Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή
Ππορ ηο Γημοηικό Σςμβούλιο ηος Γήμος Χαλκηδόνορ
Γνώμη με Επιφύλαξη

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Φαιθεδόλνο, νη νπνίεο
απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ
θαη ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή,
θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα.
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ
παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε”, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ
Γήκνπ Φαιθεδόλνο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επίδνζε γηα
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
315/1999 "Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο".
Βάζη για Γνώμη με Δπιθύλαξη
Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςαλ ηα εμήο:
1) Η απνγξαθή ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ δελ θαηέζηε δπλαηό λα
νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 31/12/2017 θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είρε δηακνξθσζεί ην
ηειηθό ύςνο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Γήκνπ.
2) Σην θνλδύιη ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο»
πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία θηήζεο ζπκκεηνρήο ζηε «Γεκνηηθή επηρείξεζεΓΗ.Κ.Δ.Φ.», πνζνύ € 215 ρηι. πεξίπνπ , πνπ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ηελ
14.7.2014 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο παξνύζεο έθζεζεο, δελ ηέζεθαλ
ππόςε ηνπ ειέγρνπ καο ν Αξρηθόο Ιζνινγηζκόο Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο θαη ν πξώηνο
θαη δεύηεξνο ηζνινγηζκόο εθθαζάξηζεο. Ο έιεγρν καο επηθπιάζζεηαη γηα ηηο
πηζαλέο επηβαξύλζεηο πνπ ζα έρεη ν Γήκνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
Δθθαζάξηζεο ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Φ., θαη νξζά έρεη ζρεκαηηζζεί ζρεηηθή πξόβιεςε ζε
πξνεγνύκελε ρξήζε, γηα ηε δεκία ηεο ζπκκεηνρήο απηήο ύςνπο € 215 ρηι.
πεξίπνπ, ίζε κε ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο ζπκκεηνρήο .
3) Σην θνλδύιη ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Δλεξγεηηθνύ «Τίηινη πάγηαο επέλδπζεο»
πεξηιακβάλεηαη θαη πνζό € 237 ρηι. πεξίπνπ πνπ αθνξά ηελ αμία θηήζεο
κεηνςεθηθνύ πνζνζηνύ κεηνρώλ αλώλπκεο εηαηξείαο - «ΒΙ.ΠΑ Κνπθαιίσλ Α.Δ.»,
κε εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην πνπ δελ ειέγρεηαη από Οξθσηό Διεγθηή Λνγηζηή
θαη έρεη ηεζεί ηελ 23.10.2014 ππό εθθαζάξηζε (Φ.Δ.Κ.12007/11.11.2014 ), γηα ηελ
νπνία κέρξη ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηεο παξνύζεο έθζεζεο, δελ ηέζεθε ππόςε
ηνπ ειέγρνπ καο ν Αξρηθόο Ιζνινγηζκόο Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο θαη ν πξώηνο θαη
δεύηεξνο ηζνινγηζκόο εθθαζάξηζεο. Σπλεπώο αδπλαηνύκε λα εθθέξνπκε γλώκε γηα
ηηο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνύληαη ζηελ αμία ηεο ζπκκεηνρήο , ζηε θαζαξή ζέζε ηνπ
Γήκνπ θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2017 θαη ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ.
4) Από απαληεηηθή επηζηνιή ηεο «Γεκνηηθήο Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο ηνπ
Γήκνπ Φαιθεδόλνο» πξνο ηνλ έιεγρό καο,πξνέθπςε όηη ε Γεκνηηθή επηρείξεζε
απαηηεί από ηνλ Γήκν πνζό €1,2 εθαη. πεξίπνπ από θαηαλαιώζεηο λεξνύ
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, ππνρξέσζε πνπ δελ είρε ινγηζηηθνπνηεζεί ζηα βηβιία ηνπ
Γήκνπ Φαιθεδόλνο, επεηδή ην πνζό δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί από κεηξήζεηο
πδξνκέηξσλ αιιά κε ηεθκαξηό ηξόπν . Δπίζεο ν Γήκνο απαηηεί από ηελ
Γ.Δ.Υ.Α.Φ. πνζό € 415 ρηι. πεξίπνπ, πνπ δελ ην απνδέρεηαη ε Γεκνηηθή επηρείξεζε
, έρεη αζθήζεη έλδηθα κέζα θαη δελ ην έρεη θαηαρσξήζεη ζηα βηβιία ηεο. Με βάζε
ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε καο, δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα απνθηήζνπκε επαξθή
θαη θαηάιιειε ειεγθηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηε λνκηκόηεηα ηεο ππνρξέσζεο απηήο
ύςνπο € 1,2 εθαη. πεξίπνπ θαη ηελ είζπξαμε ηεο απαίηεζεο ηνπ δήκνπ από ηε
Γ.Δ.Υ.Α.Φ. ύςνπο € 415 ρηι. πεξίπνπ,ζπλεπώο δελ είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθώζνπκε

γλώκε γηα ηελ ύπαξμε ηεο αλσηέξσ κε θαηαρσξεζείζαο ππνρξέσζεο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ «Γήκνπ Φαιθεδόλνο» θαη αληίζηνηρα γηα ηελ
είζπξαμε ηεο απαίηεζεο ηνπ δήκνπ από ηελ Γ.Δ.Υ.Α.Φ.
5) Από απαληεηηθή επηζηνιή της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Δ-Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξία Ο.Τ.Α», πξνο ηνλ έιεγρό
καο, πξνέθπςε όηη ε Αλαπηπμηαθή εηαηξεία απαηηεί από ηνλ Γήκν επί πιένλ πνζό €
185 ρηι. πεξίπνπ, από πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ
εηώλ 2010 έσο θαη 2012 , πνζό πνπ ηηκνινγήζεθε ζηηο 3.02.2016. Ο Γήκνο
Φαιθεδόλνο δελ έρεη ινγηζηηθνπνηήζεη ζηα βηβιία ηνπ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε
,ζέηνληαο θαη ηζρπξηζκό παξαγξαθήο ησλ αμηώζεσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο.
Από ηνλ έιεγρό καο δελ έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ
εθηίκεζε ηνπ πνζνύ πνπ έπξεπε λα επηβαξπλζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηόκελεο
ρξήζεο , ησλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ δήκνπ από ηελ
αλσηέξσ δηεθδίθεζε.
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά
έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα
απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο Διεγθηή γηα ηνλ
Έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηνλ Γήκνζύκθσλα κε
ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ Σπκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ
Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ
Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο.
Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια
λα παξέρνπλ βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε.
Η πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3463/2006 όπσο ηζρύεη, ζρεηηθή
«Αλαιπηηθή Έθζεζή» καο πεξηιακβάλεη όζα πξνέθπςαλ από ηνλ έιεγρν καο, θαζώο θαη ηηο
αλαγθαίεο ππνδείμεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ , ηεο
ινγηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ κε ηελ δηπινγξαθηθή
ινγηζηηθή κέζνδν .
Δςθύνερ ηηρ Γιοίκηζηρ επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 315/1999 "Κιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην
Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο", όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε
απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δςθύνερ Δλεγκηή για ηον Έλεγσο ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε
καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε
όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη.
Σθάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ,
κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο
νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό
ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:
 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε
ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε
καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη
πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη
ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή
παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.
 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην

ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό
ηελ δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
ηνπ Γήκνπ.
 Αμηνινγνύκε

ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.

 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε
ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.
Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Αναθοπά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών θεμάηων
Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο
Γηαρεηξίζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην κε ηηο αλσηέξσ
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Θεζζαινλίθε, 31 Απγνύζηνπ 2018
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