ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά απογραφής έναρξης 1/1/2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

758.595,38
758.595,38

523.042,61
523.042,61

235.552,77
235.552,77

487.177,57
487.177,57

474.511,94
474.511,94

12.665,63
12.665,63

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα

13.683.368,61
6.376.625,66
5.170.224,83
5.754.903,00
18.218.275,50
3.756.452,53
1.690.340,37
1.326.892,42
2.886.335,54

0,00
5.300.694,64
2.852.698,76
3.123.046,28
5.006.716,75
2.730.532,30
1.513.529,07
1.224.419,28
2.413.027,63

13.683.368,61
1.075.931,02
2.317.526,07
2.631.856,72
13.211.558,75
1.025.920,23
176.811,30
102.473,14
473.307,91

13.683.368,61
6.028.406,61
4.901.402,90
5.754.902,97
14.065.688,75
3.756.452,52
1.690.340,39
1.304.251,98
2.879.693,56

0,00
5.176.304,07
2.523.332,87
2.736.918,40
4.502.391,55
2.806.157,13
1.070.937,93
1.197.079,47
2.119.892,58

13.683.368,61
852.102,54
2.378.070,03
3.017.984,57
9.563.297,20
950.295,39
619.402,46
107.172,51
759.800,98

6. Επιπλα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

1.973.260,56
5.745.961,49
66.582.640,51

1.621.220,39
0,00
25.785.885,10

352.040,17
5.745.961,49
40.796.755,41

1.954.199,30
9.029.121,13
65.047.828,72

1.462.774,59
0,00
23.595.788,59

491.424,71
9.029.121,13
41.452.040,13

7.817.854,99

1.529.823,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2011

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο

Ποσά απογραφής
έναρξης 1/1/2011

14.142.120,85
14.142.120,85

14.142.120,85
14.142.120,85

160.552,27
17.626.576,54
17.787.128,81

160.552,27
16.888.967,64
17.049.519,91

-265.974,46
0,00
-265.974,46

0,00
0,00
0,00

31.663.275,20

31.191.640,76

68.291,06
659.000,00
727.291,06

73.255,09
659.000,00
732.255,09

3.728.772,00
1.230.434,56
4.959.206,56

5.063.639,66
0,00
5.063.639,66

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώεις από Φόρους Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

5.917.769,44
35.039,07
30.863,82

4.975.258,98
77.247,05
300.909,17

7. Μακρ/σμες υποχρ. Πληρωτέες στην επόμ. χρήση
11. Πιστωτές Διάφοροι

1.340.862,70
1.015.387,50

1.350.209,03
607.196,40

8.339.922,53
13.299.129,09

7.310.820,63
12.374.460,29

221.534,25
154.921,57

492.115,98
168.822,29

845.478,44

845.478,44

0,00
1.221.934,26

20.728,37
1.527.145,08

46.911.629,60

45.825.501,22

74.288.301,20
74.288.301,20

4.276.773,30
4.276.773,30

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ελλειμάτων προηγ. Χρήσεων

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

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μειον: Οφειλόμενες δόσεις
Μείον: Προβλέψεις αποτίμησης

1.529.823,66
60.000,00
1.449.094,90

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι Αποθέματα
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων
Αναλώσιμα υλικά. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
4. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώσεις
Μείον: Προβλέψεις
1α.Απαιτήσεις από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών
Σχεδίων Πόλεως
5. Χρεώστες Διάφοροι
Μείον: Προβλέψεις

20.728,76
20.728,76
41.053.036,94

1.266.308,49

263.515,17
263.515,17
41.728.220,93

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπορόθεσμες υποχρεώσεις
172.837,73

178.796,87

172.837,73

178.796,87

244.265,36
2.109.948,29
2.109.948,29

0,00

669.095,17
1.612.012,55
1.612.012,55

845.478,44
221.556,33
56.637,02

164.919,31
1.254.663,11

0,00
845.478,44

159.187,83
0,00

2. Δάνεια Τραπεζών
4. Λοιπές Μακροπροθέσμες Υποχρεώσεις

159.187,83
1.673.761,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.284.719,90
1.284.719,90
2.712.220,74

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)

1.260.899,29
1.260.899,29
3.113.457,60

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

1.497.999,21

983.822,69

3. Λοιποί μεταβατικοί " Μισθώματα Leasing προς πληρωμή"

1.648.372,71

0,00

3.146.371,92

983.822,69

46.911.629,60

45.825.501,22

74.288.301,20
74.288.301,20

4.276.773,30
4.276.773,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
4.Αναμενόμενες υποχρεώσεις από πιστοποιημένα και μη
τιμολογιμένα έργα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό

8.351.021,85
648.830,74
7.636.204,16
16.636.056,75

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα) χρήσεως
Ζημίες εις νέον

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2011
-265.974,46
-265.974,46

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

14.464.267,74
2.171.789,01
1.210,00
2.172.999,01
2.233.990,85
81.352,07

2.315.342,92
-142.343,91

33.174,50

Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών &

χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

182.786,42
445.477,83

Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για εκτακτ.κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μη

ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος
Μείον: Οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
παγίων στοιχείων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

628.264,25

595.089,75
-737.433,65

1.225.681,04
53.414,96
1.279.096,00
20.856,75
7.132,05
225.075,25
554.572,76

807.636,81

471.459,19
-265.974,46

2.203.791,93
2.203.791,93

0,00
-265.974,46

Νέα Φιλαδέλφεια, 18 Ιουλίου 2013
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού 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 είτε 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 Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. 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.
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων «Νέας Φιλαδέλφεια, Νέας Χαλκηδόνας»,
με βάση το Ν. 3852/10. Ο Ισολογισμός των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011 είναι ο πρώτος Ισολογισμός του Καλλικρατικού Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και περιλαμβάνει την τροποποίηση του Ισολογισμού της απογραφής έναρξης 1.1.2011 του Δήμου που εντοπίστηκε και
ολοκληρώθηκε στην παρούσα χρήση 2011. Σημειώνεται ότι, η κύρια τροποποίηση της απογραφής αφορά την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που αφορούν οχήματα για την καθαριότητα κόστους κτήσης 2.509.775,01 € με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και αντίστοιχα των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόκτηση των οχημάτων αυτών οφειλόμενου υπολοίπου κατά την 31/12/2011 ποσού € 1.648.372,71. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις εμφανίζονται, κατά ποσό € 1.230.434,56 στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στον λογαριασμό «Γ4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις» και κατά ποσό € 417.938,15 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στον λογαριασμό «Γ. ΙΙ. 1. Προμηθευτές» του Ισολογισμού της 31.12.2011. 2. Σε ότι αφορά τα έσοδα του Δήμου και τις απαιτήσεις από δημότες διαπιστώθηκαν τα εξής: α) Ο Δήμος, στην παρούσα χρήση, εισέπραξε
ανταποδοτικά τέλη (Τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων) μέσω εναλλακτικών παρόχων (εκτός ΔΕΗ) ηλεκτρικής ενέργειας συνολικό ποσό € 25.963,38, σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό προκύπτει από μία εκκαθάριση, του μηνός Σεπτεμβρίου, ενός μόνο παρόχου. Από τον
έλεγχο που διενεργήσαμε επιφυλασσόμαστε για το σύνολο των εσόδων ή απαιτήσεων που τυχόν προκύπτουν για τον Δήμο από ανταποδοτικά τέλη εισπραττόμενα μέσω εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, καθότι διαπιστώθηκε ότι, δεν έχουν γίνει οι νόμιμες διαδικασίες για την βεβαίωση και
είσπραξη των ανταποδοτικών τελών από τους εναλλακτικούς παρόχους που αφορούν την χρήση του 2011 και δεν έχει ελεγχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου το σύνολο των πιθανών εναλλακτικών παρόχων που έχουν αναλάβει λογαριασμούς δημοτών ώστε να οριστούν τα ανταποδοτικά έσοδα που
δικαιούται ο Δήμος. Κατά την γνώμη μας, ο Δήμος θα πρέπει να συγκεντρώσει και να ελέγξει το σύνολο των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας των δημοτών του και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών, λαμβανομένου υπόψη ότι, οι εξελίξεις στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στο 2011, επηρέασαν την είσπραξη των τελών αυτών απ’ τους Δήμους. β) Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα έσοδα από τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς που αφορούσαν τέλη και δικαιώματα χρήσης κοινόχρηστων χώρων διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος εισέπραξε με «οίκοθεν»
βεβαιώσεις από 254 (διακόσιους πενήντα τέσσερις) υπόχρεους ποσό € 168.800,00. Από τις ανωτέρω βεβαιώσεις, για 77 (εβδομήντα επτά) υπόχρεους, είχαν εκδοθεί ως προκαταβολές (έναντι) με ποσό € 37.060,00, χωρίς περαιτέρω να βεβαιωθούν και να εισρεύσουν στο ταμείο του Δήμου τα υπολειπόμενα
τέλη και δικαιώματα αυτών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκύψει απώλεια εσόδων για τον Δήμο της τάξεως των 188.560,00 €. Αναλυτικά ο ανωτέρω υπολογισμός κατά υπόχρεο αναφέρεται στην παρούσα. Σημειώνεται ότι, εκτός των εκδοθέντων βεβαιώσεων ως έναντι χωρίς την βεβαίωση του συνόλου των
απαιτήσεων των εσόδων του Δήμου διαπιστώθηκε και πλήθος άλλων αδυναμιών ως προς τα αναγραφόμενα στοιχεία αυτών που αφορούσαν τον πλήρη προσδιορισμό των αναγραφόμενων θέσεων ανά κατηγορία και τετραγωνικών μέτρων ώστε να προσδιορίζεται με απόλυτο τρόπο τα έσοδα του Δήμου
σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 38/2011. Κατά την γνώμη μας, και σύμφωνα με τον Ν.1080/80 όπως αυτός τροποποιήθηκε έως σήμερα «περί χρήσης κοινοχρήστων χώρων», για να γίνεται ορθή διαχείριση και είσπραξη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, θα πρέπει να
εκδίδονται «άδειες χρήσης» στον κάθε υπόχρεο με πληρότητα θέσης, έκτασης και κατηγορίας τιμής ζώνης, όπου θα υπογράφονται αρμόδια από τη διοίκηση του Δήμου και θα πληρώνονται ταυτόχρονα όπως προβλέπει ο νόμος, τα τέλη χρήσης, και θα αναφέρεται στην άδεια το διπλότυπο είσπραξης αυτών.
Με αυτή την διαδικασία θα ελέγχεται κατά τον εορτασμό, η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και θα ορίζεται σύμφωνα με τον νόμο η είσπραξη των τελών αυτών. γ) Όσον αφορά τα έσοδα από εκμετάλλευση ακινήτων του Δήμου, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι στην παρούσα χρήση βεβαιώθηκαν
μισθώματα ποσού € 476.699,66 εκ των οποίων εισπράχθηκαν ποσό € 392.255,44, το υπόλοιπο ποσό € 81.207,97 παραμένει ανείσπρακτο κατά την 31/12/2011. Το ανωτέρω ανείσπρακτο υπόλοιπο, αφορά κύρια, κατά ποσό € 69.834,48 μη καταβλημένα μισθώματα του ανθοπωλείου του νεκροταφείου, τα
οποία έχουν υπολογιστεί εκτός σύμβασης και αφορούν την περίοδο 6/4/2011 έως 5/3/2012. Ο Δήμος έχει προσφύγει στα ένδικα μέσα για την οριστικοποίηση του ύψους αυτών και την είσπραξή τους. Ιδιαίτερα σημειώνουμε, την παύση της εκμετάλλευσης, στην παρούσα χρήση, των ακινήτων «Κένταυρος»
και «Τσιπουράδικο» καθότι βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν οι αποζημιώσεις χρήσης αυτών από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο του 2011 με ποσό € 72.393,80 και από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011 με ποσό € 23.166,05, αντίστοιχα. Για τα ανωτέρω ακίνητα, δεν έχουν
αντιμετωπιστεί από τον Δήμο οι νομικές εμπλοκές που σχετίζονται με την εκμίσθωση τους. δ) Διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην βεβαίωση και έκδοση χρηματικών καταλόγων για τα έσοδα της χρήσης. Συγκεκριμένα, στην παρούσα χρήση, εκτός των μισθωμάτων, που ανωτέρω αναφερθήκαμε, βεβαιώθηκαν
τέλη και πρόστιμα συνολικού ποσού € 12.879,54, εκ των οποίων εισπράχθηκαν ποσό € 5.412,46. Ο έλεγχός μας διαπίστωσε ότι, δεν είχαν βεβαιωθεί έσοδα που αφορούν κύρια πρόστιμα αυθαιρέτων, δημοτικό φόρο επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ, τα οποία
ανέρχονται σε ποσό € 273.313,60 και βεβαιώθηκαν στην επόμενη χρήση σύμφωνα με την υπηρεσία. Κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ελέγχου και σύνταξης των βεβαιωτικών καταλόγων για το σύνολο των εσόδων του. Η λειτουργία ενός
επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων απαιτεί την έγκαιρη και ορθή βεβαίωση των εσόδων, αλλά και τη ταχεία είσπραξή τους. ε) Στην παρούσα χρήση, σχηματίστηκαν προβλέψεις για την πιθανή απώλεια από τυχόν μη είσπραξη καθυστερημένων απαιτήσεων
ποσού € 497.935, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. Οι ανωτέρω προβλέψεις, αφορούν κύρια καταλόγους προστίμων αυθαιρέτων και προστίμων Κ.Ο.Κ., που παραδόθηκαν από τον πρώην καποδιστριακό Δήμο Νέας Χαλκηδόνας και δεν διενεργήθηκαν
εισπράξεις στην χρήση, καθότι παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία βεβαίωσης, γεγονός που δυσκολεύει την είσπραξή τους. Μετά τα ανωτέρω, το σύνολο των σωρευμένων προβλέψεων κατά την 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό € 703.525,63 που κατά τη γνώμη μας κρίνεται επαρκής για την κάλυψη τυχόν
ζημιάς από τη μη είσπραξη καθυστερημένων απαιτήσεων. Σημειώνεται ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δεν συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες
απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάση του ΚΕΔΕ για την οριστικοποίηση και άμεση είσπραξης τους. Στα πλαίσια μίας συνολικής αναδιοργάνωσης της παρακολούθησης των εσόδων, το ζήτημα των επισφαλειών πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη
επιμέλεια. Ο λογισμός των προβλέψεων πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, από την οποία θα προκύπτουν και θα προσωποποιούνται και οι πιθανές ευθύνες για τις επισφάλειες. στ) Για τις επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις της 31.12.2011 ποσού € 1.406.423,85, έχουν
σχηματισθεί ισόποσες προβλέψεις μη είσπραξής τους από προηγούμενες χρήσεις και διαπιστώσαμε ότι έχουν ληφθεί μέτρα (φραγή ΑΦΜ, εντολές κατασχέσεων κλπ.) για την είσπραξη των οφειλών αυτών και για ορισμένες έχει προσφύγει ο Δήμος σε ένδικα μέτρα εκ των οποίων μερικά έχουν εξαντληθεί,
αλλά χωρίς να φέρουν εισπρακτικό αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ολοκληρωθούν και να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα ώστε να εκκαθαριστούν οι επισφαλείς και επίδικες αυτές απαιτήσεις. 3. Οι «τίτλοι πάγιας επένδυσης» που εμφανίζονται στον ισολογισμό,
ποσού € 20.728,76, αφορούν την συμμετοχή του Δήμου στις παρακάτω επιχειρήσεις: α) Στην «Δημοτική Κοινωφελείς Επιχείρηση Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας», η οποία προέκυψε από την συγχώνευση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων των δύο πρώην καποδιστριακών δήμων που συνενώθηκαν
Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας» και «Αρωγή – Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας» αντίστοιχα (απόφ. Δ.Σ. 84/2011), εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 31/12/2011 στην τρέχουσα μηδενική αξία της. Η οποία προκύπτει,
από την καταβλημένη αξία κτήσης 1.515.298,53, το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού € 60.000 και ισόποσες της καταβλημένης αξίας κτήσης προβλέψεις υποτίμησης. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προβλέψεων υποτίμησης ποσού € 1.515.298,53, κατά ποσό € 1.276.000,54 είχαν σχηματισθεί από την
απογραφή έναρξης 1/1/2011 του Καλλικρατικού Δήμου και κατά ποσό € 179.297,99 σχηματίστηκαν στην παρούσα χρήση με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της, καθότι τα κεφάλαια των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων είχαν απολεσθεί από την προηγούμενη λειτουργία τους και στην συνέχεια της
λειτουργίας της νέας επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Φ.Χ.» είχαν σωρευθεί επιπλέον ζημιές που έχουν καταστήσει τα ίδια κεφάλαια της αρνητικά. β) Στη «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», με καταβεβλημένο κεφάλαιο ποσού € 6.894,90, αποτιμημένη στην τρέχουσα αξία της σε ποσό
€ 2.020,98. Από την προσαρμογή της αξίας κτήσης στην τρέχουσα αξία της 31/12/2011 προέκυψε αρνητική διαφορά ποσού € 3.489,62, με την οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης. γ) Στη «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», με καταβεβλημένο κεφάλαιο ποσού € 7.630,23, αποτιμημένη στην αξία κτήση
της με ποσό € 7.630,23 καθότι ήταν μικρότερη από την τρέχουσα αξίας της κατά την 31/12/2011. 4. Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, απεικονίστηκε στις υποχρεώσεις του Δήμου και συγκεκριμένα στο κονδύλι του Ισολογισμού «ΙΙ.1.Προμηθευτές», η οφειλή προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. συνολικού ποσού
€ 339.348,54 με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης. Το σύνολο της οφειλής αφορά κατά ποσό € 302.553,41 κόστος υδροληψίας και κατά ποσό € 36.795,13 τέλη για το κόστος συντήρησης των αγωγών αποχέτευσης (βάσει του αρθ. 13 Ν.1068/80) προηγούμενων χρήσεων. Οι
οφειλές από το κόστος υδροληψίας αφορούν: i) κατά ποσό € 71.687,00 τον Δήμο για την περίοδο 1/1 έως 31/8 της παρούσας χρήσης, ii) κατά ποσό € 132 χιλ. περίπου τους πρώην καποδιστριακούς Δήμους (Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας) για τα προηγούμενα έτη, iii) κατά ποσό € 113 χιλ. περίπου
από τα σχολεία του Δήμου για τα προηγούμενα έτη κύρια και iv) κατά ποσό € 13 χιλ. περίπου από άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου για τα προηγούμενα έτη κύρια από τον ενιαίο φορέα Π.Α.Π.Α.Κ.Π. Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι: i) Ο Δήμος σε επόμενη χρήση (2013) και μετά από νομικές παρεμβάσεις της
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (κατασχέσεις) ρύθμισε την πληρωμή των ανωτέρω οφειλών του συνάπτοντας σύμβαση «Ρύθμισης Παλαιών Οφειλών και Είσπραξης Τρεχουσών Οφειλών» την 03/01/2013. ii) Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης δεν έχουν επιβαρυνθεί με το κόστος υδροληψίας της περιόδου 1/9/2011
έως 31/12/2011 που ανέρχονται σε ποσό € 40 χιλ περίπου, και ως εκ τούτου δεν έχουν περιληφθεί στις οφειλόμενες υποχρεώσεις του Δήμου κατά την 31/12/2011 και ισόποσα δεν έχουν μειωθεί τα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 5. Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές – πιστωτές που ανέλαβε ο Καλλικρατικός
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας κατά την 1.1.2011 ανέρχονταν σε ποσό € 5.582.455,38, εκ των οποίων στην παρούσα χρήση εξόφλησε υποχρεώσεις ποσού € 1.290.677,30. Ως εκ τούτου το υπόλοιπο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων που προέρχονται από παρελθόντα έτη ποσού € 4.291.778,08
περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ισολογισμού της 31.12.2011. Έναντι των καθυστερημένων εξόφλησης αυτών οφειλών, έχουν προσφύγει στα ένδικα μέσα οι πιστωτές κατά του Δήμου για υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 1.923.642,27 εκ των οποίων έχουν εκδοθεί διαταγές
πληρωμής κατά του Δήμου ποσό € 436.214,93. Σημειώνεται ότι, δεν έχουν επιβαρυνθεί τα αποτελέσματα της χρήσης και δεν έχουν περιληφθεί στις υποχρεώσεις του Δήμου κατά την 31/12/2011 οι επιπλέον επιβαρύνσεις για τον Δήμο που πιθανόν να προκύψουν όταν τελεσιδικήσουν οι ανωτέρω αγωγές και
θα αφορούν τόκους λόγω καθυστέρησης και δικαστικά έξοδα. 6. Η χρήση 2011 ήταν η πρώτη χρήση λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, στην οποία αντιμετωπίσθηκαν σημαντικά ζητήματα αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του, σε εκτέλεση και των νέων δεδομένων κατ’
εφαρμογή του Ν. 3852/10 «περί Καλλικράτη» (μεταφορά λειτουργιών στο Δήμο, απορρόφηση προσωπικού, οργανισμός λειτουργίας εσωτερικής υπηρεσίας υπαλλήλων κλπ). Αποτέλεσμα αυτών ήταν στη παρούσα χρήση η αδυναμία τήρησης αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης, η οποία είναι υποχρεωτική
από το νόμο. Σημειώνουμε ότι, η τήρηση της αναλυτικής λογιστικής έχει σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζονται με πληρότητα τα κόστη των βασικών λειτουργιών του Δήμου που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος αγαθών και υπηρεσιών, κόστος
λειτουργίας διοίκησης και κόστος δημοσίων σχέσεων) καθώς επίσης και τα αναλυτικά κόστη των προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, τεχνικά έργα, πράσινο, κοινωνική πολιτική, πολιτισμός αθλητισμός κλπ) στη χρήση και την πλήρη αδυναμία συσχέτισης κόστους και
εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη. Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του Δήμου, θα πρέπει να γίνει πλήρης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής, παρόλο τις δυσκολίες της, που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ελέγχου, διαφάνειας και υπολογισμού των βασικών
προσφερόμενων λειτουργιών του Δήμου σε μία ορθολογιστική βάση. 7. Από την επιστολή και τα έγγραφα που μας προσκομίσθηκαν από τους Νομικούς Σύμβουλους του Δήμου και εκτός των περιπτώσεων της ΕΥΔΑΠ και των πιστωτών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, διαπιστώσαμε ότι, εκκρεμούν επιπλέον,
μέχρι την 31/12/2011, δικαστικές υποθέσεις που αφορούν αγωγές εργαζομένων στο Δήμο για αναδρομική καταβολή παροχών-επιδομάτων και συγκεκριμένα της ειδικής μηνιαίας πρόσθετης αμοιβής (176 ευρώ) σύμφωνα με το Ν.3016/02 (άρθ. 14 παρ.), οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει και το ύψος των
υποχρεώσεων, που ενδεχομένως θα προκύψουν, δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Σημειώνεται ότι, ο Δήμος έναντι των πιθανών αυτών υποχρεώσεων, έχει σχηματίσει προβλέψεις κατά την απογραφή Έναρξης 1/1/2011, συνολικού ποσού 659.000,00, που κατά την γνώμη μας, κρίνονται επαρκείς. Αναλυτικά οι
ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου αναφέρονται στην παρούσα «Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου».
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 2.(α,β,δ,), 4 και 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Έμφαση Θεμάτων», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Μαρίνα Χρυσανθοπούλου
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15281
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