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ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
03 Αυγούστου 2017

Προς:
Την Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτ. Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Το̟ικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού
Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

Κοινο̟οίηση:

∆ιοικητικό

Συµβούλιο

της

∆.Ε.Υ.Α.Χ.,

Χαλκηδόνα

570

07,

Θεσσαλονίκη

Αξιότιµες(οι) Κυρίες / Κύριοι,

Ύ

στερα α̟ό την ολοκλήρωση του ελέγχου µας στη ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση
Ύδρευση – Α̟οχέτευση Χαλκηδόνος (εφεξής «η ∆.Ε.Υ.Α.Χ.») για τη χρήση

2016, σας α̟οστέλλουµε την Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου µας µε τα σχόλια µας ε̟ί των
σηµαντικότερων κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι ο̟οίες
α̟οτελούνται α̟ό τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις
α̟οτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και χρηµατορροών της χρήσεως 01
Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2016, καθώς και το σχετικό ̟ροσάρτηµα.
Πρέ̟ει να σηµειώσετε ότι η Αναλυτική αυτή Έκθεση αυτή ̟εριλαµβάνει διάφορα
θέµατα ̟έραν αυτών ̟ου αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου µας (και αφορούν
ε̟ιφυλάξεις ε̟ί κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων) και η ο̟οία έχει
ήδη ενσωµατωθεί σε αυτές.

KSi Greece ΙKEΟρκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων
Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής | Τ.Κ. 151 25 | Μαρούσι Αττικής | Ελλάδα
| Τηλ: 211 4110991 | Φαξ: 211 4111727
Φράγκων 6-8, | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα | Τηλ: 2311 820899 | Φαξ: 2311 820899
| www.ksigreece.gr | email: ksi@ksigreece.gr
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Μη διστάσετε να ε̟ικοινωνήσετε µαζί µας για τυχόν συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες
και ε̟εξηγήσεις ̟ου θα θέλατε. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τη ∆ιοίκηση και το
̟ροσω̟ικό της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. για την βοήθεια ̟ου µας ̟αρείχε και την αρµονική
συνεργασία ̟ου είχαµε κατά την διάρκεια του ελέγχου µας.

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία
Ορκωτών
Ελεγκτών
&
Συµβούλων Ε̟ιχειρήσεων
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής
151 25 Μαρούσι

Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2017
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

∆ηµήτριος Τ. Πα̟άζης
ΑΜ ΣΟΕΛ 22381

Φράγκων 6-8
546 26 Θεσσαλονίκη
ΑΜ ΣΟΕΛ 171
Γεώργιος Ν. Νίκου
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841
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ΓΕΝΙΚΑ
Α. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. για τη χρήση 1
Ιανουαρίου 2016 – 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανατέθηκε µε την υ̟’ αριθµό 2310/06-06-2017
α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφεξής «∆Σ») της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. κατό̟ιν της µε αρ.
Πρωτ. 32821/26-05-2017 α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας και Θράκης - Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας και ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης και της α̟όφασης 55/2017 (30-03-2017) του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

Το αντικείµενο του ελέγχου καθορίζεται α̟ό το άρθρο 18 του Ν. 1069/1980 και α̟ό τη
σχετική α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
συνίσταται στη διενέργεια τακτικού οικονοµικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 και για τη χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31
∆εκεµβρίου 2016 (εφεξής η «χρήση 2016»).

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε̟ί αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυ̟α Ελέγχου. Τα Πρότυ̟α αυτά α̟αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο̟ό την
α̟όκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι
α̟αλλαγµένες α̟ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος ̟εριλαµβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την α̟όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ̟οσά και τις
γνωστο̟οιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι ε̟ιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή ̟εριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ̟ου οφείλεται είτε σε
α̟άτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες ̟ου σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., µε σκο̟ό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις ̟εριστάσεις, αλλά όχι µε σκο̟ό την έκφραση
γνώµης ε̟ί της α̟οτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.. Ο έλεγχος
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̟εριλαµβάνει ε̟ίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και
µεθόδων ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ̟ου έγιναν α̟ό τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής ̟αρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

Ε̟ι̟ρόσθετα, θα ̟ρέ̟ει να σηµειώσετε ότι, ο τακτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών δεν υ̟εισέρχεται στην σκο̟ιµότητα των ̟ράξεων ̟ου ελέγχει αλλά στη
νοµιµότητά τους και µόνο. Η σκο̟ιµότητα των ̟ράξεων είναι ευθύνη της ∆ιοίκησης του
∆ήµου.
Στο ̟λαίσιο αυτό:
Ο κύριος ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι να εξετάσει τις οικονοµικές
καταστάσεις και να ̟αρέχει τη γνώµη του αναφορικά µε αυτές στους χρήστες τους
(∆ιοικητικό Συµβούλιο, Υ̟ουργείο Εσωτερικών, Τρά̟εζες, ∆ηµότες, ̟ροσω̟ικό
της Ε̟ιχείρησης, ̟ιστωτές και ̟ροµηθευτές της ∆.Ε.Υ.Α.Χ).
Κατά τον σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελέγχου µας, θεωρούµε σαν δεδοµένο
ότι όλες οι συναλλαγές της ∆.Ε.Υ.Α.Χ έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία.
Θεωρούµε ε̟ίσης δεδοµένο ότι έχουµε λάβει όλες τις ουσιώδεις ̟ρόσθετες
̟ληροφορίες α̟ό τη ∆ιοίκηση και την Οικονοµική Υ̟ηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ ώστε
να είµαστε σε θέση να εκφέρουµε γνώµη ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων της.
Ε̟ίσης θεωρούµε, λαµβάνοντας και γρα̟τές διαβεβαιώσεις, ότι σε βασικά
διαχειριστικά ζητήµατα, ό̟ως οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσ̟ραξης των
εσόδων, οι διαδικασίες αναθέσεων και ε̟ιλογής ̟ροµηθευτών, οι διαδικασίες
̟ληρωµών ̟ροµηθευτών, η διάθεση των ε̟ιχορηγήσεων ̟ρος το σκο̟ό για τον
ο̟οίον έχουν ληφθεί, έχουν α̟εικονιστεί λογιστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α συναφής ρυθµίσεις και διατάξεις».
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελεγκτικών διαδικασιών µας, έχουµε καλύψει
τέτοια θέµατα, ωστόσο οι διαδικασίες αυτές είναι δειγµατολη̟τικές µε βάση τα
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ̟α ̟ου εφαρµόζονται α̟ό τους Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και της ΕΛΤΕ και
καλύ̟τουν µέρος των συναλλαγών της υ̟ό έλεγχο χρήσης. Ε̟ίσης, ̟ρος την
κατεύθυνση της α̟όκτησης ελεγκτικών τεκµηρίων, είναι ̟ιθανό να ε̟εκταθεί ο
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έλεγχός µας σε συναλλαγές ή υ̟όλοι̟α ̟ροηγούµενων ή και ε̟όµενων
διαχειριστικών χρήσεων.
Ο έλεγχός µας δεν α̟οσκο̟εί στην α̟οκάλυψη ̟αραβάσεων ̟ου δεν σχετίζονται
µε θέµατα των οικονοµικών καταστάσεων.
Στην Έκθεση Ελέγχου ̟ου χορηγείται α̟ό τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή και συνοδεύει τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, αναφέρονται οι
σηµαντικές ε̟ισηµάνσεις του ελέγχου οι ο̟οίες ενδέχεται να έχουν ουσιώδη
ε̟ίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις.
Ό̟ως αναφέρεται και στη συνοδευτική ε̟ιστολή ανωτέρω, η σύνταξη της
̟αρούσας έκθεσης ελέγχου ̟εριλαµβάνεται στο αντικείµενο του ελέγχου µας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163, ̟αρ. 3 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006).
Για την α̟όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων αναφορικά µε την ε̟ιβεβαίωση
υ̟ολοί̟ων λογαριασµών, συναλλαγών κλ̟., ο ελεγκτής έχει το δικαίωµα να
ανατρέξει σε στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ρογενέστερα ή και της υ̟ό έλεγχο χρήσης
(στην ̟ερί̟τωσή µας ̟ρογενέστερα της 01.01.2016 και µεταγενέστερα της
31.12.2016 έως και την ηµεροµηνία έκδοσης της ̟αρούσης έκθεσης ελέγχου).

Ευθύνη της ∆ιοίκησης
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το Ν. 1069/1980 και τις λογιστικές αρχές

̟ου ̟ροδιαγράφονται α̟ό την Ελληνική Νοµοθεσία, ό̟ως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες ̟ου η διοίκηση καθορίζει ως α̟αραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων α̟αλλαγµένων α̟ό ουσιώδη ανακρίβεια,
̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος.

Β. ΣΥΣΤΑΣΗ
Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ιδρύθηκε βάσει του Ν. 1069/1980 «̟ερί κινήτρων δια την ίδρυση
ε̟ιχειρήσεων υδρεύσεως α̟οχετεύσεως». Σύµφωνα µε το άρθρο 109 ̟αρ. 6 του ν.
3852/2010 και την Εγκύκλιο υ̟ ‘αριθµ 11/4569/27.01.2011 του Υ̟ουργείου Εσωτερικών,
Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στη χρήση 2011, έγινε συγχώνευση
όλων των ∆.Ε.Υ.Α.Χ. του νέου ∆ήµου Χαλκηδόνος σε µια «∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευση
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Α̟οχέτευσης Χαλκηδόνος» µε βάση την 28/11 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Χαλκηδόνος, ̟ου εγκρίθηκε µε την υ̟ ‘αριθµ.13805/26.04/2011 α̟όφαση του
Γενικού

Γραµµατέα

της

Α̟οκεντρωµένης

∆ιοίκησης

Μακεδονίας-Θράκης

και

δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος 1190/9.6.2011.

Σκο̟ός της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. είναι η µεθοδική και µακροχρόνια αντιµετώ̟ιση του κυκλώµατος
ύδρευσης και α̟οχέτευσης στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Χαλκηδόνος µε την εκτέλεση,
αντικατάσταση ή ολοκλήρωση αναγκαίων για αυτό το σκο̟ό έργων. Πόροι της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
είναι οι α̟αριθµούµενοι στο άρθρο 10 του Ν. 1069/1980 ό̟ως ειδικότερα αναφέρονται
στην ανωτέρω α̟όφασή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
«Περί συστάσεως ενιαίας ε̟ιχειρήσεως ύδρευσης και α̟οχετεύσεως ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ Χαλκηδόνος».

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και
διέ̟εται ως ̟ρος τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρησης των έργων
αρµοδιότητας της καθώς και τις ̟ηγές χρηµατοδότησής της α̟ό τις διατάξεις του Ν.
1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Ε̟ιχειρήσεων Ύδρευσης Α̟οχέτευσης». Για τα
λοι̟ά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και οι
κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας (άρθρο 1, ̟αρ. 1 του Ν. 1069/1980). Α̟ό τη χρήση 2014
και εντεύθεν η Ε̟ιχείρηση υ̟άγεται στις διατάξεις του Ν 4172/2013 «Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήµατος».
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∆. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης και έγκρισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του
2016 η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.X. ασκείται α̟ό 11 τακτικά µέλη ∆ιοικητικό Συµβούλιο
(«∆Σ») και 9 ανα̟ληρωµατικά µέλη. Αυτή η ∆ιοίκηση ορίστηκε α̟ό το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Χαλκηδόνος µε την α̟όφαση 58/2015 και α̟οτελείται α̟ό:

Α/Α Ε̟ωνυµία

Ιδιότητα

1

ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πρόεδρος

2

ΒΑΛΚΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντι̟ρόεδρος

3

ΒΛΑΪΚΟΥ∆ΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

Μέλος

4

ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

Μέλος

5

ΚΙΑΧΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Μέλος

6

ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

Μέλος

7

ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλος

8

ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Μέλος

9

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΨΑΡΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Μέλος

10

ΠΑΤΡΩΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Μέλος

11

ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Μέλος

Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι κανονισµοί ̟ου διέ̟ουν τη λειτουργία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και εντάσσονται στα ̟λαίσια της
λειτουργίας και διαχείρισής της είναι:
i.

Κανονισµός ∆ικτύου Ύδρευσης - Α̟οχέτευσης:

Στη χρήση του 2011 συντάχθηκε ο Κανονισµός Ύδρευσης και Α̟οχέτευσης της ̟εριοχής
αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α.Χ και εγκρίθηκε µε την υ̟ ‘αριθµ 27/2011 α̟όφαση του ∆Σ της
∆.Ε.Υ.Α.Χ. και την υ̟‘ αριθµό 268/2011 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Χαλκηδόνος η ο̟οία εγκρίθηκε µε το υ̟‘ αριθµό ̟ρωτόκολλο 744/95-16/11/2011
έγγραφο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
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ii. Οργανισµός Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας
Ο «Οργανισµός Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας» της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 7
του Ν. 1069/1980 εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. 18/2011 και 59/2011 α̟όφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και την υ̟’ αριθ. 267/2011 α̟όφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χαλκηδόνος. Αναµένεται η έγκριση του και α̟ό την
Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Ε̟ίσης, µε την µε αριθµό 84/2017 το ∆Σ
της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε την τρο̟ο̟οίηση του Οργανισµός Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας.

ΣΤ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
i.

Οικονοµική διαχείριση

Η οικονοµική διαχείριση της ε̟ιχείρησης σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 17
του Ν. 1069/1980, διενεργείται «…ε̟ί τη βάσει ιδίου ̟ροϋ̟ολογισµού εσόδων και εξόδων
…», τον ο̟οίο σύµφωνα µε τη διάταξη του εδαφίου δ’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 5
του ιδίου νόµου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας «ψηφίζει ένα µήνα τουλάχιστο
̟ριν της ενάρξεως εκάστου οικονοµικού έτους».

ii. Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Με βάση την ̟αρ. 2 του άρθρου 17 και την ̟αρ. 2 εδάφιο ζ του άρθρου 5 του Ν.
1069/1980, η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. συνέταξε για τη χρήση 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 ∆εκεµβρίου 2016
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό τον Ισολογισµό της 31
∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις α̟οτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και
χρηµατορροών της χρήσεως 01 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2016, καθώς και το σχετικό
̟ροσάρτηµα. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.X. µε την υ̟’ αριθ. 83/21-06-2017 α̟όφασή του.

iii. Προϋ̟ολογισµοί - Α̟ολογισµοί
Η Ε̟ιχείρηση συνέταξε τον Προϋ̟ολογισµό της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2016 – 31
∆εκεµβρίου 2016 ο ο̟οίος εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθ. 92/2015 α̟όφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.X. και α̟ό την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας. Ε̟ίσης, µε την
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µε αριθµό 83/2017 α̟όφασή του, το ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ενέκρινε τον α̟ολογισµό και τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2016.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
I.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ & ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ακίνητα
Μηχανολογικός εξο̟λισµός
Λοι̟ός εξο̟λισµός
Σύνολο Ενσώµατων ̟αγίων

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
9.091.824,85
146.175,00
23.834,14
9.261.833,99

Το κονδύλι αυτό ̟εριλαµβάνει:
•

Την αξία των εδαφικών εκτάσεων και των αγροτεµαχίων της ∆.Ε.Υ.Α.X.

•

Την αξία των «̟αραγωγικών» κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων (δηλαδή
αυτών ̟ου ̟ροορίζονται για την εξυ̟ηρέτηση των αναγκών των υ̟ηρεσιών της
∆.Ε.Υ.Α.X. στα ̟λαίσια της λειτουργίας του) και τις σχετικές τεχνικές
εγκαταστάσεις.

•

Την αξία των µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, ε̟ί̟λων και λοι̟ού
εξο̟λισµού ̟ου χρησιµο̟οιεί η ∆.Ε.Υ.Α.X.

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας, διενεργήσαµε έλεγχο ε̟ί των ̟ροσθηκών και των µειώσεων
̟αγίων της χρήσης 2016, κάναµε ε̟ανυ̟ολογισµό των α̟οσβέσεων και συµφωνία του
Μητρώου Παγίων µε τη Γενική Λογιστική.
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Συµφωνία Μητρώου Παγίων µε τη Γενική Λογιστική – µη αντιστοίχιση
ε̟ιχορηγήσεων µε ̟άγια για τα ο̟οία λήφθηκαν

Το Μητρώο Παγίων α̟οτελεί την αναλυτική κατάσταση όλων των ενσώµατων και των άυλων
̟αγίων στοιχείων µε σκο̟ό τη διαχειριστική ̟αρακολούθηση κάθε ̟άγιου στοιχείου, τη
λογιστική ̟αρακολούθηση της αξίας κτήσεως και των α̟οσβέσεών του και ̟εριλαµβάνει
̟ληροφορίες αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες κτήσης, την κατάσταση του ̟αγίου, την το̟οθεσία
του, του τρό̟ου χρηµατοδότησής τους (σε ̟ερί̟τωση ̟ου κτήθηκε µε λήψη ε̟ιχορήγησης) και
του ̟ροβλε̟όµενου συντελεστή α̟όσβεσης. Η τήρησή του είναι υ̟οχρεωτική, θα ̟ρέ̟ει να
είναι οµαδο̟οιηµένο ανά κατηγορία ̟αγίου και τα σύνολα των αξιών κτήσης και σωρευµένων
α̟οσβέσεων θα ̟ρέ̟ει να αντι̟αραβάλλονται να συµφωνούνται µε τα υ̟όλοι̟α των εξής
λογαριασµών της γενικής λογιστικής:
αξία κτήσης,
σωρευµένες α̟οσβέσεις,
α̟οσβέσεις χρήσης,
ε̟ιχορηγήσεις ̟αγίων στοιχείων
α̟οσβέσεις ε̟ιχορηγήσεων, ό̟ου αυτές υφίστανται.
Α̟ό τον έλεγχο µας δια̟ιστώσαµε:
ii.

Στο Μητρώο Παγίων δεν αναγράφεται η το̟οθεσία του κάθε ̟αγίου.

iii.

Στο Μητρώο Παγίων δεν υ̟άρχει ̟λήρης σύνδεση µεταξύ των ε̟ιχορηγήσεων
ε̟ενδύσεων ̟οσού € 16.006.200 και των αντίστοιχων ε̟ιχορηγούµενων ̟αγίων, µε
α̟οτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ε̟ιβεβαίωση των α̟οσβέσεων ε̟ιχορηγήσεων ̟ου
αναλογούν στη χρήση ύψους € 367.122 (Βλέ̟ε ̟αραγράφους 4.2 & X)

Για το γεγονός της µη ̟λήρους αντι̟αραβολής των ε̟ιχορηγήσεων ε̟ενδύσεων µε ̟άγια έχουµε εκφράσει
σχετική ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα 3ο στην Έκθεση Ελέγχου).
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Συµφωνία Μητρώου Παγίων µε λογαριασµούς Γενικής Λογιστικής κατά την 31.12.2016

Κωδικός

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 31.12.2016

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Σωρευµένες

Α̟οσβεστέο

Σωρευµένες

Α̟οσβεστέο

Αξία

Α̟οσβέσεις

Υ̟όλοι̟ο

Α̟οσβέσεις

Υ̟όλοι̟ο

Κτήσης Α̟οσβέσεις ο Υ̟όλοι̟ο

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α̟ό

Γενικής
Λογιστικής

∆ΙΑΦΟΡΕΣ

Αξία Κτήσης

10

556.013

-

Αξία Κτήσης

79.926

476.087

556.013

-

79.926

476.087

Σωρ/νες

-

Α̟οσβεστέ

-

Μητρώο

Α̟ό Γενική

Παγίων

Λογιστική

-

21.241

21.241

∆ιαφορές
-

11

10.502.002

- 1.886.264

8.615.738

10.502.002

- 1.886.264

8.615.738

-

-

-

419.284

419.284

-

12

371.663

- 225.488

146.175

371.663

- 225.488

146.175

-

-

-

32.772

32.772

-

- 122.570

- 119.728

13

142.562

14

84.602

16
Σύνολο

1.468.094
13.124.936

22.833

142.562

83.602

1.001

84.602

- 734.905
- 3.132.755

733.189
9.995.023

1.468.094
13.124.936

-

22.833

-

83.602

1.001

-

- 734.905
- 3.129.913

733.189
9.995.023

-

-

-

-

2.842

-

-

-

2.842

-

9.182

9.182

-

0

2.800

2.800

-

0

42.419
527.698

42.419
527.698

-

-

Η ανωτέρω συµφωνία θα ̟ρέ̟ει να διενεργείται σε τουλάχιστο ετήσια βάση ώστε να εντο̟ίζονται οι διαφορές και να λογιστικο̟οιούνται
αντίστοιχα.
Το ̟οσό ̟ου αναφέρεται ως «διαφορά» δεν α̟οτελεί ουσιαστική διαφορά και αφορά µεταφορικό µέσο το ο̟οίο α̟οσύρθηκε, έχει γίνει ορθή
καταχώρηση στην γενική λογιστική και στο µητρώο ̟αγίων α̟λά στο µητρώο ̟αγίων δεν εµφανίζεται σωστά.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε τη συµφωνία Μητρώου Παγίων µε λογαριασµούς Γενικής Λογιστικής.
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1.2 ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή
ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.∆Κ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΟΥ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΗΡ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΟΥ"∆ΙΕΥΘ.ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ"
ΜΕΛ. ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΒ.& ΕΚΣΥΓΧ.∆.Υ. ∆.Ε ΑΓ.ΑΘ
ΜΕΛΕΤΗ "ΩΡΙΜ.ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒ.ΒΙΟΛ.ΚΑΘ.ΚΟΥΦ"
ΜΕΛΕΤ.∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ ΜΕΣΗΜΒ-ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤ.∆ΙΚΤ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘΑΡ. ΟΙΚ. ΜΠΑΛΑΙΚΩΝ
Μελέτη δικτύου οµβρίων και ακαθάρτων του ∆.∆ Χαλκη
ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡ. ΒΙΟΛ. ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤ."ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ∆ΙΕΥΘΕΤ.ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΤ ΞΗΡ"
ΜΕΛΕΤ."ΣΥΓΚΟΙΝΩ. ∆ΙΕΥΘΕΤ.ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΤ ΞΗΡ"
ΜΕΛΕΤ."ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ∆ΙΕΥΘΕΤ.ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΤ ΞΗΡ"
ΜΠΕ Α̟οχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων ̟εριοχής ε̟έ
Σύνολο Άυλων ̟αγίων

Α̟οσβεστέο
Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
5.691,06
35.079,07
10.033,71
8.000,00
2.800,00
271.549,00
9.032,05
377.825,02
1.777,86
4.746,00
2.942,52
3.303,85
408,61
733.188,75

Το κονδύλι αυτό αφορά µελέτες για δίκτυα α̟οχέτευσης και έργα βιολογικού καθαρισµού το κόστος
των ο̟οίων είχε καταχωρηθεί στους λογαριασµούς των άυλων ̟αγίων µε βάση τις διατάξεις του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του ̟αλαιού ̟λαισίου κατάρτισης οικονοµικών
καταστάσεων) οι ο̟οίες αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του Ν 4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυ̟α».

Η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. θα ̟ρέ̟ει να αξιολογήσει εάν οι συγκεκριµένες δα̟άνες ̟ληρούν τις
̟ροϋ̟οθέσεις αναγνώρισης των άυλων ̟εριουσιακών στοιχείων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α ή εάν θα ̟ρέ̟ει να µεταφερθούν και να ̟ροσαυξήσουν το κόστος
των αντίστοιχων έργων.
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Σε αυτή την ̟ερί̟τωση θα ̟ρέ̟ει να α̟οσβένονται αναλόγως µε το συντελεστή α̟όσβεσης ̟ου
αναλογεί στο αντίστοιχο ωστόσο, λόγω της ετεροχρονισµένης µεταφοράς τους θα ̟ρέ̟ει ο
συντελεστής α̟όσβεσης να ̟ροσαρµοστεί στην ενα̟οµείνουσα ωφέλιµη ζωή του αντίστοιχου έργου,
ώστε αυτή να µην ̟αρουσιάζει διαφορές (µεταξύ του έργου και της µελέτης).

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν άλλα θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

1.3 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Περιγραφή
ΑΝΑΒΑΘ. & ΕΚΣΥΓΧΡ. ∆ΙΚΤ.Υ∆Ρ.ΑΓ.ΑΘΑΝ 0%
ΥΠ. ΑΝΑΒΑΘ. & ΕΚΣΥΓ. ∆ΙΚΤ.Υ∆Ρ.ΑΓ.ΑΘΑΝ 0%
ΗΛΕΚΤΡ. ΕΡΓΟΥ"ΑΝΑΒ.& ΕΚΣΥΓΧΡ.∆ΙΚ.Υ∆Ρ.ΑΑ"
ΚΑΤΑΣΚ. ∆ΙΚΤ.ΑΚΑΘ. ∆.Κ ΓΕΦΥΡΑΣ 0% (ΥΠ1)
ΚΑΤΑΣΚ. ∆ΙΚΤ.ΑΚΑΘ. ∆.Κ ΓΕΦΥΡΑΣ 0% (ΥΠ2)
ΚΑΤΑΣΚ. ∆ΙΚΤ.ΑΚΑΘ. ∆.Κ ΓΕΦΥΡΑΣ(ΥΠ3) 0%
ΣΥΝ∆. Ι∆ΙΩΤ. ΠΑΡΟΧ. ∆ΙΚΤ.ΑΠΟΧ.∆Κ ΓΕΦ. 0%
ΚΑΤΑΣΚ.ΕΡΓ.ΣΥΛ.ΜΕΤ.ΛΥΜ.∆Κ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ0%
ΚΑΤΑΣΚ.ΕΓΚΑΤ.ΕΠΕΞ.ΛΥΜ.∆Κ ΧΑΛΚ.-Α∆ΕΝ∆Ρ.0%
ΑΡΧΑΙΟΛ.ΕΡΓ.ΕΡΓΟΥ ΣΥΥ.ΜΕΤ.ΛΥΜ.ΧΑΛΚ-Α∆ΕΝ∆
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛ.-ΜΕΤΑΦ.ΛΥΜΑΤΩΝ ∆Κ Α∆ΕΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Σύνολο Προκαταβολών και µη κυκλ. στοιχείων υ̟ό κατασκευή

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
486.853,66
9.276,08
26.443,55
3.336.955,70
1.200.586,15
58.187,13
72.476,75
243.168,71
1.942.655,56
893,09
39.083,40
802.495,55
8.219.075,33

Το κονδύλι του Ενεργητικού «Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υ̟ό κατασκευή»
̟εριλαµβάνει τα ̟οσά ̟ου έχουν σωρευθεί για τα έργα υ̟ό κατασκευή. Σύµφωνα µε την ̟ολιτική
̟ου ακολουθείται α̟ό την ∆.Ε.Υ.Α.Χ. κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των έργων αυτών τα
̟οσά ̟ου έχουν σωρευθεί µέχρι την ολοκλήρωση των έργων µεταφέρονται στους αντίστοιχους
λογαριασµούς των ̟αγίων και αρχίζει η α̟όσβεσή τους. Ε̟ίσης, η µεταφορά των έργων αυτών σε
λογαριασµούς ολοκληρωµένων ̟αγίων συντελείται α̟ό τη στιγµή ̟ου το κάθε ̟άγιο τίθεται σε
λειτουργία. Το έγγραφο µε το ο̟οίο θεωρείται ότι ένα έργο έχει ολοκληρωθεί είναι αυτό της
βεβαιώσεως ̟εράτωσης εργασιών, το ο̟οίο συντάσσει η Τεχνική Υ̟ηρεσία. Βάσει του εν λόγου
εγγράφου η Οικονοµική Υ̟ηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟ραγµατο̟οιεί τις µεταφορές µεταξύ των
λογαριασµών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου δηλαδή α̟ό τους λογαριασµούς «ακινητο̟οιήσεων
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υ̟ό εκτέλεση» στους αντίστοιχους λογαριασµούς ̟αγίων. Η ηµεροµηνία αυτή θεωρείται και η
ηµεροµηνία έναρξης λογισµού των α̟οσβέσεων καθώς και των α̟οσβέσεων ε̟ιχορηγήσεων
ε̟ενδύσεων ή των α̟οσβέσεων του ειδικού τέλους άρθρου 10 Ν 1069/80 (στην ̟ερί̟τωση στην
ο̟οία για την κατασκευή του ̟αγίου λήφθηκαν ε̟ιχορηγήσεις ή χρηµατοδοτήθηκε α̟ό το ειδικό
τέλος του Ν. 1069/80).

1.3.1

Έργα υ̟ό εκτέλεση

Σύµφωνα µε την Τεχνική Υ̟ηρεσία του ∆ήµου Χαλκηδόνος, το έργο «Αναβάθµιση και
εκσυγχρονισµός δικτύου ύδρευσης Αγίου Αθανασίου» αξίας κτήσης € 496.130 έχει ολοκληρωθεί στις
31.12.2015 (Βεβαίωση ̟εραίωσης 23206/23-12-2015) ωστόσο δεν έχει µεταφερθεί σε λογαριασµούς
ενσώµατων ̟αγίων καθώς δεν έχει τεθεί σε λειτουργία (ό̟ως ̟ροκύ̟τει και α̟ό το µε αριθµό ̟ρωτ.
1559/12-04-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας).

Προς α̟οφυγή καθυστερηµένων κεφαλαιο̟οιήσεων ̟αγίων και έναρξης α̟οσβέσεων ̟ροτείνουµε
την ̟ιστή εφαρµογή των αναφεροµένων στην ̟αράγραφο 1.3 ανωτέρω, σχετικά µε το χρόνο
µεταφοράς των έργων α̟ό λογαριασµούς ακινητο̟οιήσεων σε εκτέλεση σε λογαριασµούς
ολοκληρωµένων ̟αγίων ο ο̟οίος είναι η χρονική στιγµή ̟ου το κάθε ̟άγιο τίθεται σε λειτουργία ή
είναι έτοιµο για το σκο̟ό για τον ο̟οίο κατασκευάστηκε.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.
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Ε̟ιβεβαίωση ̟ροκαταβολών σε ̟ροµηθευτές

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας ε̟ιβεβαιώσαµε ̟λήρως τις ̟ροκαταβολές σε ̟ροµηθευτές µέσω
ε̟ιστολών ε̟ιβεβαίωσης υ̟ολοί̟ων ως εξής:

Κωδικός Γενικής

Υ̟όλοι̟ο

Υ̟όλοι̟ο σε

31.12.2016

ε̟ιστολή

Λογιστικής

Ε̟ωνυµία

50-05-00-005

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Κ/Ξ ΜΕΣΟΓ. Α.Ε- ΘΑΛΗΣ Α.Ε

50-00-00-240

Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε-THALIS E.S S.A(ΕΕΛ ΧΑΛ

50-05-00-004

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.ΥΠΗΡ. Α.Ε

50-05-00-007

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΜΕ Α.Ε ΕΡΓΟ ΑΠΟΧ.ΑΓΙΟΥ ΑΘ

122.964,16

122.964,16

50-05-00-003

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΜΕ Α.Ε

279.607,07

279.607,07

50-05-00-001

ΠΡΟΚΑΤΑΒ. Κ/Ξ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ Α.Τ.Ε-ΕΚΜΕ Α.Ε

50-00-00-203

ΕΚΜΕ Α.Ε

50-05-00-006
Σύνολο

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Κ/Ξ ΠΑΝΗΠΕΙΡ.ΑΤΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤ

218.651,64
-

218.651,64
-

-

181.272,68
802.495,55

181.272,68
802.495,55

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

II.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Στο κονδύλι αυτό ̟αρακολουθούνται οι αγορές και οι αναλώσεις υλικών (εργαλεία, λοι̟ά
αναλώσιµα, ανταλλακτικά κ.λ̟.) της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.. Α̟ό τον έλεγχο µας δια̟ιστώσαµε ότι τα
α̟οθέµατα δεν ̟αρακολουθούνται σε µερίδες α̟οθήκης µε συνέ̟εια να µην µας δοθεί η
δυνατότητα διενέργειας ̟εραιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών ε̟ί των α̟οθεµάτων, ̟έραν του
δειγµατολη̟τικού ελέγχου των αγορών (ε̟ί των ο̟οίων θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι δεν ̟ροέκυψαν
κά̟οιες εξαιρέσεις).

Θα ̟ρέ̟ει να αναφερθεί ότι το α̟όθεµα τέλους χρήσης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
∆.Ε.Υ.Α.Χ. είναι µηδενικό, συνε̟ώς οι κατωτέρω αγορές αντιστοιχούν και στις αναλώσεις υλικών
για τη χρήση 2016: Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση οι ό̟οιες αγορές αφορούν υλικά ή αντλίες ̟ου
το̟οθετούνται άµεσα και συνε̟ώς η αξία του α̟οθέµατος θεωρείται µηδενική.
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Κωδικός Γενικής
Λογιστικής
25-00-00-001
25-05-00-001
25-05-00-002
25-05-00-003
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25-05-00-005
25-06-00-000
Σύνολο
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Περιγραφή
∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΥΤΑ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣ.-ΑΠΟΧ.
ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΥ & Β.Κ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
1.336,10
11.400,95
20.560,27
659,21
5.742,50
3.996,08
4.840,22
48.535,33

Προτείνουµε την ̟αρακολούθηση των α̟οθεµάτων σε µερίδες α̟οθήκης, µε διενέργεια φυσικών
α̟ογραφών σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την καλύτερη ε̟ο̟τεία και διαχείριση των
α̟οθεµάτων, των αγορών και για τη βελτιστο̟οίηση του κόστους αναλωσίµων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου
το διαχειριστικό κόστος τήρησης µερίδων α̟οθήκης εκτιµάται ως υψηλό ̟ροτείνουµε την ̟εριοδική
α̟ογραφή των ό̟οιων α̟οθεµάτων (̟.χ. αντλίες, κινητήρες αντλιών), την καταγραφή τους σε
σχετικά ̟ρωτόκολλα και την ̟αρακολούθησή τους είτε σε λογαριασµούς τάξεως, είτε στο µητρώο
̟αγίων της ε̟ιχείρησης.

2.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα ̟εριόδου
Λοι̟ές α̟αιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και ̟ροκαταβολών

2.2.1

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
2.627.878,98
395.770,64
57.721,24
154.709,99
3.236.080,85

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κωδικός Γενικής
Λογιστικής
30-00
30-02
30-97
44-11
Σύνολο

Περιγραφή
Πελάτες εσωτερικού
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Πελάτες ε̟ισφαλείς
Προβ.για ε̟ισφαλείς α̟αιτήσε

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
2.043.442,98
584.436,00
1.098.351,53
(1.098.351,53)
2.627.878,98
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Η α̟αίτηση ύψους € 584.436 αφορά ληξι̟ρόθεσµες οφειλές καταναλωτών οι ο̟οίες ανατέθηκαν
̟ρος είσ̟ραξη στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016. Ε̟ίσης, στο κονδύλι «Πελάτες
εσωτερικού» ̟εριλαµβάνονται και ανείσ̟ρακτες µη ρυθµισµένες α̟αιτήσεις σε καθυστέρηση ̟οσού €
426.069.

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας, διενεργήσαµε συµφωνία της Γενικής Λογιστικής µε την εµ̟ορική
διαχείριση, έλεγχο ε̟ιβεβαίωσης των α̟αιτήσεων µέσω α̟οστολής σχετικών ε̟ιστολών σε δείγµα
οφειλετών και έλεγχο για ακίνητα υ̟όλοι̟α ̟ελατών.

Α̟ό τον έλεγχό µας ̟ροέκυψαν τα εξής:

2.2.1.1 Ε̟ιβεβαίωση υ̟ολοί̟ων ̟ελατών
Προς ε̟ιβεβαίωση των α̟αιτήσεων του λογαριασµού «Πελάτες εσωτερικού» ύψους € 2.043.443
α̟οστείλαµε ε̟ιστολές ε̟ιβεβαίωσης υ̟ολοί̟ων σε δείγµα 17 ̟ελατών (οφειλέτες της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.)
ώστε να ε̟ιβεβαιώσουν υ̟όλοι̟α ̟οσού € 1.270.782. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου λάβαµε
µία ε̟ιστολή ε̟ιβεβαίωσης.
Υ̟όλοι̟ο
Κωδικός

Ε̟ωνυµία

Θ03435

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Θ01151

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Π03362

ΣΑΛΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π03360

ΣΑΛΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μ00480

ΜΗΤΣΙΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μ04280
Μ00481

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ

31.12.2016
1.221.652,88
6.615,65

Υ̟όλοι̟ο σε ε̟ιστολή
12.340,53
∆εν λάβαµε α̟άντηση

115,49

∆εν λάβαµε α̟άντηση

6.626,84

∆εν λάβαµε α̟άντηση

6,18

∆εν λάβαµε α̟άντηση

6.649,47

∆εν λάβαµε α̟άντηση

ΜΗΤΣΙΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6,17

∆εν λάβαµε α̟άντηση

ΜΗΤΣΙΚΟΥ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

22,73

∆εν λάβαµε α̟άντηση
∆εν λάβαµε α̟άντηση

Χ04118

ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ Α.Ε.

11.962,49

Θ04525

ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.

13.572,87
82,39

13.572,87

Α02361

ΓΙΟΥΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α02515

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

82,39

Α02576
Α02575
Α02796

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α02990

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μ00104
Σύνολο

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

845,50
1.270.781,55

∆εν λάβαµε α̟άντηση
25.995,79

232,24

∆εν λάβαµε α̟άντηση

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1.008,53

∆εν λάβαµε α̟άντηση

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

422,44

∆εν λάβαµε α̟άντηση

96,14

∆εν λάβαµε α̟άντηση

863,54

∆εν λάβαµε α̟άντηση

Για το σύνολο ανωτέρω καταναλωτών στα ̟λαίσια της εφαρµογής εναλλακτικών διαδικασιών
λάβαµε εικόνα των κινήσεων και των διακανονισµών των οφειλών τους α̟ό το ταµείο της
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∆.Ε.Υ.Α.Χ. Α̟ό τον έλεγχό µας ̟ροέκυψε ότι µεγάλο µέρος των α̟αιτήσεων αυτών έχει
διακανονιστεί, κάτι ̟ου α̟οτελεί τεκµήριο ε̟ιβεβαίωσης των αντίστοιχων α̟αιτήσεων.

Λόγω των ανωτέρω και σε συνδυασµό µε τα ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα α̟ό τις αναλυτικές µας διαδικασίες,
δεν έχουµε εκφράσει σχετική ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου µας.

Για την οφειλή του ∆ήµου Χαλκηδόνος βλέ̟ε ̟αρακάτω στην ̟αράγραφο 2.2.1.3.

2.2.1.2 Ακίνητα υ̟όλοι̟α οφειλετών
Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις» ύψους € 2.627.879 ̟εριλαµβάνονται και
ακίνητα χρεωστικά υ̟όλοι̟α α̟ό το ∆ήµο Χαλκηδόνος συνολικού ̟οσού € 1.222.012. Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη για την κάλυψη µέρους της ζηµίας α̟ό τη µη ρευστο̟οίηση της
α̟αίτησης α̟ό τον ∆ήµο Χαλκηδόνος ̟οσού € 1.098.352, καθώς µε βάση την ενηµέρωση του
Νοµικού Συµβούλου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµάται ότι η διεκδίκηση του ̟οσού έχει σηµαντικό
βαθµό δυσκολίας. Κατά ̟αρέκκλιση των λογιστικών αρχών, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυ̟α, δεν έχει σχηµατιστεί ̟ρόβλεψη για την κάλυψη ζηµίας α̟ό τη µη
ρευστο̟οίησή του υ̟ολει̟οµένου µέρους της α̟αίτησης α̟ό τον ∆ήµο Χαλκηδόνος € 123.661 µε
συνέ̟εια η αξία των Εµ̟ορικών α̟αιτήσεων, τα α̟οτελέσµατα ̟ροηγούµενων χρήσεων και τα ίδια
κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 123..661.

Για το λόγο αυτό έχουµε εκφράσει σχετική ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα 1α) στην Έκθεση
Ελέγχου.

Ε̟ίσης, υφίστανται υ̟όλοι̟α α̟αιτήσεων σε καθυστέρηση ύψους € 584.436, για τα ο̟οία έχει
ξεκινήσει η διαδικασία βεβαιώσεων ̟ρος τις αντίστοιχες ∆ΟΥ. Τα υ̟όλοι̟α αυτά ̟αρουσιάζουν
µεν καθυστέρηση – δεν έχουν ̟αραγραφεί - αλλά θεωρούνται σε µεγάλο βαθµό ανακτήσιµα καθώς
εκτιµάται ότι µ̟ορούν να εισ̟ραχθούν σε σηµαντικό βαθµό. Η ίδια διαδικασία της βεβαίωση στις
∆ΥΟ αναµένεται να ακολουθηθεί και για τις ανείσ̟ρακτες α̟αιτήσεις οι ο̟οίες βεβαιώθηκαν έως το
2014 και ανέρχονται σε ̟οσό € 426.069, καθώς και για τις ληξι̟ρόθεσµες δόσεις ρυθµισµένων
α̟αιτήσεων ύψους € 22.606.
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Η ∆ιοίκηση βασιζόµενη στις εισ̟ράξεις των ετών 2015, 2016 και 2017, δεν ̟ροχώρησε σε σχηµατισµό
̟ρόβλεψης για την κάλυψη ζηµίας α̟ό τη µη ρευστο̟οίηση των καθυστερηµένων α̟αιτήσεων και
των α̟αιτήσεων ̟ου έχουν βεβαιωθεί στις ∆ΟΥ καθώς η εκτίµηση του ̟οσού της α̟αιτούµενης
̟ρόβλεψης ̟αρουσιάζει δυσκολίες.

Στα ανωτέρω ̟λαίσια, εισηγούµαστε την εφαρµογή ενός συστήµατος ̟αρακολούθησης και
καταγραφής των καθυστερηµένων α̟αιτήσεων, ως εξής:

Μη ̟λήρως ταυτο̟οιηµένοι οφειλέτες
Τυχόν α̟αιτήσεις ̟ου έχουν ̟αραγραφεί
Τυχόν α̟αιτήσεις α̟ό θανόντες οφειλέτες
Ε̟ιχειρήσεις ̟ου έχουν διακόψει τη λειτουργίας και η διεκδίκηση των α̟αιτήσεων
̟αρουσιάζει σηµαντικό βαθµό δυσκολίας ή α̟αιτεί σηµαντικά έξοδα.

Τα δεδοµένα α̟ό την καταγραφή και ̟αρακολούθηση των ανωτέρω καθυστερηµένων α̟αιτήσεων
θα α̟οτελεί τη βάση µε την ο̟οία θα εκτιµάται σε ετήσια βάση τουλάχιστο η ζηµία α̟ό τη µη
ρευστο̟οίηση των α̟αιτήσεων αυτών και συνε̟ώς τη βάση για το σχηµατισµό της σχετικής
̟ρόβλεψης α̟οµείωσης.

Α̟ό την ̟λευρά µας, εκτιµούµε ότι το ύψος της α̟αιτούµενης α̟οµείωσης ανέρχεται σε τουλάχιστο
€ 105.000 το ο̟οίο αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 10% ε̟ί των καθυστερηµένων α̟αιτήσεων, µε συνέ̟εια η
αξία των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων α̟ό ̟ελάτες και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά €
105.000 και τα α̟οτελέσµατα της κλειόµενης και της ̟ροηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά € 25.000
και € 80.000, αντίστοιχα.

Για το λόγο αυτό έχουµε εκφράσει σχετική ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα 1β) στην Έκθεση
Ελέγχου.

Υ̟ενθυµίζουµε ότι το ̟λαίσιο κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων α̟αιτεί ό̟ως οι
α̟αιτήσεις α̟εικονίζονται στο εκτιµώµενο εισ̟ρακτέο ̟οσό. Ο σχηµατισµός ̟ρόβλεψης για τη
διαφορά µεταξύ του υ̟ολοί̟ου των α̟αιτήσεων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και του εκτιµώµενου εισ̟ρακτέου
̟οσού δε συνιστά σε καµία ̟ερί̟τωση ̟αραίτηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. α̟ό τις α̟αιτήσεις αυτές ούτε και
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διαγραφή των αντίστοιχων α̟αιτήσεων α̟ό τους βεβαιωτικούς χρηµατικούς καταλόγους του.
Συνιστά λογιστική εγγραφή α̟εικόνισης των εκτιµώµενων µη εισ̟ραχθέντων ̟οσών και µόνο.

2.2.1.3 Α̟αιτήσεις και οφειλές α̟ό και ̟ρος το ∆ήµο Χαλκηδόνος
Α̟αιτήσεις α̟ό το ∆ήµο Χαλκηδόνος
Η α̟αίτηση α̟ό το ∆ήµο Χαλκηδόνος κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανέρχεται σε ̟οσό € 1.222.012
ε̟ί του συνόλου των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων ύψους € 2.627.879. Κατά τη χρήση του 2015
σχηµατίστηκε ̟ρόβλεψη για την κάλυψη ζηµίας α̟ό τη µη ρευστο̟οίηση της α̟αίτησης του ∆ήµου
ύψους € 1.098.352. Ο σχηµατισµός της ̟ρόβλεψης βασίστηκε στην εκτίµηση του νοµικού συµβούλου
της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. σύµφωνα µε την ο̟οία υ̟άρχουν λίγες ̟ιθανότητες είσ̟ραξής της α̟αίτησής αυτής.

Ο ∆ήµος Χαλκηδόνος στην α̟άντησή του ε̟ί της ε̟ιστολής ε̟ιβεβαίωσης υ̟ολοί̟ου ̟ρος εµάς,
αναγνωρίζει ως υ̟οχρέωσή του µόνο το ̟οσό των € 12.340,53.

Ε̟ίσης, κατά την εξέταση των µεταγενέστερων της έκθεσης ελέγχου γεγονότων, ̟ροέκυψε ότι µε την
αρ. 5/30-03-2017 α̟όφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και την α̟όφαση 17/2017 του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, διαγράφηκε η α̟αίτηση του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου α̟ό τον ∆ήµο
Χαλκηδόνος (το ο̟οίο αναφέρεται και στην ε̟ιστολή του ∆ήµου Χαλκηδόνος).

Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. την 23η ∆εκεµβρίου 2016 κατά του ∆ήµου Χαλκηδόνος αναφορικά µε τις
ληξι̟ρόθεσµες οφειλές του σε συνέχεια σχετικών εξωδίκων δηλώσεων ̟ου είχαν κοινο̟οιηθεί στη
χρήση 2015.

Υ̟οχρεώσεις ̟ρος το ∆ήµο Χαλκηδόνος
Οι υ̟οχρεώσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟ρος το ∆ήµο Χαλκηδόνος οι ο̟οίες είχαν ρυθµιστεί βάσει της υ̟’
αριθµό 90/2014 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., εξοφλήθηκαν εντός της
χρήσης 2016.

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας ελέγξαµε την ̟ληρωµή των δόσεων καθώς και την καταχώρηση των
τόκων υ̟ερηµερίας.
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Α̟ό την ε̟ιστολή των συνεργαζόµενων νοµικών συµβούλων ̟ροέκυψε ότι ο ∆ήµος Χαλκηδόνος
κατά τα έτη 2016 και 2017 γνωστο̟οίησε στη ∆.Ε.Υ.Α.Χ. βεβαιωτικούς καταλόγους ̟ου αφορούν
οφειλές της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. για χρεώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος ετών 2011-2014 και 2015
ύψους € 460.538 και € 98.517. Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ δεν αναγνωρίζει την ανωτέρω οφειλή και ̟ροχώρησε σε
λήψη δικαστικών µέτρων και εκτιµά ότι θα ακυρωθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος, ό̟ως τελεσιδίκησε
̟αρόµοια δικαστική υ̟όθεση εντός του 2016.

Λόγω της σηµαντικότητας των διεκδικήσεων α̟ό το ∆ήµο Χαλκηδόνος, έχουµε συµ̟εριλάβει σχετικό θέµα
έµφασης στην Έκθεση Ελέχχου µας – βλέ̟ε θέµα 2 Έµφαση θεµάτων της Έκθεσης Ελέγχου µας.

2.2.2

∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Το κονδύλι αυτό ̟εριλαµβάνει έσοδα α̟ό τέλη ύδρευσης και α̟οχέτευσης τέταρτου τριµήνου 2016
βεβαιωµένα στη χρήση του 2017 για τα ο̟οία όµως γίνεται λογιστικο̟οίηση του εσόδου και της
α̟αίτησης στη χρήση ̟ου αφορούν, δηλαδή στη χρήση 2016.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

2.2.3

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το κονδύλι αυτό ̟εριλαµβάνει:

∆οσµένες εγγυήσεις σε ∆ΕΗ
Προκαταβολές ̟ροσω̟ικού
Οφειλόµενο κεφάλαιο
Ελληνικό ∆ηµόσιο-Φόροι ̟αρακ
Ελληνικό ∆ηµόσιο-Λοι̟ές Α̟αι
Λοι̟οί Χρεώστες διάφορ.σε ∆ρ
Σύνολο Λοι̟ών Α̟αιτήσεων

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
37.710,00
3.060,96
1.000,37
14.875,72
370,13
704,06
57.721,24

Το οφειλόµενο α̟ό το ∆ήµο Χαλκηδόνος κεφάλαιο ε̟ιβεβαιώθηκε µε τη σχετική α̟αντητική
ε̟ιστολή ε̟ιβεβαίωσης (Βλέ̟ε ̟αραγράφους 2.2.1.3 & 3.1). Με την αρ. 5/30-03-2017 α̟όφαση του
∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και την α̟όφαση 17/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, διαγράφηκε η α̟αίτηση
του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου α̟ό τον ∆ήµο Χαλκηδόνος.
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Το ̟οσό της α̟αίτησης α̟ό ̟ιστωτικό υ̟όλοι̟ο δήλωσης Φ.Π.Α. συµφωνεί µε την δήλωση του
∆εκεµβρίου και µεταφέρθηκε στην ε̟όµενη χρήση για έκ̟τωση.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

2.2.4

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ
Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
2.222,99
152.487,00
154.709,99

Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. εισ̟ράττει τις α̟αιτήσεις της α̟ό τα φυσικά ̟ρόσω̟α µέσω µετρητών κυρίως. Οι
εισ̟ράκτορες της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟έραν α̟ό ένα ̟ροκαθορισµένο ̟οσό ̟ου έχουν στο ταµείο της
∆.Ε.Υ.Α.Χ., το υ̟όλοι̟ο µέρος των ηµερήσιων εισ̟ράξεων τους των καταθέτουν σε τρα̟εζικό
λογαριασµό στο τέλος της βάρδιας τους. Οι ̟ληρωµές των ̟ροµηθευτών, των λογαριασµών και των
δικαιούχων ̟ραγµατο̟οιούνται ̟άντοτε µε εµβάσµατα, εντολές ̟ληρωµής, µεταφορές σε
λογαριασµούς και ε̟ιταγές ̟ληρωτέες ηµέρας µέσω των τρα̟εζικών λογαριασµών όψεως.

Συµφωνήσαµε το υ̟όλοι̟ο του ταµείου µε το ̟ρακτικό καταµέτρησης της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 και
̟ραγµατο̟οιήσαµε καταµέτρηση του ταµείου στις 20 Ιουνίου 2017 χωρίς να ̟αρατηρηθούν
διαφορές µε το αντίστοιχο λογιστικό υ̟όλοι̟ο.

Ε̟ίσης στα ̟λαίσια του ελέγχου µας ε̟ιβεβαιώσαµε τα υ̟όλοι̟α του λογαριασµού καταθέσεις
όψεως µε α̟ευθείας ε̟ιστολές α̟ό τις συνεργαζόµενες τρά̟εζες της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, ως
κατωτέρω:
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Κωδικός Γενικής

Υ̟όλοι̟ο

Υ̟όλοι̟ο σε

31.12.2016

ε̟ιστολή

Λογιστικής

Περιγραφή

38-03-00-000

ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 384/540087-23

65.894,22

65.894,22

38-03-00-006

ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ 264/540019-88

8.950,11

8.950,11

38-03-00-013

ΠΕΙΡΑΙΩΣ(ΤΕΩΣ ΑΤΕ) 6218-040031-135

77,35

77,35

38-03-00-014

ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ(ΕΑΠ) 384/540093-74

-

-

38-03-01-000

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 3012107580062011

-

-

38-03-01-002

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 3011107580193019

38-03-01-003

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 384-54009887

38-03-01-004
Σύνολο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 3012107580208019

55.812,77
21.752,55
152.487,00

55.812,77
21.752,55
152.487,00

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

III.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

IV.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

3.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κονδύλι αυτό α̟εικονίζει το Κεφάλαιο της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟οσού € 4.049.500 το ο̟οίο α̟οτελείται
α̟ό καταβεβληµένο κεφάλαιο ύψους € 4.048.500 και οφειλόµενο κεφάλαιο ύψους € 1.000 (Βλέ̟ε
̟αράγραφο 2.2.1.3). Ωστόσο, το οφειλόµενο κεφάλαιο αφορά τον ̟ρώην ∆ήµο Κουφαλίων και
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύ̟ων θα έ̟ρε̟ε να εµφανίζεται
αφαιρετικά του κεφαλαίου, ωστόσο το ̟οσό δεν είναι σηµαντικό ώστε να χρήζει αλλαγής στην
̟αρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

3.1.1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το κονδύλι ̟εριλαµβάνει ειδικό α̟οθεµατικό ύψους € 4.123.501 και αφορά το ειδικό τέλος 80% ̟ου
εισ̟ράττεται βάσει του Ν. 1069/80 (υ̟ολογιζόµενο ως ̟οσοστό 80% ε̟ί της αξίας του
καταναλισκοµένου ύδατος) και καταχωρείται σε λογαριασµό α̟οθεµατικού. Με βάση το άρθρο 11
του Ν. 1069/80 οι ̟όροι ̟ου σχηµατίζονται α̟ό το α̟οθεµατικό αυτό ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται
α̟οκλειστικώς για τη µελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή ε̟έκταση υδρεύσεως και α̟οχετεύσεως ή
την εξόφληση έργων τοκοχρεολυσίων δανείων.
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Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. χρησιµο̟οιεί τα έσοδα του ειδικού τέλους σε α̟ο̟ληρωµή του δανείου και σε
κατασκευή έργων. Στα ̟λαίσια αυτά, το 2016 η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. σχηµάτισε α̟οσβέσεις για κάλυψη
τοκοχρεολυσίων δανείων, µεταφέροντας α̟ό το α̟οθεµατικό στα α̟οτελέσµατα της κλειόµενης
χρήσης, ̟οσό € 33.775.

Κωδικός
Γενικής

Περιγραφή

Λογιστικής

Υ̟όλοι̟ο
01.01.2016

Ειδικό
τέλος 80%

Μεταφορές

Α̟οσβέσεις

2016

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016

41-04-01-000 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% ΝΕΑ ∆ΕΥΑ 2011

212.000

212.000

41-04-01-001 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% ΝΕΑ ∆ΕΥΑ 2012

734.967

734.967

41-04-01-002 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% ΝΕΑ ∆ΕΥΑ 2013

521.790

521.790

41-04-01-003 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% ΝΕΑ ∆ΕΥΑ 2014

479.534

479.534

41-04-01-004 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% ΝΕΑ ∆ΕΥΑ 2015

427.601

41-04-01-005 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% ΝΕΑ ∆ΕΥΑ 2016
41-04-78-000 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘ.ΤΕΛΟΣ 80%
41-04-78-001 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2005

-

427.601
518.928

518.928

91.903

91.903

100.528

100.528

41-04-78-002 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2006

96.650

96.650

41-04-78-003 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2007

102.781

102.781

41-04-78-004 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2008

141.172

141.172

41-04-78-005 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2009

130.295

130.295

41-04-78-006 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2010

130.527

130.527

41-04-78-007 ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜ.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2011

22.310

41-04-78-008 ΑΠΟΣΒ.ΕΙ∆.ΤΕΛΟΥΣ 80% 2004
41-04-79-000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80% ∆ΕΥΑΑ

22.310

(16.636)

16.636

-

-

1.597.913

1.597.913

41-04-80-000 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ ΤΕΛΟΥΣ 80% Υ∆ΡΕΥ 46.058

46.058

41-04-80-001 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ 80% 2009

40.371

40.371

41-04-80-002 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ 80% 2010

61.451

61.451

41-04-80-003 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΥΣ 80% 2011

21.580

41-04-99-077 ΑΠΟΣΒ.ΕΠΙΧ.ΕΡΓΩΝ ΕΙ∆ΙΚ.ΤΕΛΟΥΣ 80%

21.580

-

41-04-99-078 ΑΠΟΣΒ.ΕΙ∆.ΤΕΛΟΥΣ 80% ΣΥΜΨ.Τ/Χ ∆ΑΝΕΙΩΝ(1.299.200)
Σύνολο
2.045.682

(21.883)
518.928

1.592.666

(21.883)
33.775
33.775

(1.332.975)
4.123.501

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας συµφωνήσαµε τα έσοδα χρήσης του ειδικού τέλους 80% µε τους
βεβαιωτικούς καταλόγους και τις α̟οσβέσεις του ειδικού τέλους µε το τοκοχρεολύσιο του δανείου.
Οι µεταφορές αφορούν µεταφορά κονδυλίων α̟ό τις κρατικές ε̟ιχορηγήσεις – βλέ̟ε και
̟αράγραφο 4.2 κατωτέρω και καθώς αφορούν διορθώσεις λαθών ̟ροηγούµενων ̟εριόδων, η
µεταφορά συµ̟εριλήφθηκε και στα συγκριτικά κονδύλια της 31ης ∆εκεµβρίου 2015.

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α και την µε Αρ. Πρωτ. 357/14-03-2017 γνωµάτευση του
Συµβουλίου Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης, το ειδικό τέλος 80% α̟οτελεί έσοδο της χρήσης στην ο̟οία
καθίσταται δουλευµένο και όχι της χρήσης στην ο̟οία διατίθενται οι ̟όροι ̟ου αντιστοιχούν στο
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ειδικό τέλος του άρθρο 11 του Ν. 1069/80. Σε αυτά τα ̟λαίσια, το υ̟όλοι̟ο του α̟οθεµατικού ̟ου
̟ροέρχεται α̟ό ̟ροηγούµενες χρήσεις ύψους € 3.638.348 και το υ̟όλοι̟ο το ο̟οίο ̟ροέρχεται α̟ό
την χρήση 2016 ύψους € 518.928, ενδεχοµένως ̟ρέ̟ει να µεταφερθούν στα α̟οτελέσµατα
̟ροηγούµενων χρήσεων και στα α̟οτελέσµατα χρήσης αντίστοιχα.

Συνε̟ώς, τα α̟οτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης εµφανίζονται µειωµένα κατά € 485.153, τα
«Α̟οθεµατικά νόµων και καταστατικού» εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 4.123.501 και τα
α̟οτελέσµατα ̟ροηγούµενων χρήσεων µειωµένα κατά € 3.638.348. ∆εν υ̟άρχει ε̟ίδραση στα Ίδια
κεφάλαια της Ε̟ιχείρησης α̟ό το λογιστικό αυτό χειρισµό κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016.

Για τους ανωτέρω λόγους έχουµε εκφράσει σχετική γνώµη µε ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα 2ο
στην έκθεση ελέγχου).

3.1.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Το κονδύλι αφορά το σωρευµένο υ̟όλοι̟ο ζηµιών χρήσεως εις νέον της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. συνολικού
̟οσού την 31η ∆εκεµβρίου 2016 € -3.344.732, το ο̟οίο ̟ροέρχεται:

κατά € -140.380 α̟ό τη χρήση 2016 (ζηµίες),
κατά € -673.531 α̟ό τη χρήση 2015 (ζηµίες),
κατά € -820.707 α̟ό τη χρήση 2014 (ζηµίες).
κατά € 90.306 α̟ό τη χρήση 2013 (κέρδη)
κατά € 326.087 α̟ό τη χρήση 2012 (κέρδη),
κατά € 404.110 (κέρδη) α̟ό την ̟ερίοδο 09/06/2011 έως 31/12/2011 (µετά τη συγχώνευση
των τριών ̟ρώην ∆.Ε.Υ.Α.) και
κατά τα σωρευµένα υ̟όλοι̟α ζηµιών µέχρι την ηµεροµηνία συγχώνευσης της 8ης Ιουνίου
2011, των ̟ρώην ∆.Ε.Υ.Α Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνος ύψους € -638.213
(ζηµίες), € -1.671.427 (ζηµιές) και € -220.977 (ζηµίες) αντίστοιχα
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3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
3.2.1

Εκκρεµείς δικαστικές υ̟οθέσεις

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας ζητήσαµε α̟ό τους Νοµικούς Συµβούλους της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. αναλυτική
κατάσταση µε τις εκκρεµείς δικαστικές υ̟οθέσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.. Με βάση τις α̟αντήσεις των
Νοµικών Συµβούλων, αναφέρεται ότι έχουν ασκηθεί αγωγές
α) καταναλωτών για δικαστική ρύθµιση των οφειλών τους
β) ̟ρώην εργαζοµένων
γ) του ∆ήµου Χαλκηδόνος για α̟αίτηση οφειλών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (Βλέ̟ε
̟αράγραφο 2.2.1.3).
Ακολουθεί ανάλυση των εκκρεµών δικαστικών υ̟οθέσεων:

Αντίδικος

Περιγραφή

Ποσό

Εκτίµηση

Αγωγής

̟ρόβλεψης

Σαβλάκης Μαργαρίτης ∆ικαστική ρύθµιση των οφειλών των αιτούντων λόγω
& Σιάκα Ευανθία
οικονοµικής αδυναµίας. Εκτιµάται ότι οι αιτήσεις τους
Αίτηµα για µεταβολή των όρων εργασίας / η αγωγή
Χ. Βύζελης
α̟ορρίφθηκε
Ο Νοµικός Σύµβουλος την έχει αρνηθεί ως α̟αράδεκτή
Χούλιας Αναστάσιος
/ Εκτιµάται ότι θα α̟ορριφθεί.
Ρύθµιση οφειλών και ε̟ανατο̟οθέτηση υδροµέτρων /
ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ
Η ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ έχει ̟ροβεί σε ρύθµιση της οφειλής
21.807,50
της την ο̟οία και τηρεί
∆ικαστική ρύθµιση των µισθών υ̟ερηµερίας και
Εργαζόµενοι
ε̟ανα̟ρόσληψη / η έκβαση είναι αµφίρρο̟η
Οφειλές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος
∆ήµος Χαλκηδόνας
460.537,97
αντλιοστασίων για τα έτη 2011-2014
Οφειλές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος
∆ήµος Χαλκηδόνας
98.517,38
αντλιοστασίων α̟ό Ιανουάριο έως Σε̟τέµβριο 2015
Σύνολο
580.862,85

-

-

α) καταναλωτές
Οι α̟αιτήσεις των αντιδίκων οι ο̟οίοι ζήτησαν δικαστική ρύθµιση των οφειλών τους αναµένεται
να εισ̟ραχθούν και οι αγωγές του ∆ήµου Χαλκηδόνος εκτιµάται ότι θα τελεσιδικήσουν υ̟έρ της
∆.Ε.Υ.Α.Χ.

β) ̟ρώην εργαζόµενοι
Ωστόσο η έκβαση της υ̟όθεσης της αγωγής των ̟ρώην εργαζοµένων ενδέχεται να τελεσιδικήσει
υ̟έρ τους καθώς η ̟ρωτόδικη α̟όφαση (έναντι της ο̟οίας η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έχει ασκήσει έφεση)
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δικαιώνει τους αντιδίκους και συνε̟ώς το ̟οσό ̟ου η Ε̟ιχείρηση θα κληθεί να καταβάλλει θα
αφορά τους µισθούς τους α̟ό το ∆εκέµβριο του 2015 αναδροµικά. Το ̟οσό ̟ου αναλογεί έως και
την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ανέρχεται σε ̟ερί̟ου € 80.000.

Η τελική έκβαση της υ̟όθεσης αυτής δεν είναι δυνατόν να ̟ροβλεφθεί µε ακρίβεια στο ̟αρόν στάδιο και, ως εκ
τούτου, η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ δεν σχηµάτισε σχετική ̟ρόβλεψη για τη διευθέτηση αυτής της υ̟όθεσης
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016.

Λόγω της σηµαντικότητας του ̟οσού, έχουµε συµ̟εριλάβει σχετικό θέµα έµφασης στην Έκθεση Ελέγχου µας
(θέµα έµφασης 3 στην Έκθεση Ελέγχου µας).

γ) ∆ήµος Χαλκηδόνος
1η υ̟όθεση χρηµατικού καταλόγου € 98.517 04/01/2016
Ακυρώθηκε και βάσει της α̟όφασης του ∆ικαστηρίου έ̟αυσε να ̟αράγει ο̟οιοδή̟οτε έννοµο
α̟οτέλεσµα.
2η υ̟όθεση χρηµατικού καταλόγου € 460.538 27/09/2016
Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έχει καταθέσει αίτηση αναστολής και ανακο̟ή και µε την αρχική α̟όφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ανεστάλη η εκτέλεσή του και ̟ρος το ̟αρόν δεν ̟αράγεται
ο̟οιοδή̟οτε έννοµο α̟οτέλεσµα σε βάρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Με βάση την εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου, εκτιµάται ότι η α̟όφαση θα είναι ̟ρος όφελος
της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
3η υ̟όθεση χρηµατικού καταλόγου € 98.517 06/03/2017
Αφορά ε̟αναβεβείωση του ως άνω 1ου χρηµατικού καταλόγου.
Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έχει καταθέσει αίτηση αναστολής και ανακο̟ή και µε την αρχική α̟όφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ανεστάλη η εκτέλεσή του και ̟ρος το ̟αρόν δεν ̟αράγεται
ο̟οιοδή̟οτε έννοµο α̟οτέλεσµα σε βάρος της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
Με βάση την εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου, εκτιµάται ότι η α̟όφαση θα είναι ̟ρος όφελος
της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.
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Λόγω της σηµαντικότητας των ανωτέρω διεκδικούµενων α̟ό το ∆ήµο Χαλκηδόνος ̟οσών, έχουµε
συµ̟εριλάβει σχετικό θέµα έµφασης στην Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα έµφασης 2 στην Έκθεση Ελέγχου
µας).

3.2.2

Προβλέψεις για ̟αροχές σε εργαζόµενους

Οι υ̟άλληλοι µε σύµβαση αορίστου χρόνου, δικαιούνται α̟οζηµίωσης λόγω α̟ολύσεως ή
καταγγελίας της σύµβασής τους η ο̟οία υ̟ολογίζεται µε βάση το ν.3899/10 και 4093/12 οι
διατάξεις των ο̟οίων ̟ροβλέ̟ουν ότι ο εργαζόµενος δικαιούται µήνες α̟οζηµίωσης µε βάση
τα έτη ̟ροϋ̟ηρεσίας του.

Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη για α̟οζηµίωση ̟ροσω̟ικού ύψους € 76.181.

V.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.1 ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακρο̟ρόθεσµο µέρος
Βραχυ̟ρόθεσµο µέρος
Σύνολο ∆ανειακών υ̟οχρεώσεων

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
211.545,40
20.107,13
231.652,53

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας ε̟ιβεβαιώσαµε τα υ̟όλοι̟α των δανειακών υ̟οχρεώσεων µε
α̟ευθείας ε̟ιστολές α̟ό τις συνεργαζόµενες τρά̟εζες, ως εξής:
Κωδικός Γενικής

Υ̟όλοι̟ο

Υ̟όλοι̟ο σε

31.12.2016

ε̟ιστολή

Λογιστικής

Περιγραφή

45-10-00-003

14/00772/00/04 ∆ΑΝΕΙΟ Π&∆ ∆Η

11.207,38

11.207,38

45-10-01-001

14/00772/01 ΤΑΜ.ΠΑΡ/ΚΩΝ & ∆Α

200.338,02

200.338,02

53-17-00-003

ΥΠΟΧΡ.ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν.3801/2009 ΠΛΗΡ.ΣΤΟ 2016

53-17-78-000
Σύνολο

ΧΡΕΟΛ.∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΟΜ.ΧΡ

20.107,13
231.652,53

20.107,13
231.652,53

Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. εξυ̟ηρετεί το δάνειο µέσω των εσόδων του ειδικού τέλους 80%, η α̟όσβεση του
α̟οθεµατικού των εσόδων του ειδικού τέλους για το 2016, ως αναφέρεται στην ̟αράγραφο 3.1.1
ανωτέρω.
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Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

4.2 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Στο κονδύλι αυτό ̟εριλαµβάνεται υ̟όλοι̟ο ε̟ιχορηγήσεων ̟οσού € 16.006.200. Αυτό το
κονδύλι ̟ιστώνεται (αυξάνεται) µε τις ληφθείσες ε̟ιχορηγήσεις ̟ου λαµβάνει η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. για
έργα και χρεώνεται (µειώνεται) µε τον υ̟ολογισµό των αναλογουσών α̟οσβέσεων οι ο̟οίες
υ̟ολογίζονται σε σηµαντικό βαθµό α̟ό το µητρώο ̟αγίων στο ο̟οίο ̟αρακολουθούνται και οι
ε̟ιχορηγήσεις ̟ου λαµβάνει η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. α̟ό το κράτος ή το ΕΣΠΑ. Με αυτό τον τρό̟ο
εξασφαλίζεται ο σωστός υ̟ολογισµός της αναλογούσας στη χρήση ε̟ιχορήγησης ε̟ενδύσεων µε
βάση τους αντίστοιχους συντελεστές α̟όσβεσης των ̟αγίων στοιχείων ώστε να αντισταθµίζεται
η δα̟άνη των α̟οσβέσεων ̟ου υ̟ολογίζεται στο σύνολο της αξίας των ̟αγίων στοιχείων. Έτσι,
̟ροκύ̟τει η καθαρή ε̟ιβάρυνση των α̟οτελεσµάτων α̟ό τις α̟οσβέσεις ̟ου αναλογούν µόνο
στο κόστος του ̟αγίου ̟ου ανέλαβε η ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

Παρακάτω ακολουθεί ̟ίνακας µε τις ̟ροσθήκες και τις α̟οσβέσεις των ε̟ιχορηγήσεων για τη
χρήση 2016:
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Κωδικός
Γενικής

Περιγραφή

Λογιστικής
41-10-01-000
41-10-01-001
41-10-01-002
41-10-01-003
41-10-01-004
41-10-78-000
41-10-78-001
41-10-78-002
41-10-78-003
41-10-78-004
41-10-78-005
41-10-78-006
41-10-78-007
41-10-78-008
41-10-78-009
41-10-78-010
41-10-78-011
41-10-78-012
41-10-78-013
41-10-78-014
41-10-79-000
41-10-79-001
41-10-79-002
41-10-80-000
41-10-80-001
41-10-80-002
41-10-80-003
41-10-99-000
41-10-99-001
41-11-02-002
41-11-02-004
41-11-02-006
41-16-00-012
41-98-00-000
Σύνολο
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Υ̟όλοι̟ο
01.01.2016

ΕΠΙΧΟΡ.ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Υ∆ΑΤΩΝ.ΕΠΕΚΤ.ΚΟΥ
595.910
ΕΠ.ΕΡΓΟΥ " ΜΕΛ.ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Υ∆ΑΤΩΝ.∆Κ 271.549
ΜΕΣΗΜ
ΕΠΙΧ.ΕΡΓ. ΑΝΑΒΑΘ. & ΕΚΣΥΓΧΡ. ∆ΙΚΤ.Υ∆Ρ.ΑΓ
550.000
ΕΠΙΧ.ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚ. ∆ΙΚΤ.ΑΚΑΘ. ∆.Κ ΓΕΦΥΡΑΣ
3.513.000
ΕΠΙΧ.ΕΡΓ. ΣΥΛ.ΜΕΤ.ΕΠΕΞ.ΛΥΜ.∆Κ ΧΑΛΚ-Α∆ΕΝ
854.428
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ/ΣΕ
115.354
ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΑΠΟ ∆ΗΜΟ Π&Π ∆ΕΞΑΜΕ
240.514
ΕΠΙΧ.∆ΗΜΟ Π&Π ΑΓ.Υ∆Ρ.80900 Μ
263.038
ΕΠΙΧ.∆ΗΜΟ ΑΓ.ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΥΜ-ΟΜ
44.021
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Π&∆ 2004
115.414
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆.2005
112.292
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆.2006
109.478
ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆.2007
109.028
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆.2008
106.747
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 2009
95.237
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝ∆.2010
56.619
ΑΠΟΣ.ΕΣΟ∆.ΕΠΙΧ.ΠΑΓ.2003
(77.452)
ΑΠ.ΕΠΧ.ΑΠΟ ∆ΗΜΟ Π&Π & ∆ΕΞΑΜ
(52.384)
ΑΠ.ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΑΓ. Υ∆ΡΕΥΣ
(62.550)
ΑΠ.ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΑΓ. ΑΠΟΧ.Σ.
(10.468)
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
2.055.970
ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ
1.432.183
ΕΙ∆.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
165.730
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΣΟ∆Α Ν-2065/92 (2007)
50.218
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΣΟ∆Α Ν-2065/92 (2008)
99.078
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΣΟ∆Α Ν-2065/92 (2009)
88.399
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΣΟ∆Α Ν-2065/92(2010)
52.560
ΑΠΟΣ.ΕΣΟ∆.ΕΠΙΧ.ΠΑΓ.2003
(120.603)
ΑΠΟΣΒ.ΕΠΙΧ.ΕΡΓ "ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ.Υ∆ΑΤΩΝ.ΕΠΕΚΤ.
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ Υ∆Ρ ΠΡΩΤ.ΑΠΟΦ.∆ΗΜΟΥ
2.300.596
251
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΑΓ. ΑΠΟΧΕ ΠΡΩΤ.ΑΠΟΦ.∆ΗΜΟΥ
860.893
251
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΒΙΟΛ ΑΚΡΟΠ ΠΡΩΤ.ΑΠΟΦ.∆ΗΜΟΥ
883.741
251
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΩΤ.ΑΠΟΦ.∆ΗΜ.251/2015
375.983
Α̟οσβ.ε̟ιχορ.̟αγιων ε̟ενδυσεων ΝΕΑ ∆ΕΥΑ (377.920)
14.816.604

Προσθήκες Ε̟ιστροφές

181.273

Μεταφορές

Α̟οσβέσεις

13.577
53.870

1.199.709
1.835.849

(1.432.183)
(165.730)

27.073
(21.825)

3.216.831

67.448

(1.592.666)

2.738
23.809
92.024
34.436
35.350
37.598
141.167
367.122

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
595.910
439.244
496.130
4.712.709
2.690.276
115.354
240.514
263.038
44.021
115.414
112.292
109.478
109.028
106.747
95.237
56.619
(77.452)
(52.384)
(62.550)
(10.468)
2.055.970
50.218
99.078
88.399
52.560
(96.269)
(45.633)
2.208.571
826.457
848.392
338.385
(519.087)
16.006.200

Οι µεταφορές αφορούν µεταφορά κονδυλίων α̟ό τις κρατικές ε̟ιχορηγήσεις – βλέ̟ε και
̟αράγραφο 3.1.1. ανωτέρω και καθώς αφορούν διορθώσεις λαθών ̟ροηγούµενων ̟εριόδων, η
µεταφορά συµ̟εριλήφθηκε και στα συγκριτικά κονδύλια της 31ης ∆εκεµβρίου 2015.

Κατά τον έλεγχό µας ̟ροέκυψαν τα εξής θέµατα:
i.

Ε̟ιχορηγήσεις ύψους € 4.079.903 αντι̟αραβάλλονται µε ̟άγια στοιχεία στο Μητρώο
Παγίων και α̟οσβένονται.

ii.

Ε̟ιχορηγήσεις ύψους € 2.992.027 οι ο̟οίες δεν συνδέονται µε ̟άγια στοιχεία στο Μητρώο

Παγίων α̟οσβένονται µε συντελεστή α̟όσβεσης 4%. Ο συντελεστής α̟όσβεσής τους
υ̟ολογίζεται µε βάση το κλάσµα α̟οσβέσεις χρήσης ̟αγίων ̟ρος συνολική αξία κτήσης
̟αγίων. Συνε̟ώς διατηρούµε ε̟ιφύλαξη για την ορθότητα υ̟ολογισµού των
αναλογουσών α̟οσβέσεων των ε̟ιχορηγήσεων αυτών, οι ο̟οίες ανήρθαν σε € 114.167.
Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί εδώ ότι η µη ̟λήρης αντιστοίχιση των ε̟ιχορηγήσεων µε τα
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ε̟ιχορηγηθέντα ̟άγια αφορά ε̟ιχορηγήσεις α̟ό τις ̟ρώην συγχωνευµένες ∆.Ε.Υ.Α. για
τις ο̟οίες για ̟ρακτικούς λόγους είναι ̟ολύ δύσκολη η αντιστοίχισή τους.
iii. Ε̟ιχορηγήσεις ύψους € 8.934.270 αφορούν τεχνικά έργα και δεν α̟οσβένονται. Α̟ό αυτές, ̟οσό €
496.130 αφορά το τεχνικό έργο «Αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός δικτύου ύδρευσης
Αγίου Αθανασίου» το ο̟οίο ολοκληρώθηκε στις 31.12.2015 (Βεβαίωση ̟εραίωσης
23206/23-12-2015) αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία και συνε̟ώς δεν αναλογούν
αναλογούσες α̟οσβέσεις για το έτος 2016. (Βλέ̟ε και ̟αράγραφο 1.3.1)

Προτείνουµε η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ να διευκρινίσει εάν υφίσταται το υ̟όλοι̟ο των
ε̟ιχορηγήσεων οι ο̟οίες δεν συνδέονται µε ̟άγια στοιχεία και ̟ροέρχονται κυρίως α̟ό τις
συγχωνευµένες ∆.Ε.Υ.Α. και να ̟ροχωρήσει σε τυχόν διορθώσεις.

Για τη µη ̟λήρη αντι̟αραβολή των ε̟ιχορηγήσεων ε̟ενδύσεων µε ενσώµατα ̟άγια έχουµε εκφράσει
σχετική ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα 3ο στην Έκθεση Ελέγχου).

VI.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυ̟ρόθεσµο µέρος µακρο̟ροθέσµων δανείων
Εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοι̟οί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοι̟ές υ̟οχρεώσεις
Σύνολο Βραχυ̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεων

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
20.107,13
139.112,25
119.607,09
10.623,63
38.533,34
327.983,44
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5.1 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ε̟ιβεβαίωση υ̟ολοί̟ων
Προς

ε̟ιβεβαίωση

του

κονδυλίου

«Εµ̟ορικές

υ̟οχρεώσεις»

α̟οστείλαµε

ε̟ιστολές

ε̟ιβεβαίωσης υ̟ολοί̟ων σε δείγµα ̟ιστωτών το ο̟οίο καλύ̟τει ̟ερί̟ου το 92% του
κονδυλίου, ώστε να ε̟ιβεβαιώσουν τα υ̟όλοι̟α µε βάση τα βιβλία τους. Τα α̟οτελέσµατα
έχουν ως εξής:
Κωδικός Γενικής

Υ̟όλοι̟ο

Υ̟όλοι̟ο σε

31.12.2016

ε̟ιστολή

Λογιστικής

Ε̟ωνυµία

50-00-00-001

∆.Ε.Η Α.Ε

50-00-00-102

ΥΙΟΙ ΓΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ο.Ε

7.453,64

7.453,64

50-00-00-071

ΤΟΠΤΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε

2.949,47

2.949,47

50-00-00-236

ΑΦΟΙ ΤΖΕΛΕΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

2.186,98

2.186,98

50-00-00-010

ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε

5.012,76

5.013,00

50-00-00-230

ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗΣ ΖΗΣΗΣ

7.280,00

7.280,00

50-00-00-083

ΤΕΡΖΗΣ ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2.854,48

2.854,48

50-00-00-186
50-00-00-232
Σύνολο

ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΣΩΤ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΑΓΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.866,88
5.475,84
128.200,05

2.866,88
5.475,84
36.080,29

92.120,00

∆εν λάβαµε α̟άντηση

Για τους ̟ροµηθευτές ̟ου δεν λάβαµε α̟άντηση εφαρµόσαµε εναλλακτικές διαδικασίες
ε̟ιβεβαίωσης δηλαδή αναζητήσαµε µεταγενέστερες ̟ληρωµές, ή τιµολόγια ̟ρο της 31ης
∆εκεµβρίου 2016 ώστε να ε̟ιβεβαιώσουµε το υ̟όλοι̟ό τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.

5.2 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟αρουσιάζει ζηµία ως φορολογικό α̟οτέλεσµα.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.
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5.3 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Το κονδύλι αυτό αφορά τις εξής υ̟οχρεώσεις α̟ό φόρους:
Κωδικός Γενικής
Λογιστικής
54-03-00-000
54-03-00-001
54-03-90-001
54-04-02-001
54-09-00-002
54-09-00-004
54-09-00-005
54-09-00-012
54-09-00-013
54-09-00-014
54-09-00-015
54-09-00-099
Σύνολο

Περιγραφή
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2011
ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕ∆
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 20%
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ∆.Σ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΟΚΩΝ ΕΚΠΡΟΘ.ΠΛΗΡΩ
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣ.ΤΟΚΩΝ ΕΚΠΡ.ΠΛΗΡΩΜ
ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΠΑΡΑΚΡ. 0,10% ∆ΗΜΟΣ.ΣΥΜΒ. Ν.4013/201
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν.4013/2011
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ν.4013/2011
ΤΟΚΟΙ ΑΡΘΡΟΥ 51 Ν.3669/08

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
1.929,09
148,18
259,00
1.400,00
16,38
1.071,44
201,24
46.719,54
39,58
2,32
0,62
67.819,70
119.607,09

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας για το ανωτέρω κονδύλι διενεργήσαµε συµφωνίες µεταξύ των
δηλώσεων για ̟αρακρατούµενους φόρους και της καταχώρησης τους στη γενική λογιστική για
να ε̟ιβεβαιώσουµε την κίνηση της χρήσης. Ε̟ίσης για την υ̟οχρέωση σε Φ.Π.Α.
̟ραγµατο̟οιήσαµε συµφωνία των εσόδων µε τις δηλώσεις.
Το υ̟όλοι̟ο στη 31η ∆εκεµβρίου 2016 αφορά κυρίως τους ̟αρακρατούµενους φόρους α̟ό
µισθωτή εργασία, αµοιβές α̟ό ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα και αµοιβές εργολάβων για τον
µήνα ∆εκέµβριο, καθώς και τόκους ̟ροκαταβολών δηµοσίων έργων
Α̟ό τον έλεγχο µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλιο αυτό.
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5.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το κονδύλι αυτό αφορά υ̟οχρεώσεις σε ΙΚΑ και ΤΣΜΕ∆Ε µηνός ∆εκεµβρίου 2016 ύψους €
9.388 και € 1.236 αντίστοιχα, οι ο̟οίες εξοφλήθηκαν εντός του 2017.

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας διενεργήσαµε συµφωνίες µεταξύ της οικονοµικής καρτέλας του
ΙΚΑ

µε

τις

σχετικές

καταχωρήσεις

της

γενικής

λογιστικής

και

ε̟ανυ̟ολογίσαµε

δειγµατολη̟τικά τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων.

Α̟ό τον έλεγχο µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλιο αυτό.

5.5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το κονδύλι αυτό ̟εριλαµβάνει τις α̟οδοχές ̟ροσω̟ικού µηνός ∆εκεµβρίου και εγγυήσεις
καταµετρητών κατανάλωσης νερού ύψους € 9.733 και € 28.800 αντίστοιχα.

Α̟ό τον έλεγχό µας δεν ̟ροέκυψαν θέµατα αναφορικά µε το κονδύλι αυτό.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

VIII.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

Κύκλος εργασιών
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο
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Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
1.283.108,24
147.276,99
1.430.385,23

Ο λογαριασµός 73 σχηµατίζει το κονδύλι των α̟οτελεσµάτων χρήσης «Κύκλος εργασιών» και
αφορούν έσοδα α̟ό ̟ωλήσεις υ̟ηρεσιών ως εξής:
Κωδικός Γενικής
Λογιστικής
73-00
73-01
73-02
73-08
Σύνολο

Περιγραφή
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΣΟ∆Α ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 80%
ΕΣΟ∆Α ΧΡ.ΒΕΒ.ΣΤΗ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΗ

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
1.107.317,39
131.299,52
44.491,33
1.283.108,24

Ο λογαριασµός 76 αφορά το κονδύλι των α̟οτελεσµάτων χρήσης «Πιστωτικοί τόκοι και
συναφή έσοδα» και ̟εριλαµβάνει έσοδα α̟ό τόκους καταθέσεων όψεως στο σύνολό του.
∆ιενεργήσαµε δειγµατολη̟τικό έλεγχο ε̟ί των ανωτέρω λογαριασµών των οργανικών εσόδων
̟ρος ε̟ιβεβαίωση της ̟ραγµατο̟οίησης του εσόδου βάσει των σχετικών δικαιολογητικών
(α̟οφάσεις ε̟ιχορηγήσεων, βεβαιωτικούς καταλόγους), της καταχώρησής του στη σωστή
χρήση, και της ορθής λογιστικο̟οίησής του.
Για τα έσοδα α̟ό ̟αροχή υ̟ηρεσιών, καταγράψαµε τη διαδικασία καταγραφής των µετρήσεων
στα υδρόµετρα και ε̟ιβεβαιώσαµε δειγµατολη̟τικά, χωρίς να δια̟ιστώνονται εξαιρέσεις, τις
τιµές χρέωσης των τιµολογίων ̟ου καθορίζονται µε τις α̟οφάσεις 23/2012, 41/2012, 98/2012
και 78/2015 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. Ε̟ι̟λέον, καταγράψαµε την
διαδικασία είσ̟ραξης των α̟αιτήσεων α̟ό τους καταναλωτές.
Ε̟ίσης, διενεργήσαµε αναλυτικές διαδικασίες ε̟ί των εσόδων ώστε να ε̟ιβεβαιώσουµε ότι για
κάθε δηµοτική ενότητα έχουν γίνει όλες οι ̟ροβλε̟όµενες βεβαιώσεις εσόδων µέσα στη χρήση.
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Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α και την µε Αρ. Πρωτ. 357/14-03-2017 γνωµάτευση
του Συµβουλίου Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης, το ειδικό τέλος 80% α̟οτελεί έσοδο της χρήσης στην
ο̟οία καθίσταται δουλευµένο και όχι της χρήσης στην ο̟οία διατίθενται οι ̟όροι ̟ου
αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος του άρθρο 11 του Ν. 1069/80. Ε̟οµένως, τα έσοδα της χρήσης
2016 ύψους € 518.928, ̟ρέ̟ει ενδεχοµένως να µεταφερθούν στα α̟οτελέσµατα χρήσης (Βλέ̟ε
̟αράγραφο 3.1.1).

Για τα έσοδα του ειδικού τέλους 80% της χρήσης 2016 έχουµε εκφράσει σχετική γνώµη µε ε̟ιφύλαξη στην
Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα 2ο στην έκθεση ελέγχου).

IX.

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α

Κόστος ̟ωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
1.045.745,37
457.199,52
367.750,91
98.330,70
1.969.026,50

∆ιενεργήσαµε δειγµατολη̟τικό έλεγχο ε̟ί των ανωτέρω λογαριασµών των οργανικών εξόδων
̟ρος ε̟ιβεβαίωση της ̟ραγµατο̟οίησης του εξόδου βάσει των σχετικών δικαιολογητικών
(µισθοδοτικές καταστάσεις, εντάλµατα ̟ληρωµών, τιµολόγια / συµβάσεις ̟ροµηθευτών κ.λ̟.),
της καταχώρησής του στη σωστή χρήση, και της ορθής λογιστικο̟οίησής του.

Α̟ό τον έλεγχο δια̟ιστώθηκε ότι για τις δα̟άνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος δεν
τηρείται κατά ̟άγια τακτική η αυτοτέλεια των χρήσεων καθώς καταχωρούνται στη χρήση στην
ο̟οία εκδίδονται οι λογαριασµοί. ∆εν καταχωρήθηκαν δα̟άνες ̟ου αφορούν κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος για το έτος 2016 ̟οσού € 50.876 και ̟αράλληλα καταχωρήθηκαν δα̟άνες
̟ροηγούµενης χρήσης ̟οσού € 45.227, µε συνέ̟εια οι δα̟άνες να εµφανίζονται µειωµένες κατά
€ 5.649.

Για τη µη καταχώρηση δα̟ανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος χρήσης, έχουµε εκφράσει σχετική
ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου µας (θέµα 4ο στην Έκθεση Ελέγχου).
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ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α & ΕΞΟ∆Α / ΕΣΟ∆Α & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
411.280,54
13.019,35

Λοι̟ά συνήθη έσοδα
Λοι̟ά έξοδα και ζηµιές

Τα λοι̟ά συνήθη έσοδα ̟εριλαµβάνουν τα εξής:
Κωδικός Γενικής
Λογιστικής
81-01-05-000
81-01-05-001
81-01-99-000
82-01-00-000
74-03
75-00
Σύνολο

Περιγραφή
Αναλογ.στη χρηση ε̟ιχ.̟αγ.ε̟ενδ.
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΙ∆.ΤΕΛ 80% ΣΥΜΨ Τ/Χ ∆ΑΝΕΙΩΝ
∆ΙΑΦ.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕ∆
Α̟ό ̟αροχή υ̟ηρεσιών σε τρίτ

Υ̟όλοι̟ο
31.12.2016
367.121,61
33.774,63
615,06
3,59
9.365,65
400,00
411.280,54

Τα λοι̟ά έξοδα και ζηµίες ̟εριλαµβάνουν κυρίως ζηµία α̟όσυρσης µεταφορικού µέσου ̟οσού
€ 9.338.

∆ιενεργήσαµε δειγµατολη̟τικό έλεγχο ε̟ί των εξόδων ̟ροηγούµενων χρήσεων ̟ρος
ε̟ιβεβαίωση της ̟ραγµατο̟οίησης του εξόδου βάσει των σχετικών δικαιολογητικών
(εντάλµατα ̟ληρωµών, τιµολόγια / συµβάσεις ̟ροµηθευτών κ.λ̟.), της καταχώρησής του στη
σωστή χρήση, και της ορθής λογιστικο̟οίησής του.

Α̟ό τον έλεγχό µας ̟ροέκυψαν τα εξής:
-

Τα λοι̟ά έξοδα και ζηµίες ανέρχονται σε € 17.988. Η διαφορά ύψους € 4.969 έχει
συµ̟εριληφθεί στα οργανικά έξοδα.

-

Λοι̟ά

συνήθη

έσοδα

ύψους

€

114.167

αφορούν

αναλογούσες

α̟οσβέσεις

ε̟ιχορηγήσεων και δεν µ̟ορούν να ε̟ιβεβαιωθούν καθώς οι ε̟ιχορηγήσεις ̟αγίων δεν
συνδέονται µε ̟άγια στο Μητρώο Παγίων (Βλέ̟ε ̟αραγράφους 1.1.1 & 4.2).
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Για τις αναλογούσες α̟οσβέσεις ε̟ιχορηγήσεων έχουµε εκφράσει σχετική ε̟ιφύλαξη στην Έκθεση
Ελέγχου µας (θέµα 3ο γνώµης µε ε̟ιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου).

XI.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Α̟ό τον έλεγχο µας ̟ροέκυψε ότι δεν υ̟άρχει ασφαλιστική κάλυψη όλων των
̟εριουσιακών στοιχείων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. και συγκεκριµένα των κτιριακών εγκαταστάσεων
και του ̟εριεχοµένου τους.

1.2 Η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχει συντάξει το α̟ό άρθρο 19 του το Ν. 1069/80
ενηµερωτικό τεύχος, ωστόσο οι α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες ̟εριλαµβάνονται στον ιστότο̟ό
της και στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. για τη χρήση 2016.

1.3 Προτείνουµε να εξεταστεί το γεγονός αύξησης των τελών ύδρευσης και α̟οχέτευσης σε
τέτοια ̟λαίσια έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της δραστηριότητας της ε̟ιχείρησης
και η χρηµατοδότηση των έργων της, ̟αράλληλα µε την κοινωνική τιµολογιακή ̟ολιτική.
Εδώ θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι ήδη η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟ροχώρησε σε αύξηση των
τελών α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2017.

1.4 Οι φορολογικές υ̟οχρεώσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχουν εξεταστεί α̟ό τις φορολογικές αρχές
α̟ό τη σύστασή της έως την κλειόµενη χρήση και ως εκ τούτου τα φορολογικά
α̟οτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η ∆ιοίκηση δεν έχει ̟ροβεί
σε υ̟ολογισµό των τυχόν ̟ρόσθετων φόρων και ̟ροσαυξήσεων ̟ου ενδέχεται να
καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική
̟ρόβλεψη. Α̟ό τον έλεγχό µας δεν έχουµε α̟οκτήσει εύλογη διασφάλιση για το ̟οσό της
α̟αιτούµενης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ̟ρόβλεψης και την ε̟ί̟τωση στους
λογαριασµούς α̟οτελεσµάτων της κλειόµενης και των ̟ροηγούµενων χρήσεων.

*************************************************************

KSi Greece
Helping clients succeed

∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου χρήσης 2016
Σελίδα 40 / 43

Τελειώνοντας την ̟αρούσα έκθεση, ε̟ιθυµούµε να ευχαριστήσουµε το ̟ροσω̟ικό της
∆.Ε.Υ.Α.Χ. για τη συνεργασία και τη βοήθεια ̟ου µας ̟αρείχαν κατά την εκτέλεση του
ελεγκτικού µας έργου.

Είµαστε στη διάθεσή σας για ο̟οιαδή̟οτε συµ̟ληρωµατική ̟ληροφορία ή διευκρίνιση
είτε ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο της έκθεσης, είτε γενικότερα ως ̟ρος την καλύτερη
οργάνωση διαχειρίσεως της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων
Ε̟ιχειρήσεων
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής
151 25 Μαρούσι
Φράγκων 6-8
546 26 Θεσσαλονίκη
ΑΜ ΣΟΕΛ 171

Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Νίκου
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841

∆ηµήτριος Τ. Πα̟άζης
ΑΜ ΣΟΕΛ 22381

KSi Greece ΙKEΟρκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων
Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής | Τ.Κ. 151 25 | Μαρούσι Αττικής | Ελλάδα
| Τηλ: 211 4110991 | Φαξ: 211 4111727
Φράγκων 6-8, | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα | Τηλ: 2311 820899 | Φαξ: 2311 820899
| www.ksigreece.gr | email: ksi@ksigreece.gr
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Παράρτηµα – Έκθεση ελέγχου ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς το Γενικό Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Έκθεση Ελέγχου ε̟ί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ∆ηµοτικής Εταιρείας Ύδρευσης
και Α̟οχέτευσης Χαλκηδόνος (εφεξής «η ∆.Ε.Υ.Α.Χ.»), οι ο̟οίες α̟οτελούνται α̟ό τον
Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις α̟οτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής
θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως ̟ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
̟ροσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α, ̟ου
̟ροδιαγράφονται α̟ό το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την Ελληνική Νοµοθεσία,
ό̟ως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες ̟ου η διοίκηση καθορίζει ως α̟αραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων α̟αλλαγµένων α̟ό
ουσιώδη ανακρίβεια, ̟ου οφείλεται είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη ε̟ί αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυ̟α
Ελέγχου,
̟ού
έχουν
ενσωµατωθεί
στην
Ελληνική
Νοµοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα ̟ρότυ̟α αυτά α̟αιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκο̟ό την α̟όκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι α̟αλλαγµένες α̟ό
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος ̟εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την α̟όκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων,
σχετικά µε τα ̟οσά και τις γνωστο̟οιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι
ε̟ιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή ̟εριλαµβανοµένης της εκτίµησης
των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ̟ου οφείλεται
είτε σε α̟άτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες ̟ου σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη ̟αρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Ε̟ιχείρησης, µε σκο̟ό το σχεδιασµό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις ̟εριστάσεις, αλλά όχι µε σκο̟ό την έκφραση γνώµης ε̟ί της
α̟οτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Ε̟ιχείρησης. Ο έλεγχος ̟εριλαµβάνει
ε̟ίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων ̟ου
χρησιµο̟οιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ̟ου έγιναν α̟ό τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής ̟αρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ̟ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε̟αρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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Βάση για Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη
Α̟ό τον έλεγχό µας ̟ροέκυψαν τα εξής:
1.

Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Εµ̟ορικές α̟αιτήσεις» ύψους € 2.627.879 ̟εριλαµβάνονται
α) ακίνητα χρεωστικά υ̟όλοι̟α α̟ό το ∆ήµο Χαλκηδόνος συνολικού ̟οσού € 1.222.012. Η
∆.Ε.Υ.Α.Χ. έχει σχηµατίσει ̟ρόβλεψη για την κάλυψη µέρους της ζηµίας α̟ό τη µη
ρευστο̟οίηση της α̟αίτησης α̟ό τον ∆ήµο Χαλκηδόνος ̟οσού € 1.098.352, καθώς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι οι ̟ιθανότητες είσ̟ραξης του ̟οσού αυτού είναι
ελάχιστες. Κατά ̟αρέκκλιση των λογιστικών αρχών, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυ̟α, δεν έχει σχηµατιστεί ̟ρόβλεψη για την κάλυψη ζηµίας α̟ό τη µη
ρευστο̟οίησή του υ̟ολει̟οµένου µέρους της α̟αίτησης α̟ό τον ∆ήµο Χαλκηδόνος €
123.661 µε συνέ̟εια η αξία των Εµ̟ορικών α̟αιτήσεων, τα α̟οτελέσµατα ̟ροηγούµενων
χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 123..661 β) ανείσ̟ρακτες
µη ρυθµισµένες α̟αιτήσεις σε καθυστέρηση ̟οσού € 426.069 και βεβαιωµένες α̟αιτήσεις σε
∆ΟΥ € 584.436 ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ̟ροηγούµενες χρήσεις. Κατά ̟αρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α, δεν έχει
διενεργηθεί α̟οµείωση ε̟ί των α̟αιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ̟οσού € 105.000.
Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εµ̟ορικών α̟αιτήσεων α̟ό ̟ελάτες και τα ίδια
κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 105.000 και τα α̟οτελέσµατα της κλειόµενης και
της ̟ροηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά € 25.000 και € 80.000, αντίστοιχα.

2.

Το κονδύλι του Παθητικού «Α̟οθεµατικά νόµων και καταστατικού» ύψους κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2016 € 4.123.501, αφορά το ειδικό τέλος 80% το ο̟οίο µε βάση το άρθρο 11 του
Ν. 1069/80 ε̟ιβάλλεται σε ̟οσοστό 80% ε̟ί της αξίας του καταναλισκοµένου ύδατος και
δύναται να χρησιµο̟οιείται α̟οκλειστικά για τη µελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή
ε̟έκταση υδρεύσεως και α̟οχετεύσεως ή την εξόφληση έργων τοκοχρεολυσίων δανείων. Η
∆.Ε.Υ.Α.Χ. χρησιµο̟οιεί τους ̟όρους του ειδικού τέλους για την α̟ο̟ληρωµή
τοκοχρεολυσίων δανείων και την κατασκευή έργων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ανωτέρω Νόµου, κατά τη χρησιµο̟οίηση των ̟όρων του ειδικού τέλους γίνεται ισό̟οση
α̟όσβεση µε τη µεταφορά στα έσοδα της εκάστοτε χρήσης. Στη χρήση 2016, τα έσοδα α̟ό
την ε̟ιβολή του ειδικού τέλους και η α̟όσβεση του α̟οθεµατικού αυτού ανέρχονται σε €
518.928 και € 33.775 αντίστοιχα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α και
σχετική ̟ρόσφατη γνωµάτευση του Συµβουλίου Λογιστικής Τυ̟ο̟οίησης, το ειδικό τέλος
80% α̟οτελεί έσοδο της χρήσης στην ο̟οία καθίσταται δουλευµένο και όχι της χρήσης στην
ο̟οία διατίθενται οι ̟όροι ̟ου αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος του άρθρο 11 του Ν. 1069/80.
Συνε̟ώς, τα α̟οτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης εµφανίζονται µειωµένα κατά € 485.153,
τα «Α̟οθεµατικά νόµων και καταστατικού» εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 4.123.501 και τα
α̟οτελέσµατα ̟ροηγούµενων χρήσεων µειωµένα κατά € 3.638.348. ∆εν υ̟άρχει ε̟ίδραση
στα Ίδια κεφάλαια της Ε̟ιχείρησης α̟ό το λογιστικό αυτό χειρισµό κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2016.

3.

Στα ̟λαίσια του ελέγχου µας για το κονδύλι του Παθητικού «Κρατικές ε̟ιχορηγήσεις»
̟οσού € 16.006.200 ̟εριλαµβάνονται ε̟ιχορηγήσεις ύψους € 2.992.027 οι ο̟οίες δεν
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αντι̟αραβάλλονται ̟λήρως µε ̟άγια στοιχεία και για τον υ̟ολογισµό των σχετικών
α̟οσβέσεων χρησιµο̟οιείται ένας µέσος συντελεστής α̟όσβεσης. Ε̟οµένως διατηρούµε
ε̟ιφύλαξη ως ̟ρος την ορθότητα του κονδυλίου αυτού, την ορθότητα των α̟οσβέσεων των
ε̟ιχορηγήσεων ε̟ενδύσεων και την ενδεχόµενη ε̟ί̟τωση στους λογαριασµούς
α̟οτελεσµάτων της κλειόµενης και των ̟ροηγούµενων χρήσεων. (Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί
ότι στην κλειόµενη χρήση η Ε̟ιχείρηση µετέφερε ̟οσό € 1.592.666 α̟ό το κονδύλι των
«Ε̟ιχορηγήσεων ε̟ενδύσεων» στο κονδύλι «Α̟οθεµατικά νόµων και καταστατικού» καθώς
τελικώς δια̟ιστώθηκε ότι το ̟οσό αυτό αφορά α̟οθεµατικό α̟ό την είσ̟ραξη του ειδικού
τέλους 80% του άρθρου 11 του Ν. 1069/80 σε ̟ρογενέστερες χρήσεις).

4.

Κατά ̟άγια τακτική η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. λογιστικο̟οιεί τις δα̟άνες κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας στη χρήση ̟ου αυτές ̟ληρώνονται και όχι στη χρήση ̟ου αφορούν.
Α̟ό τον έλεγχό µας ̟ροέκυψε ότι σχετικές δα̟άνες ̟οσού € 45.227 ̟ου αφορούν την
̟ροηγούµενη χρήση 2015 καταχωρήθηκαν στην τρέχουσα χρήση 2016 και δα̟άνες
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος ̟οσού € 50.876 ̟ου αφορούν την κλειόµενη χρήση
καταχωρήθηκαν στην ε̟όµενη χρήση 2017. Συνε̟ώς οι εµ̟ορικές υ̟οχρεώσεις
εµφανίζονται µειωµένες κατά € 50.876, τα α̟οτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά € 5.649
και τα ίδια κεφάλαια αυξηµένα κατά € 50.876.

5.

Οι φορολογικές υ̟οχρεώσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχουν εξεταστεί α̟ό τις φορολογικές αρχές
α̟ό τη σύστασή της. Ως εκ τούτου τα φορολογικά α̟οτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και
των ̟ροηγούµενων χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. δεν έχει ̟ροβεί σε
εκτίµηση των ̟ρόσθετων φόρων και των ̟ροσαυξήσεων ̟ου ̟ιθανόν να καταλογιστούν σε
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική ̟ρόβλεψη για αυτή την
ενδεχόµενη υ̟οχρέωση. Α̟ό τον έλεγχό µας, δεν έχουµε α̟οκτήσει εύλογη διασφάλιση
σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της ̟ρόβλεψης ̟ου τυχόν α̟αιτείται.

Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός α̟ό τις ε̟ι̟τώσεις των θεµάτων 1,2 & 4 και τις ̟ιθανές ε̟ι̟τώσεις
των θεµάτων 3 & 5 ̟ου µνηµονεύονται στην ̟αράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Ε̟ιφύλαξη», οι
συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ̟αρουσιάζουν εύλογα, α̟ό κάθε ουσιώδη ά̟οψη,
την οικονοµική θέση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική της
ε̟ίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση ̟ου έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ̟α.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την ̟ροσοχή σας στα εξής:
1.

Τα µετά τόκων και φόρων α̟οτελέσµατα εκµετάλλευσης της κλειόµενης χρήσης και της
̟ροηγούµενης χρήσης είναι αρνητικά δηλαδή το λειτουργικό κόστος υ̟ερβαίνει τα
λειτουργικά έσοδα (τα έσοδα εκτός του ειδικού τέλους 80% του Ν 1069/80). Οι ανωτέρω
συνθήκες υ̟οδηλώνουν την ύ̟αρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ̟ου µ̟ορεί να εγείρει
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σηµαντική αµφιβολία ως ̟ρος την ικανότητα της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. να συνεχίσει την
δραστηριότητά της, χωρίς την αναζήτηση άλλων ̟ηγών χρηµατοδοτήσεων ή αλλαγής της
τιµολογιακής ̟ολιτικής. Η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. είναι ενήµερη των συνθηκών αυτών και
έχει σχεδιάσει δράσεις µε σκο̟ό τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής κατάσταση της
∆.Ε.Υ.Α.Χ.. Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχει ̟ροχωρήσει στην αύξηση των τελών α̟ό
την 1η Ιανουαρίου 2017.
2.

α) Ό̟ως αναφέρεται στη σηµείωση 30 «Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και
ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις ̟ου δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό» έχει κοινο̟οιηθεί στη
∆.Ε.Υ.Α.Χ. ο βεβαιωτικός κατάλογος για χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύµατος αντλιοστασίων των
ετών 2011 - 2014 ύψους € 460.537. Κατά της οφειλής αυτής η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟ροσέφυγε στα
∆ικαστήρια µε αίτηµα τη µη αναγνώρισή της, διότι η βεβαίωση της οφειλής είναι αόριστη.
∆εν έχει γίνει ο̟οιαδή̟οτε ̟ρόβλεψη για το ανωτέρω ̟οσό στις συνηµµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. εκτιµά ότι το αίτηµά της
θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό το ∆ικαστήριο, τυγχάνοντας την ίδια αντιµετώ̟ιση µε ̟ροηγούµενο
βεβαιωτικό κατάλογο ̟ου το ∆ικαστήριο ακύρωσε ως µη νόµιµο. β) Ό̟ως αναφέρεται στη
σηµείωση 31 «Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού» των συνηµµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού
κοινο̟οιήθηκε στη ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ο βεβαιωτικός κατάλογος για χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύµατος
αντλιοστασίων της ̟εριόδου Ιανουαρίου 2015 - Σε̟τεµβρίου 2015 ύψους € 98.517. Κατά της
οφειλής αυτής η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. ̟ροσέφυγε στα ∆ικαστήρια µε αίτηµα τη µη αναγνώρισή της.
∆εν έχει γίνει ο̟οιαδή̟οτε ̟ρόβλεψη για το ανωτέρω ̟οσό στις συνηµµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καθώς η ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. εκτιµά ότι το αίτηµά της
θα γίνει α̟οδεκτό α̟ό το ∆ικαστήριο.

3.

Ό̟ως αναφέρεται στις σηµειώσεις 30 «Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και
ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις ̟ου δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό» και 31 «Γεγονότα µετά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού», κατά της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έχει ασκηθεί αγωγή α̟ό ̟ρώην
εργαζοµένους, µε αίτηµα την ε̟ανα̟ρόσληψή της και την ε̟ιδίκαση µισθών υ̟ερηµερίας.
Μεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού µε την ̟ρωτόδικη α̟όφαση η αγωγή
έγινε δεκτή κατά την ̟λειονότητά της, ̟λην όµως η ∆.Ε.Υ.Α.Χ. άσκησε έφεση καθώς εκτιµά
ότι µε βάση ̟αρόµοιες α̟οφάσεις δικαστηρίων η έκβαση της υ̟όθεσης θα είναι θετική. Η
τελική έκβαση της αγωγής αυτής δεν είναι δυνατόν να ̟ροβλεφθεί στο ̟αρόν στάδιο και, ως
εκ τούτου, δεν έχει σχηµατιστεί ο̟οιαδή̟οτε ̟ρόβλεψη στις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις σε σχέση µε τις αγωγές αυτές).

Στη γνώµη µας δεν διατυ̟ώνεται ε̟ιφύλαξη σε σχέση µε το ανωτέρω θέµα.
Έκθεση ε̟ί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Α̟αιτήσεων

1.

Ε̟αληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση των ̟ληροφοριών ̟ου α̟αιτούνται α̟ό
το άρθρο 19 του Ν 1060/80 και ̟εριλαµβάνονται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλκηδόνος
µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
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Το άνοιγµα των λογιστικών βιβλίων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έγινε µε βάση την α̟ογραφή ̟ου
διενεργήθηκε την 9 Ιουνίου 2011 σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εγκυκλίου υ̟’ αριθµ
11/4569/27.1.2011 και το ν. 3852/2010 άρθρο 109 ̟αρ. 6.

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Ορκωτών
Ελεγκτών
&
Συµβούλων
Ε̟ιχειρήσεων
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής
151 25 Μαρούσι
Φράγκων 6-8
546 26 Θεσσαλονίκη
ΑΜ ΣΟΕΛ 171

Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2017
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

∆ηµήτριος Τ. Πα̟άζης
ΑΜ ΣΟΕΛ 22381
Γεώργιος Ν. Νίκου
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841

