ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Αξία κτήσεως

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

2.703.833,07
2.703.833,07

Αποσβέσεις

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010

Αναπόσβεστη αξία

2.161.640,64
2.161.640,64

542.192,43
542.192,43

366.849,02

297.064,49

69.784,53

35.439.433,26
8.081.300,67
23.022.787,81
1.421.754,81

0,00
7.633.794,28
14.046.047,43
417.828,46

35.439.433,26
447.506,39
8.976.740,38
1.003.926,35

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία,Αγροί,Φυτείες, Δάση
44.956.599,61
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
87.008.459,17
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
365.151,64

0,00
39.009.409,08
349.513,83

44.956.599,61
47.999.050,09

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αναπόσβεστη αξία

2.189.842,53
2.189.842,53

1.716.643,33
1.716.643,33

473.199,20
473.199,20

35.626.817,37
913.966,79
5.182.708,75
313.182,21

0,00
569.358,82
3.209.272,72
148.273,93

35.626.817,37
344.607,97
1.973.436,03
164.908,28

28.737.657,83

7.747.342,21

20.990.315,62

15.637,81
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
1.312.762,78
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως11.236.403,34
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
3.915.777,43
5. Μεταφορικά μέσα
3.518.125,55
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
1.803.373,01
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
2.169.616,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
224.251.545,10
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: -Οφειλόμενες δόσεις
-Προβλέψεις για υποτίμηση

576.049,61
7.093.351,15
3.605.596,58
2.782.500,91
1.430.578,20
0,00
76.944.669,53

736.713,17
4.143.052,19
310.180,85
735.624,64
372.794,81
2.169.616,02
147.306.875,57

720.272,98
1.720.681,37
3.582.222,24
1.834.260,52
1.025.388,20
2.270.547,39
81.927.705,65

248.323,86
717.302,53
3.319.104,59
1.432.809,40
740.931,65
0,00
18.132.719,71

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2.336.078,63
Μείον: Προβλέψεις
400.000,00
2. Από κοινωνικούς πόρους επιχορηγήσεις
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες
5. Χρεώστες διάφοροι
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

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

IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIII+ΑIV)

62.500,29

1.700,00
444.383,36

0,00
62.500,29

7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές Διάφοροι

147.821.043,46

63.857.486,23

442.683,36

162.877,26
-100.000,00
-376,97

-100.376,97

181.088,08

1.936.078,63

210.563,93
1.652.668,77
400.000,00

388.996,54
156.664.091,56

3.294.937,33
69.667.314,31

23.862,55
35.600,00
59.462,55

24.250,42
35.600,00
59.850,42

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες Λ/σμος
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανσιμοί

468.926,36
0,00
26.243,00

471.949,12
1.003.378,84
263.117,65
401.451,12
284.456,55
2.270.547,39
63.794.985,94

Ποσά κλειόμενης
Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2011
χρήσης 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
103.140.573,03
36.343.259,52
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή
αξίας τίτλων
2.426,02
347,64
3. Δωρεές παγίων
4.044.557,14
3.027.942,04
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
48.838.222,49
27.000.827,78
52.885.205,65
30.029.117,46
ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά
249.316,34

547.460,92

0,00

2.564.117,41

589.422,45

86.933,30
258.712,28
72.707,93

0,00
85.773,09
94.010,36

34.711,43
2.607.632,45
5.624.814,80
6.172.275,72

0,00
201.051,36
970.257,26
970.257,26

0,00
369.575,57
369.575,57

34.593,97
57.059,57
91.653,54

163.265.405,40

70.789.075,53

21.092.068,40

20.492.392,01

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

1.252.668,77

409.866,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

14.134,16
848.453,11
3.208.532,26

218.569,25
1.471.238,02

14.365,43
7.059.786,16
7.074.151,59

28.451,72
3.657.134,14
3.685.585,86

10.463.771,93

5.367.387,81

0,00
4.438.397,58
4.438.397,58

1.091.002,29
1.091.002,29

163.265.405,40

70.789.075,53

21.092.068,40

20.492.392,01

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην χρήση 2011 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση του Δήμου Νάξου με τον Δήμο Δρυμαλιάς και τις κοινότητες Κουφονησίων, Δονούσας, Σχοινούσσας και Ηρακλείας. Συνεπώς η περίοδος αναφοράς 2011 δεν είναι συγκρίσιμη με την προηγούμενη περίοδο 2010 όπου περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία μόνο του Δήμου Νάξου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Σύνολο
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.115.667,68
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
29.587,70
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
276.088,87
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων
0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
43.775,37
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
5.062.884,44
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
942.020,06
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
387,87
6.005.292,37
Mείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.137,39
2. Έκτακτες ζημίες
0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
273.409,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
7.076.284,55
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
7.076.284,55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2011

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
5.078.970,11
479.209,94
5.108.072,24
10.666.252,29
13.110.964,76
-2.444.712,47
16.905,12
-2.427.807,35
3.145.255,38
-5.573.062,73

232.313,50
-5.340.749,23

3.850.294,60
356.231,99
2.229.593,88
6.436.120,47
7.494.095,02
-1.057.974,55
286.253,91
-771.720,64
1.873.523,75
58.842,16
56.916,09
0,00
0,00

5.729.745,77
388.996,54

2.955.680,87
2.955.680,87
388.996,54

388.996,54
0,00
388.996,54

ΝΑΞΟΣ, 30/06/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.932.365,91
-2.704.086,55

56.916,09
-2.647.170,46

2.842.760,71
1.693.208,28
4.400,00
4.540.368,99
20.972,16
33.284,31
572.186,16

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Πλεόνασμα προς διάθεση

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2010
Ποσά
1.266.755,90
2.028.181,43
3.294.937,33

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 947288

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Β 556253

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.913.926,36
1.266.755,90

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. Μ 149089
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ ΑΤΑΞΗ 0018919

ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 440987
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ: 69661

0,00
1.266.755,90
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 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 έ λεγχό 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 τεκμηρίω ν, 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 της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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: 1.Το κονδύλι του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 συνολικού ποσού € 442.683,36 αφορά συμμετοχές των οποίων οι Οικονομικές καταστάσεις είτε δεν έχουν εγκριθεί , είτε δεν έχουν συνταχθεί, και
δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές . Διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια των στοιχείων τους. Επισημαίνουμε ότι η αποτίμηση των τίτλων πάγιας επένδυσης,
σύμφωνα νε τα οριζόμενα στο εδάφιο 5 της παραγράφου 2.2.112 του ΠΔ 315/99 γίνεται για τις Α.Ε. στην τρέχουσα αξία τους και για τις λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις στην αξία κτήσεως. Από
τις συμμετοχές αυτές δύναται μελλοντικά να προκύψουν οικονομικές επιβαρύνσεις για το Δήμο οι οποίες δεν είναι δυνατόν στο παρόν στάδιο να υπολογιστούν. 2. Το κονδύλι του
Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού € 2.336.078,63 περιλαμβάνει κατά ποσό € 1.200.000,00 περίπου ανείσπρακτες απαιτήσεις από έσοδα που είχαν
βεβαιωθεί σε προηγούμενες χρήσεις . Από το ποσό των € 1.200.000,00 περίπου έχει σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη επισφάλειας ποσού € 400.000,00. Εκτιμούμε ότι θα
πρέπει να σχηματισθεί επιπλέον πρόβλεψη για πιθανή μη ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων ποσού € 500.000,00 περίπου σε βάρος των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης του
Δήμου.3. Δωρεές παγίων ποσού 501.617,25 ευρώ θα έπρεπε να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό των 478.829,66 ευρώ επειδή τα πάγια που αφορούν έχουν ήδη ισόποσα αποσβεσθεί
ενώ δεν έχουν ωφεληθεί αντίστοιχα τα έσοδα από αναλογία αποσβέσεων επιχορηγήσεων.4. Ποσό ευρώ 519.228,38 που αφορά ΦΠΑ προς συμψηφισμό σύμφωνα με την Δήλωση
Αποθεματικών Μετάταξης της 5/6/2012 μεταφέρθηκε σε όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης ενώ έπρεπε να μεταφερθεί σε μείωση παγίων στοιχείων.5. Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Γ.II
«Ενσώματες ακινητοποιήσεις» έχει προκύψει για μεν τους Δήμους Νάξου και Δρυμαλίας από τα Μητρώα Παγίων τους 31.12.2010 χωρίς να έχει γίνει πραγματική απογραφή και αποτίμηση
των ενσώματων ακινητοποιήσεων σύμφωνα με τις οδηγίες Α.Π 74445 ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-Ω του ΥΠΕΣΑΗΔ, για δε τις Μικρές Κυκλάδες από φυσική απογραφή και αποτίμηση σύμφωνα με τις Οδηγίες
Α.Π 74445 ΑΔΑ: 4IIΞΚ-Ω του ΥΠΕΣΑΗΔ και του Π.Δ 315/1999 (αντικειμενικές αξίες ή αξίες αγοράς ) με εξαίρεση κάποια πάγια στοιχεία(Ιδιωτικά, κοινής χρήσης , Βραχονησίδες) που
περιλαμβάνονται στους Λογαριασμούς Γ.ΙΙ.1 «Γήπεδα – Οικόπεδα» και Γ.II.3 «Κτίρια και τεχνικά έργα» και έχουν αποτιμηθεί με ενδει κτικές αξίες κτήσης 0,10 η 0,01 ευρώ. Εξαιτίας αυτού η
συνολική αξία των λογαριασμών Γ.ΙΙ.1 «Γήπεδα – Οικόπεδα» και Γ.II.3 «Κτίρια και τεχνικά έργα» και του λογαριασμού Α.Ι «Κεφάλαιο» εμφανίζεται ισόποσα μειωμένη κατά ποσό που δεν είναι
δυνατό να υπολογισθεί στο παρών στάδιο. Επειδή δεν υφίσταται στο Δήμο Υπηρεσία Κτηματολογίου δε μας βεβαιώθηκε η πλήρης απεικόνιση καθώς και η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας
που απεικονίζεται στους εν λόγω λογαριασμούς και δεν έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις (χρησικτησίες, δωρεές κλπ) οι απαραίτητες ενέργειες στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ώστε να
μεταβιβαστεί η κυριότητα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.6.Το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα «Χρεωστικά ανοίγματα Δήμων» αναφέρει ότι το συνολικό χρεωστικό
άνοιγμα του Δήμου έως και το 2011 ανέρχεται σε 1.196.861,76 ευρώ. Η υποχρέωση αυτή δεν απεικονίζεται στα λογιστικά βιβλία του Δήμου Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων. Ο δήμος ανέθεσε σε
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές να διερευνήσουν την ορθότητα και πληρότητα των εγγραφών που διαμόρφωσαν αυτή την απαίτηση του ΤΠΔ και να γνωμοδοτήσουν εάν η απαίτηση αυτή είναι
οριστική και βέβαια και προκύπτει από ασφαλή και πλήρη στοιχεία. Στην Α.Π 5122/24.04.2013 έκθεσή τους οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να
θεωρηθεί οριστικό και βέβαιο το προσδιορισθέν χρεωστικό άνοιγμα., ότι δεν προκύπτει η ορθότητα και η πληρότητα των εγγραφών που διαμόρφωσαν το χρεωστικό άνοιγμα και δεν μπορεί
να θεωρηθεί ‘ότι η απαίτηση αυτή προκύπτει από επαρκή και ακριβή στοιχεία και γνωμοδοτούν ότι το προσδιορισθέν από το ΤΠΔ υπόλοιπο είναι πολύ διαφορετικό από το πραγματικό με
πιθανότητα να κυμαίνεται από μη αξιόλογο χρεωστικό ποσό έως το να καταλήγει και σε θετικό ποσό υπέρ του Δήμου. Το Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων Αθηνών με την αρ. Πρωτοκ.
116983/1-10-2014 Ατομική Ειδοποίηση και με αριθμό Οφειλής 5802 Αριθμό Τριπλότυπου 3943 και για ποσό € 1.268.673,49 καλεί τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως εντός 30
ημερών προβεί σε εξόφληση ή τακτοποίηση του ταμειακά βεβαιωμένου ποσού, άλλως θα προχωρήσει σε κατασχέσεις βάσει του κώδικα Είσπραξης Δημοτών Εσόδων. ΜΕ την υπ΄αριθμ
62/2015 απόφαση του 16ου τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ο Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων πετυχαίνει την προσωρινή δικαστική προστασία.Στην συνέχεια ο Δήμος
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ζητά από το Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων επανέλεγχο των χρηματικών υπολοίπων της κατηγορίας Μικρά Κοινωφελή έργα, επειδή, όπως ισχυρίζεται
υπάρχουν σημαντικές παραλήψεις εκ μέρους του ΤΠκΔ.Με την αρ. Πρωτοκ 22705/13-04-2016 και με θέμα «Λογιστική Συμφωνία του Λογαρια σμού Μικρών Κοινωφελών Έργων ΟΤΑ» το
Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων με επιστολή του προς τον Δήμο Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων γνωστοποιεί ότι ήδη έχουν ανατρέξει στο αρχείο της υπηρεσίας τους και αναμένουν από το
Ελεγκτήριο Εσόδων – Εξόδων ΟΤΑ τα υπόλοιπα του Λογαριασμού ‘’Υπουργείο Συντονισμού – Μικρά κοινωφελή Έργα’’ για τα έτη 1994 έως 31/12/2004 που αφορούσε πιστώσεις των πρώην
Δήμων, Κοινοτήτων και ΝΠΔΔ του Δήμου Αμοργού. Σε αναμονή των πορισμάτων του επανελέγχου από το Ταμείο Παρακαταθηκών κ Δανείων, δεν έχει εκτιμηθεί και δεν έχει σχηματισθεί
πρόβλεψη σε βάρος των Αποτελεσμάτων χρήσης και Ιδίων Κεφαλαίων του Δήμου εφόσον δεν είναι δυνατόν στο παρόν στάδιο να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για οποιοδήποτε ποσόν.7. Ο
πρώην Δήμος Νάξου καθώς και ο Δήμος Δρυμαλίας και οι κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων (Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά, και Κουφονήσια) δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές και
ασφαλιστικές αρχές με συνέπεια οι ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές. Δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη με συνέπεια ο λογαριασμός Γ.
«Υποχρεώσεις» να εμφανίζεται ισόποσα μειωμένος και ο λογαριασμός Α.Ι «Κεφάλαιο» να εμφανίζεται ισόποσα αυξημένος κατά ποσό που δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί στην παρούσα
φάση.8. Δεν απεικονίζονται σε λογαριασμούς τάξεως δικαιώματα που αφορούν κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών σε καθυστέρηση καθώς και εγγυητικές επιστολές που βρίσκονταν στα χέρια
των πρώην Δήμων Νάξου, Δρυμαλιάς και μικρών Κυκλάδων. Γνώμη με Επιφύλαξη Kατά 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 Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά την
31/12/2011 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το ΠΔ.315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». Άλλο θέμαOι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Νάξου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2010 είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή , ο οποίος εξέφρασε
γνώμη με επιφύλαξη την 13 Ιουνίου 2012 για τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτωνΟι οικονομικές καταστάσεις
και η Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τελούν υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τηρείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του
Π.Δ 315/1999 Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης (Ομάδα 9).
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