
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ποσά Ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ κλειόμενης προηγούμενης

 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

     4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 664.874,64 620.642,75 44.231,89 661.176,79 609.896,13 51.280,66   Ι.  Κεφάλαιο 19.473.417,49 19.473.417,49

664.874,64 620.642,75 44.231,89 661.176,79 609.896,13 51.280,66 19.473.417,49 19.473.417,49

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

  ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις     επενδύσεων - δωρεές παγίων

     1.   Γήπεδα - Οικόπεδα 15.265.629,23 0,00 15.265.629,23 15.265.629,23 0,00 15.265.629,23     3.  Δωρεές 705.741,09 705.741,09

     1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 2.253.307,00 2.211.147,12 42.159,88 2.253.307,00 2.204.960,76 48.346,24     4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 22.235.298,04 22.598.075,94

     1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 1.044.034,36 546.733,21 497.301,15 1.044.034,36 459.765,16 584.269,20 22.941.039,13 23.303.817,03

     1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 15.392,76 11.890,64 3.502,12 15.392,76 10.608,42 4.784,34   IV. Αποτελέσματα εις νέο 

     3.   Κτίρια και τεχνικά έργα 21.613.183,00 13.058.044,32 8.555.138,68 21.613.183,00 11.496.458,47 10.116.724,53        Πλεόνασμα  χρήσεως εις νέον 3.058.973,44 330.189,25

     3α. Κτιριακές εγκαταστασεις κοινης χρησεως 123.742,47 123.694,75 47,72 123.742,47 123.660,53 81,94        Πλεονάσματα προηγούμενων χρήσεων εις νέο 3.251.775,82 2.921.586,57

     3β. Εγκαταστασεις Ηλεκτροφωτισμού κοινης χρησης 34.404,18 16.406,03 17.998,15 34.404,18 13.540,17 20.864,01 6.310.749,26 3.251.775,82

     3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 107.825,75 95.111,05 12.714,70 107.825,75 86.060,10 21.765,65

     4.  Μηχανήματα-τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμος 12.933.107,04 9.531.677,30 3.401.429,74 12.910.603,04 9.420.555,43 3.490.047,61 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV) 48.725.205,88 46.029.010,34

     5.   Μεταφορικά μέσα 1.351.944,16 1.050.250,84 301.693,32 1.351.944,16 929.082,72 422.861,44

     6.   Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.360.563,64 1.013.482,48 347.081,16 1.216.097,24 902.733,42 313.363,82 Β.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

     7.   Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 12.011.188,80 0,00 12.011.188,80 11.848.061,87 0,00 11.848.061,87      2.   Λοιπές προβλέψεις 397.913,76 102.976,65

         Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 68.114.322,39 27.658.437,74 40.455.884,65 67.784.225,06 25.647.425,18 42.136.799,88

 ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακροπρόθεσμες Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

      χρηματοοικονομικές απαιτήσεις   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

     1.   Τίτλοι πάγιας επένδυσης 274.815,67 274.815,67      2.   Δάνεια τραπεζών 150.000,00 210.000,00

274.815,67 274.815,67 150.000,00 210.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 40.730.700,32 42.411.615,55

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

    Ι. Αποθέματα      1. Προμηθευτές 2.855.188,88 4.219.149,24

      4.   Αναλώσιμα Υλικά 0,00 0,00      2α. Επιταγές πληρωτέες 308.141,90 105.654,26

     4. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 34.285,53 51.060,45

     5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 91.880,92 84.161,08

   ΙΙ. Απαιτήσεις      7. Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 60.000,00 60.000,00

      1.   Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 12.943.109,13 7.477.936,73      8. Πιστωτές διάφοροι 884.699,56 682.539,57

            Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 5.854.886,84 7.088.222,29 2.179.967,15 5.297.969,58 4.234.196,79 5.202.564,60

      5.   Χρεώστες διάφοροι 0,00 0,00

7.088.222,29 5.297.969,58 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.384.196,79 5.412.564,60

  ΙV. Διαθέσιμα

      1. Ταμείο 53,84 53,65

      3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.147.513,57 3.063.406,65

5.147.567,41 3.063.460,30

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 12.235.789,70 8.361.429,88 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

    1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 0,00

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 278.124,29 238.434,76

    2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 774.718,81 958.660,26 278.124,29 238.434,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 53.785.440,72 51.782.986,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 53.785.440,72 51.782.986,35

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 18.458.483,96 24.510.557,37       2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού 18.458.483,96 24.510.557,37

Ποσά Ποσά

κλειόμενης προηγούμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

 Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 5.633.386,77 6.037.836,42 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 3.058.973,44 330.189,25

   2.  Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 3.418.448,68 1.702.316,34 (+) Αποτελέσματα προηγούμ. Χρήσεων (κέρδη) 3.251.775,82 2.921.586,57

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 1.834.076,25 2.394.483,49 Αποτελέσματα (κέρδη) εις νέο 6.310.749,26 3.251.775,82

   Σύνολο 10.885.911,70 10.134.636,25

   Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 6.406.527,41 7.595.833,49

   Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4.479.384,29 2.538.802,76

   Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια) 120.159,60 618.889,16

   Σύνολο 4.599.543,89 3.157.691,92 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   Μείον:  1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.854.723,05 2.154.516,91

                3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 92.995,98 1.947.719,03 174.907,05 2.329.423,96

   Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως 2.651.824,86 828.267,96

   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 14.249,85  36.309,05

   Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.685,70 -2.435,85 23.143,23 13.165,82 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ

   Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως 2.649.389,01 841.433,78

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

                1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.026.465,84 832.666,93

                3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 3.757.569,51 1.703.716,78

4.784.035,35 2.536.383,71

   Mείον:   

                1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 104.446,65 61.674,78

                3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 42.354,77 739.366,24

                4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 4.227.649,50 409.584,43 2.246.587,22 -511.244,53

   Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη) 3.058.973,44 330.189,25

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.021.759,18 1.793.273,65

               Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 2.021.759,18 0,00 1.793.273,65 0,00

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη) 3.058.973,44 330.189,25

Παλαιό Φάληρο, 30 Μαρτίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Γαρμπής

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 25011

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο 175 64 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127

6. Από τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν στην έκθεσή μας, από το γεγονός της υπεξαίρεσης που είχε εντοπιστεί στο Δήμο και αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη, αλλά και από τη γενικότερη έρευνά μας, προκύπτουν αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αφορούν κυρίως

τα έσοδα και το λογισμό και την ταχεία είσπραξη των απαιτήσεων από δημότες, αλλά σε επιμέρους ζητήματα αφορούν και άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τους προμηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις. Η διοίκηση του Δήμου κάνει προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των κενών και

λαμβανομένων υπόψη των ελλείψεων σε ανθρώπινους πόρους, έχουμε τη γνώμη πως το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα και με υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για τον εσωτερικό έλεγχο, που δεν εξαντλείται σε χρονοβόρες ατελέσφορες

διαδικασίες, αλλά επικεντρώνεται στα σημεία που υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι και διορθώνει τις δομές ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να περιοριστούν στο ελάχιστο.

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 συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για ζημίες από την τυχόν μη είσπραξη απαιτήσεων συνολικού ποσού € 3.932.712,39. Οι προβλέψεις αυτές αντιστοιχούν σε βεβαιωμένες απαιτήσεις από χρηματικούς καταλόγους που εκδόθηκαν στα έτη 2010, 2011 και 2012 και

αφορούσαν έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων και τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, περιλαμβανομένων και προστίμων αυτών, για παλαιότερες χρήσεις (2002-2007). Επισημαίνοντας πως η δημιουργία προβλέψεων δε συνεπάγεται διαγραφή των απαιτήσεων του Δήμου, σημειώνουμε πως σε κάθε

περίπτωση ο λογισμός των προβλέψεων πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, στην οποία θα λαμβάνεται υπόψη ο εξορθολογισμός των εισπράξεων και των απαιτήσεων που αφορούν δημόσια έσοδα με εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και

λοιπών νόμων, κάτι που δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με δεδομένο πως η απώλεια από αυτές τις απαιτήσεις είναι πολύ πιθανή, επισημαίνουμε την έλλειψη σχετικής μελέτης τεκμηρίωσης και το γεγονός πως αν υπήρχε τέτοια μελέτη, η εκτίμηση μπορεί να ήταν διαφορετική και να επιδρούσε

ανάλογα στα αποτελέσματα της χρήσης.
2. Στην παρούσα χρήση, κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος διέγραψε βεβαιωμένες απαιτήσεις από τους χρηματικούς καταλόγους, συνολικού ποσού € 442.175,08, που αφορούσαν κύρια Μισθώματα βοσκής εκτάσεων νήσου Μ. Δήλου κατά ποσό € 211.245,00, Πρόστιμα

λόγω απένταξης από τη ρύθμιση Ν 3801/09 κατά ποσό € 141.043,00, Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) κατά ποσό € 24.834,45. Σχετικά με τα μισθώματα βοσκής της νήσου Μ. Δήλου, σημειώνεται ότι διαγράφηκαν οι βεβαιώσεις χρηματικών καταλόγων από

μισθώσεις βοσκοτόπων της νήσου Μ. Δήλος, που αφορούσαν τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010. Σημειώνεται ότι στις απαιτήσεις του Δήμου της 31/12/2012, περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ανείσπρακτα μισθώματα βοσκής της νήσου Μ. Δήλος, ποσού € 93.507,83, που αφορούν τα έτη από το 1996

έως και το 2006. Χωρίς να αμφισβητούμε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τις διαγραφές, επισημαίνουμε πως οι διαγραφές πρέπει να βασίζονται σε ειδική μελέτη, η οποία μεταξύ άλλων θα τεκμηριώνει γιατί είναι ανεπίδεκτα είσπραξης τα διαγραφόμενα ποσά και γιατί δεν απέδωσαν οι

ενέργειες για την είσπραξή τους. Από το συνολικό ποσό που διαγράφηκε ένα μέρος του (€ 184.382,38) επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 και το υπόλοιπο (€ 257.792,70) συμψήφισε πρόβλεψη που είχε δημιουργηθεί πριν το 2012.
3. Στις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσης περιλαμβάνεται έργο οδοποιίας σε εξέλιξη συνολικού κόστους € 1.621.772,20 με ισόποση υποχρέωση προς την ανάδοχο κατασκευάστρια εταιρεία. Το ανωτέρω έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και η επιχορήγηση παραμένει στα χρηματικά

διαθέσιμα του Δήμου ως «έκτακτα ειδικευμένα έσοδα», μέχρι την 31/12/2012, καθότι δεν είχε εξοφληθεί η ανάδοχος εταιρεία. Από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε την πληρωμή των σχετικών ενταλμάτων για αυτό το έργο, με βάση συγκεκριμένες αιτιολογήσεις.

Επισημαίνουμε το γεγονός λόγω του ύψους του ποσού των υποχρεώσεων, των ληφθεισών επιχορηγήσεων και των πιθανών επιδράσεων που μπορεί να έχει σε μελλοντικές καταστάσεις. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Δήμου καθότι αφενός

μέρος των αιτιολογήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει λυθεί με το Ν. 4070/10-4-2012 και αφετέρου υπάρχει κίνδυνος επιβαρύνσεων του Δήμου με τόκους καθυστέρησης πληρωμής, όπως προκύπτει από την απ’ ευθείας επιστολή επιβεβαίωσης του αναδόχου προς εμάς όπου αναφέρει επιπλέον

απαίτηση ποσού € 102.000,00 για τόκους, τους οποίους έχει τιμολογήσει σε βάρος του Δήμου το 2014.

4. Από τον έλεγχό μας προέκυψε η ύπαρξη ενός επιπλέον τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού με υπόλοιπο € 91.371,70 στις 31.12.2012, που δεν εμφανίζεται στα βιβλία του Δήμου και κατά συνέπεια δεν εμφανίζεται και στον Ισολογισμό κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η

φύση του και τα στελέχη του Δήμου ερευνούν το ζήτημα. Οι σχετικές εγγραφές, που μπορεί να συνεπάγονται και αντίστοιχη υποχρέωση, θα διενεργηθούν όταν υπάρξει πλήρης διευκρίνιση.

5. Στη σχετική επιστολή μας προς τους δικηγόρους του Δήμου για πιθανές «εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις», δεν λάβαμε απάντηση μέχρι τη σύνταξη της έκθεσής μας. Σημειώνουμε ότι τυχόν δικαστικές εκκρεμότητες μπορεί να συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους, που δεν μπορέσαμε να

αξιολογήσουμε και ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της παρακολούθησης από τη διοίκηση αυτών των ζητημάτων σε οργανωμένη και τεκμηριωμένη βάση.

3. Τα αποτελέσματα του Δήμου δεν έχουν επιβαρυνθεί και ισόποσα δεν έχουν εμφανισθεί οι υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑ Μυκόνου, κατά την 31/12/2012, με ποσό € 487.799,85. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Δήμου αφορούν: α) κατά ποσό € 250.000 περίπου τα τέλη αποχέτευσης των ετών 2011 και

2012 που εισπράττει ο Δήμος για λογαριασμό της ΔΕΥΑΜ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, μετά την αφαίρεση των πληρωμών του κόστους ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων, λυμάτων, αφαλάτωσης και διύλισης υπολογιζόμενα με την εκκαθάριση του έτους 2010. β) Κατά ποσό € 237.799,85 μη απόδοση

μέρους της επιχορήγησης για την κάλυψη της λειτουργίας των εργοστασίων αφαλάτωσης της χρήσης 2012.

4. Ο Δήμος δεν έχει αποδώσει και δεν έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 και ισόποσα δεν έχει εμφανίσει στις υποχρεώσεις του προς την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου (ΚΔΕΠΑΜ) ποσό περίπου 240.000 €, που αφορά το Πολιτιστικό Τέλος που

εισπράττει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, για λογαριασμό της. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό εγγράφεται ως έσοδο στον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Δήμου.

5. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβαρύνθηκαν κατά ποσό € 102.976,65 από καταβολή προστίμου, για το οποίο όμως είχε δημιουργηθεί στην προηγούμενη χρήση σχετική πρόβλεψη και θα έπρεπε να αντιλογιστεί η πρόβλεψη και όχι να επιβαρυνθούν επιπλέον τα αποτελέσματα.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Μυκόνου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 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”.

Θέματα Έμφασης

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 δικλίδες 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 δικλίδων 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.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα:

1. Στη χρήση 2012 έγιναν σημαντικές ενέργειες βεβαίωσης εσόδων από δημότες που αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις. Συγκεκριμένα βεβαιώθηκαν έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού € 6.369.416,19, εκ των οποίων αφορούν κύρια κατά ποσό € 6.129.378,62 τέλη παρεπιδημούντων και τέλη επί

των ακαθαρίστων εσόδων και πρόστιμα επ’ αυτών των ετών 2007, 2008 και 2009, κατά ποσό € 130.502,00 μισθώματα παραλιών και κατά ποσό € 93.241,50 τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων των ετών 2010 και 2011. Παρόλαυτα δεν έχουν βεβαιωθεί έσοδα που αφορούν τις χρήσεις 2010 και 2011

(τέλη παρεπιδημούντων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, πρόστιμα) και δεν έχει γίνει εκκαθάριση των χρηματικών καταλόγων οι οποίοι συνδέονται με υπεξαίρεση που ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Σε συνδυασμό και με το επίπεδο τεκμηρίωσης των προβλέψεων για απώλειες από βεβαιωμένες

απαιτήσεις που παρουσιάζει αδυναμίες, τηρούμε επιφύλαξη ως προς τα ποσά των απαιτήσεων από δημότες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και τα ποσά των σχετικών εσόδων, χωρίς να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε αξιόπιστα το ύψος αυτής της επίδρασης.

2. Στη χρήση 2012 διαγράφηκαν σε όφελος των εσόδων υποχρεώσεις ποσού € 433.958,19 που αφορούσαν υποχρεώσεις σε προμηθευτές (€ 310.458,19), υποχρεώσεις για επιχορηγήσεις σε σχολικές επιτροπές (€ 100.000,00) και υποχρεώσεις επιχορηγήσεων σε άλλους φορείς (€ 23.500,00). Το

αιτιολογικό της διαγραφής είναι η παρέλευση πενταετίας από τη δημιουργία της υποχρέωσης. Σημειώνουμε πως η παρέλευση της πενταετίας ειδικά για τις υποχρεώσεις στους προμηθευτές δεν συνεπάγεται την απαλοιφή της υποχρέωσης. Σε απ’ ευθείας απάντηση προμηθευτή, κατά τη διαδικασία

επιβεβαίωσης των υπολοίπων με επιστολές, για τον οποίο έγινε διαγραφή ποσού € 70.197,80, προέκυψε ότι έχει προσφύγει στα δικαστήρια και το συνολικό ποσό της απαίτησής του ανέρχεται σε 151.399,84 €. Με βάση την έρευνά μας διατηρούμε επιφύλαξη για το σύνολο των υποχρεώσεων προς

προμηθευτές που διαγράφηκαν και ωφέλησαν τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, επειδή παρά τη διαγραφή μπορεί μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις να επιβάλλουν την καταβολή των σχετικών υποχρεώσεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του «Δήμου Μυκόνου»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Μυκόνου οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, 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.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ

 ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μύκονος , 31 Μαίου 2013
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  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ο αναπλ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

A.A.OEE 8256

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε
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