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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ 

 
 
 
Προς  

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ» 

(Υπόψη Δημάρχου: κ. Αντωνίου Π. Αντωνάκη) 

ΣΕΡΙΦΟΣ 

 

 

 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κύριοι,  
 με την υπαριθμ. 36/29-07-2015 απόφαση Δημάρχου, μας αναθέσατε τον 

έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ» της χρήσεως 2012, 

ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α’/8.6.2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
 
 

Σε συνέχεια της «Έκθεσης Ελέγχου» που χορηγήσαμε με ημερομηνία 23 

Αυγούστου 2019 και παρατίθεται κάτω από τον Ισολογισμό, στην οποία 

αναφέρονται πολύ συνοπτικά οι παρατηρήσεις του ελέγχου, καθώς και τυχόν 

σημαντικές επισημάνσεις οι οποίες μπορεί να έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις, σας υποβάλλουμε την παρούσα «Αναλυτική Έκθεση 

Ελέγχου» η οποία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις προαναφερόμενες 

διατάξεις θα πρέπει να κοινοποιηθεί από εμάς και στον «Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».  
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ΓΕΝΙΚΑ 

Σύσταση Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ» 
 

 Στον Δήμο «ΣΕΡΙΦΟΥ» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» δεν επήλθε καμία μεταβολή και παρέμεινε 

αυτόνομος. 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 της υπαριθ.74445/29.12.2010 

απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., οι Δήμοι στους οποίους δεν επήλθε καμία μεταβολή 

(κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010) (και δεν εφάρμοζαν το 

«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο») είχαν την υποχρέωση καταγραφής των απαιτήσεων, 

υποχρεώσεων, πάγιου εξοπλισμού και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

διενεργώντας την προβλεπόμενη «Απογραφής Ενάρξεως» με ημερομηνία 

«01/01/2012» ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη του Ισολογισμού της 

χρήσεως 2012.  
 
 

Λογιστική Οργάνωση 
 

Ήδη από την 1.1.2000 οι περισσότεροι Δήμοι και ορισμένες Κοινότητες (ΟΤΑ Α’ 

Βαθμού), σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Φ.Ε.Κ. 302Α), 

είχαν υποχρέωση να εφαρμόσουν το «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
 

Ο Δήμος «ΣΕΡΙΦΟΥ» ανταποκρίθηκε στην υποχρέωση εφαρμογής του «Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου» από την 1.1.2011, διενεργώντας απογραφή των περιουσιακών 

του στοιχείων με ημερομηνία 31.12.2010 και κλείνοντας τον πρώτο Ισολογισμό την 

31.12.2011. 
 

Με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

όλοι οι Δήμοι έχουν (από 1/1/2011) υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 

315/1999. 
 

Με την εφαρμογή του «Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου» θεσπίστηκε και η εφαρμογή 

στους Δήμους και Κοινότητες της «Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου».  
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Η ετήσια χρηματοοικονομική και περιουσιακή διαχείριση των Δήμων 

παρακολουθείται πλέον αναλυτικά, με την συστηματική καταχώρηση των επιμέρους 

διαχειριστικών πράξεων σε λογιστικά βιβλία, με βάση τις λογιστικές αρχές και τους 

κανόνες της «Διπλογραφικής Λογιστικής Μεθόδου». Η μέθοδος αυτή θεωρείται η 

πλέον αξιόπιστη, γιατί εξασφαλίζει τον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρήσεων 

με βάση τις αριθμητικές συμφωνίες των ισοζυγίων. 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού συνεχίζει να γίνεται 

σύμφωνα με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού, με τους ίδιους λογαριασμούς 

και κωδικούς αλλά παράλληλα με τον «Απολογιστικό Πίνακα» προβλέπεται και η 

παρακολούθηση του προϋπολογισμού με βάση την «Διπλογραφική Λογιστική 

Μέθοδο». 
 

Η εφαρμογή του «Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος» προβλέπει την σύνταξη 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (Ισολογισμός, Λογαριασμός 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). 
 

Την ευθύνη της σύνταξης – κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου 

αλλά και γενικότερα της ορθής διαχείρισης και της ορθής λογιστικής 

παρακολούθησης των συναλλαγών, παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα τις 

οικονομικές καταστάσεις, έχει η Διοίκηση του Δήμου.  
 

Ως ήταν φυσικό η εφαρμογή του «Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος» εισάγει 

μεταξύ άλλων και νέες έννοιες, όπως τα «Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως» και τα 

«Αποτελέσματα Χρήσεως», έννοιες οι οποίες διαφέρουν σημαντικά από τα 

«Ελλείμματα» και τα «Πλεονάσματα» τα οποία προκύπτουν από την ταμιακή 

διαχείριση που παρακολουθείται στο «Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα» (Δημόσιο 

Λογιστικό). 
 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε οικονομική μονάδα και κατ΄ επέκταση σε κάθε 
οικονομική διαχείριση η έννοια του κέρδους ή της ζημίας είναι αυτονόητη και 
φυσικά η τυχόν ύπαρξη ζημίας δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης. 
 

Σχετικά με τις νέες αυτές έννοιες και τις οικονομικές καταστάσεις, με δεδομένο ότι 
οι Διοικήσεις των Δήμων είναι συλλογικά όργανα και αποτελούνται από μέλη που 
δεν είναι κατ΄ ανάγκη εξοικειωμένα με αυτές, είμαστε στην διάθεση σας για 
οποιαδήποτε πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο τους. 
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Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
 

Σχετικά με την ορθή εφαρμογή του «Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου» Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ.315/1999) σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παραγρ. 1.1.100 το Λογιστικό Σχέδιο κατανέμεται σε τρία 
ανεξάρτητα λογιστικά κυκλώματα τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο και είναι τα παρακάτω: 
 

 
 

α) Η «Γενική Λογιστική» είναι το λογιστικό κύκλωμα που περιλαμβάνει όλους 

τους λογαριασμούς ουσίας, όπως ονομάζονται, στους οποίους καταχωρούνται 

όλες οι επιμέρους διαχειριστικές πράξεις του Δήμου και παρακολουθείται η 

ετήσια χρηματοοικονομική και περιουσιακή διαχείριση αυτών. 
 

β) Οι «Λογαριασμοί Τάξεως» στους οποίους παρακολουθείται με βάση την 

Διπλογραφική Λογιστική Μέθοδο η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου, 

παράλληλα με το «Δημόσιο Λογιστικό». 
 

γ) Η «Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως» στους λογαριασμούς της οποίας 

απεικονίζεται και παρακολουθείται ο αναλυτικός προσδιορισμός του κόστους 

των βασικών λειτουργιών του Δήμου ως οικονομικής μονάδας. 
 
 

Διαπιστώσεις επί της Εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

Σχετικά με την ορθή εφαρμογή του «Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και 

Κοινοτήτων» (Π.Δ.315/1999) σημειώνουμε ότι, μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν 

να τηρηθεί η «Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως».  
 

Επίσης δεν κατέστη δυνατόν, κυρίως λόγω μηχανογραφικών προβλημάτων, να 

τηρηθούν πλήρως οι «Λογαριασμοί Τάξεως» στους οποίους όπως προαναφέραμε 

παρακολουθείται η εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση 

του προϋπολογισμού γίνεται αξιόπιστα μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος 

του «Δημόσιου Λογιστικού». 
 

Ειδικότερα για την ορθή εφαρμογή του «Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και 

Κοινοτήτων» (Π.Δ.315/1999) σημειώνουμε τα εξής: 
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Η λογιστική απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και η παρακολούθηση της 
οικονομικής διαχειρίσεως του Δήμου γίνονται αρχικά με βάση το «Δημόσιο 
Λογιστικό» (Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα). 
 

Στην συνέχεια και με την δυνατότητα που παρέχει η υπάρχουσα (στην 
“Μηχανογραφική Εφαρμογή”) παραμετροποίηση των κωδικών του 
Προϋπολογισμού με τους αντίστοιχους λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου (Π.Δ. 315/1999), τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο «Δημόσιο Λογιστικό» 
μεταφέρονται, δημιουργούν λογιστικές εγγραφές και ενημερώνουν τους 
αντίστοιχους λογαριασμούς στο «Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα».  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα δεδομένα του «Διπλογραφικού Λογιστικού 
Συστήματος» κυρίως βασίζεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου, επισημαίνεται ότι, για να γίνει επιτυχώς η μεταφορά των οικονομικών 
στοιχείων από το «Δημόσιο Λογιστικό» στο «Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα» 
θα πρέπει:  

 

α) Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων να γίνεται στους ορθούς 

λογαριασμούς (κωδικούς) του Προϋπολογισμού ανάλογα με την φύση του εσόδου ή 

του εξόδου που αφορούν. 
 

β) Η παραμετροποίηση των κωδικών του Προϋπολογισμού να γίνεται με 

κάθε αναλυτικό λογαριασμό που προβλέπεται από το «Διπλογραφικό Λογιστικό 

Σύστημα» και για το σύνολο των κινήσεων του «Δημόσιου Λογιστικού» που 

αφορούν τον κάθε αναλυτικό λογαριασμό. 
 

γ) Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων να γίνεται με ακρίβεια και 

πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες («Βήματα») που ορίζονται από την «Μηχανογραφική 

Εφαρμογή». 
 
 
 

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου 

Ως προς το περιεχόμενο της «Αναλυτικής Εκθέσεως Ελέγχου» κρίνουμε σκόπιμο να 
θέσουμε υπόψη σας τα εξής: 

 
 

α)  Αντικείμενο του ελέγχου είναι ο εντοπισμός σημαντικών ανεπαρκειών, οι οποίες 

έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα των κονδυλίων που 

περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό και στα Αποτελέσματα Χρήσεως και 

γενικότερα ο έλεγχος του οικονομικού, λογιστικού και διαχειριστικού 
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συστήματος του Δήμου. 
 
 

β)  Η επισήμανση στην «Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου» των ανεπαρκειών και 

αδυναμιών που ενδεχομένως να υπάρχουν σε ένα Δήμο καθώς και οι σχετικές 

εισηγήσεις και υποδείξεις για την αντιμετώπιση τους έχουν ως σκοπό να 

βοηθήσουν στην βελτίωση και αρτιότερη λειτουργία των οικονομικών του 

υπηρεσιών καθώς και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. 
 
 

γ) Η διατύπωση σημειώσεων, παρατηρήσεων και επισημάνσεων ή η παράθεση 

αναλύσεων και πληροφοριών που βοηθούν στην καλύτερη και ευκολότερη 

κατανόηση του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων είναι μία συνήθης 

πρακτική και δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη, ότι η Διοίκηση της οποιασδήποτε 

οικονομικής μονάδας του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα δεν επιτέλεσε σωστά 

και συνετά το έργο της. 
 
 

δ) Κατόπιν των ανωτέρω σημειώνεται ότι κατά την άποψη μας το περιεχόμενο της 

«Αναλυτικής Εκθέσεως Ελέγχου» θα πρέπει να αξιολογείται με μεγάλη 

προσοχή, σοβαρότητα και εποικοδομητική διάθεση. 
 
 
 
 

Στην συνέχεια παραθέτουμε την «Έκθεση Ελέγχου», που χορηγήσαμε με 

ημερομηνία 23 Αυγούστου 2019 και παρατίθεται κάτω από τον Ισολογισμό της 

χρήσεως 2012. 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ««ΣΕΡΙΦΟΥ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Γνώμη με Επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ», οι 
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την 
κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που 
μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, 
οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2012, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την 
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ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 
"Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"  
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη  
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι, οι αξίες των Οικοπέδων και Αγροτεμαχίων που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς (Γ.ΙΙ.1) «Γήπεδα-Οικόπεδα» και (Γ.ΙΙ.2) 
«Αγροί - Δάση», προσδιορίσθηκαν με τιμή κτήσεως € 0,01, λόγω ελλείψεως 
επαρκών στοιχείων, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπαριθ. πρωτ. 
74445/2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και στην παραγρ. 1.1.108 του Π.Δ. 
315/1999, έπρεπε να είχαν αποτιμηθεί στην αντικειμενική τους αξία. Επισημαίνεται 
ότι στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. ορίζεται ότι, 
οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύψουν από 
μεταγενέστερο έλεγχο, ποσοτικά και κατ' αξία, θα καταχωρηθούν στους οικείους 
λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τον έλεγχό μας 
δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση της αξίας αυτών 
των “Οικοπέδων” και “Αγροτεμαχίων” και την επίδρασή τους στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, 
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. 
Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 
επιφύλαξη. 
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.   
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 

οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται 
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη 
εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών 
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 
καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 
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 Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και 
το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Ο Δήμος Σερίφου άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική 
μέθοδο από την 01/01/2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που 
διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
Δήμων (Π.Δ. 315/1999). 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019  
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΩΝ. ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13111 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
 Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

Στην συνέχεια παραθέτουμε τις διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχό μας, 
καθώς και τις προτάσεις μας για τυχόν βελτιώσεις σε θέματα λογιστικής και 
διαχειριστικής φύσεως. Η παράθεση αυτή ακολουθεί τη σειρά των λογαριασμών 
όπως έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό της 31/12/2012, αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεσή μας. 

 

1) Οι αξίες κτήσεως των «Ενσώματων ακινητοποιήσεων» και των «Εξόδων 
εγκαταστάσεως» με τις αντίστοιχες αποσβέσεις τους παρατίθενται στους πίνακες 
που ακολουθούν.  
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Σχετικά με τα «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» και τα «Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

(ακίνητη περιουσία) του Δήμου, που περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες 

σημειώνουμε τα εξής: 
 

1) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» ποσού € 

134.358,92 και στους υπολογαριασμούς του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 

σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται οι 

Υπόλοιπο 
31/12/2011

Προσθήκες 
χρήσης 2012

Μειώσεις 
χρήσης 2012

Σύνολο 
31/12/2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 119.892,89 14.466,03 0,00 134.358,92
ΣΥΝΟΛΟ (Α) 119.892,89 14.466,03 0,00 134.358,92

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα 0,02 0,00 0,00 0,02
Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής 
Χρήσης 6.082,39 18.779,41 0,00 24.861,80

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 312.614,35 117.527,45 0,00 430.141,80
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 19.740,43 0,00 0,00 19.740,43
Κτίρια και τεχνικά έργα 1.586.489,83 89.521,51 0,00 1.676.011,34
Kτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 5.305,84 10.788,00 0,00 16.093,84
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 221.639,76 29.303,05 0,00 250.942,81
Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 23.040,43 6.443,65 0,00 29.484,08
Μεταφορικά μέσα 122.000,05 122.016,00 0,00 244.016,05
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 232.317,07 23.776,13 0,00 256.093,20
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 3.624.393,37 436.586,79 -234.680,62 3.826.299,54
ΣΥΝΟΛΟ (B) 6.153.623,54 854.741,99 -234.680,62 62.038.850,80
ΣΥΝΟΛΟ (Α+B) 6.273.516,43 869.208,02 -234.680,62 62.173.209,72

Υπόλοιπο 
31/12/2011

Αποσβέσεις 
χρήσης 2012

Μειώσεις 
Τακτοποιήσεις 
χρήσης 2012

Υπόλοιπο 
31/12/2012

Αναπόσβεστη 
Αξία 

31/12/2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 117.858,86 16.499,93 0,00 134.358,79 0,13
ΣΥΝΟΛΟ (Α) 117.858,86 16.499,93 0,00 134.358,79 0,13

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής 
Χρήσης 5.699,96 1.294,94 0,00 6.994,90 17.866,90

Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 183.938,00 25.129,14 0,00 209.067,14 221.074,66
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 11.851,44 1.644,38 0,00 13.495,82 6.244,61
Κτίρια και τεχνικά έργα 543.045,31 68.724,70 0,00 611.770,01 1.064.241,33
Kτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 73,66 441,98 0,00 515,64 15.578,20
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 101.538,49 18.064,19 0,00 119.602,68 131.340,13
Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις 1.383,51 9.899,37 0,00 11.282,88 18.201,20
Μεταφορικά μέσα 61.000,00 36.601,60 0,00 97.601,60 146.414,45
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 230.690,72 24.384,76 0,00 255.075,48 1.017,72
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 0,00 3.826.299,54
ΣΥΝΟΛΟ (Β) 1.139.221,09 186.185,06 0,00 1.325.406,15 5.448.278,76
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 1.257.079,95 202.684,99 0,00 1.459.764,94 5.448.278,89

A Ξ Ι Ε Σ    Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ

Α  Π  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ
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αξίες κτήσεως (και οι σωρευμένες αποσβέσεις) «Μελετών» και «Λογισμικών 

Προγράμματα Η/Υ» που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου, 

ενώ περαιτέρω ανάλυση υπάρχει στο «Μητρώο Παγίων» που τηρεί ο Δήμος. 
 
 

 Στην κλειόμενη χρήση 2012, οι συνολικές προσθήκες στον ανωτέρω 
λογαριασμό ανήλθαν στο ποσό των € 14.466,03 και αφορούσαν Λογισμικά 
προγράμματα.  

 
 

Οι συνολικές αποσβέσεις της χρήσεως 2012 του ανωτέρω λογαριασμού ανήλθαν 
στο ποσό των € 16.499,93 και διενεργήθηκαν σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις της 
φορολογικής νομοθεσίας και ειδικότερα με τους συντελεστές που προβλέπονται από 
το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 

 
   
 

2) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές» 
ποσού €3.826.299,54 και στους υπολογαριασμούς του, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, έχουν καταχωρηθεί 
και παρακολουθούνται:  
α) Δαπάνες κατασκευής .επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων 
β) Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 
γ) Δαπάνες για Πάγιες εγκατάσεις. κοινής χρήσης υπό εκτέλεση 
δ)Το κόστος των υπό εκτέλεση Μελετών και Ερευνών και αναλύονται ως 
ακολούθως: 
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3) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» ποσού € 7.264,95 
απεικονίζεται η αξία κτήσεως των συμμετοχών του Δήμου, διαμορφωμένη με την 
διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίμησης την 31/12/2012.  

 

Ο Δήμος συμμετέχει στην «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ», με ποσοστό 
συμμετοχής 1,7328 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου και αξίας κτήσεως ποσού € 
4,954,88. Η πιο πάνω συμμετοχή αποτιμήθηκε στην τρέχουσα αξία της, σύμφωνα 
με το ΠΔ 315/99. 

 

4) Στο λογαριασμό «Αναλώσιμα Υλικά & Ανταλλακτικά» (ο οποίος σημειώνεται 
ότι δεν απεικονίζεται στον Ισολογισμό 2012 λόγω ελλείψεως υπολοίπου την 
31/12/2012), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
315/1999, θα έπρεπε να απεικονίζεται η αξία των αποθεμάτων «Αναλωσίμων 
υλικών» και «Ανταλλακτικών», που ενδεχομένως να υπήρχαν στην αποθήκη του 
Δήμου κατά την 31/12/2012.  
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 2.2.204 του Π.Δ. 315/99, «…ο Δήμος 
είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί πραγματική (φυσική) απογραφή των 
αποθεμάτων του μία (1) φορά σε κάθε χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής…». 
 
 
 

Ακιν. Υπό Εκτελ.& Προκατ.κτήσ.Παγίων 2012
15.11.02.001 Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Χώρα Σερίφου € 356.207,10
15.11.02.002 Ίδρυση σφαγείου μικρής δυναμικότητας Δήμου Σερίφου € 470.936,24
15.11.03.001 Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στα Λειβαδερά Σερίφου € 191.541,41
15.11.03.002 Κατασκευή αγωγού ΒΙΟΚΑ Σερίφου (τελικής διάθεσης επεξ/σίας λυμάτων) € 148.696,73
15.11.03.003 Κατασκευή υδατοδεξαμενής στον Σκλαβογιάννη € 120.799,16
15.11.03.004 ΧΥΤΑ Σερίφου € 2.164.383,39
15.11.03.006 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ € 82.905,12
15.11.03.007 Κατασκευή υδατοδεξαμενής Τελευτή € 108.739,88
15.11.03.008 Κατασκευή βάσης δεξαμενής € 6.646,80
15.17.51.001 Κατασκευή πλακόστρωτου στο Πασπάρι € 34.441,07
15.20.09.001 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΡΑΜΟΣ € 9.922,32
15.20.10.001 Εκπόνηση μελέτης για το γήπεδο στη θέση Λειβαδερά € 3.342,74
15.20.10.002 Μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Δήμου Σερίφου € 83.626,42
15.20.10.003 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ € 5.900,00
15.20.10.004 Προμελέτη για την κατασκευή  ΧΥΤΑ € 9.322,00
15.20.10.005 Τοπογραφικό - Υψομετρικό διάγραμμα χώρου  ΧΥΤΑ € 791,00
15.20.10.006 Μελέτη χωρ/σης & έκδοση απόφ. περιβ/κής εκτίμησης 7 αξιολ/σης χώρου  ΧΥΤΑ€ 5.900,00
15.20.10.007 Προκαταρκτική μελέτη για την κατασκευή ΧΥΤΑ € 9.322,00
15.20.10.008 Γεωτεχνική αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών για το έργο προμελέτη ΧΥΤΑ € 1.784,16
15.20.10.009 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ € 1.740,00
15.20.10.010 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ € 812,00
15.20.10.011 ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΒΥΣΑΛΛΟΥ € 7.540,00
15.20.10.012 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΑΓΚΑΔΙ € 1.000,00

Σύνολο € 3.826.299,54
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 Κατά την γνώμη μας η εσωλογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων 
«Αναλωσίμων Υλικών» και «Ανταλλακτικών» μέσω τήρησης Λογιστικής 
Αποθήκης (παράλληλα με την ασφαλή και εποπτευόμενη αποθήκευσής τους) θα 
βοηθήσει στην καλύτερη διαχειριστική παρακολούθηση τους διαφυλάσσοντας τα εν 
λόγω περιουσιακά στοιχεία του Δήμου από κινδύνους «απωλειών».  
 
 

Επίσης μέσω της Λογιστικής Αποθήκης θα προκύπτει η ποσότητα και η αξία των 
αποθεμάτων τέλους χρήσεως τα οποία (μικρής ή μεγάλης αξίας) εκτιμούμε ότι 
σχεδόν πάντα υπάρχουν αλλά δεν αξιολογούνται επαρκώς και δεν απογράφονται. 
 
 

Η Λογιστική Αποθήκη παρέχει δυνατότητες αποτελεσματικότερης παρακολούθησης 
των αποθεμάτων όπως: (i) δειγματοληπτικές απογραφές και επαληθεύσεις 
ποσοτήτων, ελλειμάτων, απαξιωθέντων υλικών, (ii) καλύτερος προγραμματισμός 
προμηθειών ώστε να μην δημιουργούνται τυχόν καθυστερήσεις λόγω ελλείψεως 
ορισμένων υλικών ή αντιθέτως δέσμευση κεφαλαίων σε υλικά που δεν 
χρησιμοποιούνται άμεσα και (iii) τακτοποίηση τυχόν διαφορών (κατά είδος, 
ποσότητα και αξία) που ενδέχεται να προκύπτουν κατά την φυσική απογραφή τέλος 
χρήσεως. 
 
 

5) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & 
υπηρεσιών» ποσού € 831.706,59 και στους υπολογαριασμούς του, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, έχουν καταχωρηθεί 
και παρακολουθούνται, α) οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από βεβαιωθέντα έσοδα σε 
προηγούμενες χρήσεις και β) οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από βεβαιωθέντα έσοδα 
κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2012.  
 
 

Επισημαίνεται ότι, η ήδη διενεργηθείσα έως 31/12/2012 «Πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων» συνολικού ποσού € 348.557,57 ανέρχεται σε ποσοστό του 41,91% του 
συνόλου των απαιτήσεων του Δήμου  

 
 
 
 

6) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Χρεώστες διάφοροι» ποσού € 45.110,45, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, 
περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται διάφορες απαιτήσεις του Δήμου όπως, 
προκαταβολές προσωπικού, προκαταβολή του φόρου εισοδήματος καθώς και λοιπές 
απαιτήσεις. . Το παραπάνω υπόλοιπο αφορά κυρίως απαίτηση από ΔΟΥ για 
πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ. 
7) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» ποσού € 
536.337,38, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
315/1999, απεικονίζεται το ποσό των «χρηματικών Διαθεσίμων» που υπήρχαν κατά 
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την 31.12.2012 κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, και 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 
 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου μας διαπιστώσαμε ότι, τα λογιστικά υπόλοιπα των 
λογαριασμών καταθέσεων του Δήμου κατά την 31.12.2012, συμφωνούν με τα 
αντίστοιχα υπόλοιπα που προκύπτουν από Extraits των συνεργαζόμενων Τραπεζών. 
 

 
 
 

8) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Έξοδα επόμενων χρήσεων» ποσού € 1.199,29, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, για 
την τήρηση της αρχής αυτοτέλειας των χρήσεων και την ορθή οριοθέτηση των 
εξόδων κάθε χρήσεως, καταχωρούνται κυρίως τα έξοδα από ασφάλιστρα 
οχημάτων. 
 
9) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» ποσού € 
57.572,80, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
315/1999, για την τήρηση της αρχής αυτοτέλειας των χρήσεων και την ορθή 

     Τράπεζα       Λογ/σμός Ποσό 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Έκτακτα € 1,76
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 47114084 € 12.723,35
Alpha Bank 699.00.2001.000030 € 493.578,18
Alpha Bank 699.00.2002.000331 € 30.034,09

Σύνολο € 536.337,38

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2012 (βάσει αναλυτικού βιβλίου ταμείου) € 466.212,11
Υπόλοιπο λογαριασμού Alphabank (699.00.2002.000331) που δεν 
απεικονίζεται στο βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών

€ 30.034,09

Υπόλοιπο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας (ΕΑΠ 47114084) που δεν 
απεικονίζεται στο βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών

€ 12.723,35

Υπόλοιπο λογαριασμού ΤΠΔ-Έκτακτα  που δεν απεικονίζεται στο βιβλίο 
τρεχούμενων λογαριασμών

€ 1,76

Είσπραξη επιχορήγησης ΚΑΠ αρ. 27 ν.3756/09 που δεν εκδόθηκε γραμμάτιο € 43.381,22

Λογιστικές τακτοποιήσεις παρακρατήσεων είσπραξης επιχορηγήσεων που δεν 
εκδόθηκαν εντάλματα

€ -3.039,02

Διαφορές πληρωμένων ενταλμάτων χρήσης € 104,98
Πιστωτικοί τόκοι 12.2012 που δεν εκδόθηκε γραμμάτιο € 154,94
Φόρος τόκων 12.2012 που δεν εκδόθηκε ένταλμα € -15,49
Προμήθειες συναλλαγών Δεκεμβρίου που δεν εκδόθηκαν εντάλματα € -16,00
Μη αποδοτέες κρατήσεις ενταλμάτων Δεκεμβρίου € 5.493,01
Πληρωμές μισθοδοσιών χωρίς έκδοση ενταλμάτων € -18.697,57

Σύνολο € 536.337,38
€

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2012 (βάσει extrait τραπέζης) € 536.337,38
Διαφορά Ελέγχου € 0,00
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οριοθέτηση των εσόδων κάθε χρήσεως, καταχωρούνται κυρίως τα έσοδα από 
«Δημοτικά τέλη» που αφορούν τους τελευταίους μήνες της κλειόμενης χρήσης τα 
οποία εισπράττονται (μέσω της ΔΕΗ) στην επόμενη χρήση  
 
 
 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
 

10) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Κεφάλαιο»  ποσού € 2.449.294,54, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, απεικονίζεται το 
«Κεφάλαιο» όπως αυτό προσδιορίσθηκε κατά την απογραφή έναρξης και 
διαμορφώθηκε μέχρι και την 31/12/2012.  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Π.Δ. 315/99 παρ. 1.1.108 τυχόν λάθη ή παραλήψεις 
στην απογραφή έναρξης του Δήμου είναι δυνατόν να ενσωματωθούν εντός τριών 
διαχειριστικών χρήσεων. Μετά την απογραφή έναρξης στη περιουσία του Δήμου 
που αφορούν το χρονικό διάστημα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού έναρξης,  
διαπιστώθηκαν οι εξής διαφορές:  
• Αύξηση κεφαλαίου ποσού 48,97 € με ισόποση μείωση υποχρεώσεων προς 

προμηθευτές  
• Μείωση κεφαλαίου ποσού 3.284,08 € με ισόποση αύξηση υποχρεώσεων προς 

Δ.Ο.Υ. Μήλου  
•  Αύξηση κεφαλαίου ποσού 8.687,73 € με ισόποση μείωση υποχρεώσης προς 

Δ.Ε.Η.  
•  Αύξηση κεφαλαίου ποσού 22.505,71 € με ισόποση αύξηση χρηματικών 

διαθεσίμων για απεικόνιση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού Alpha Bank 
(699.00.2002.000331)  
•  Μείωση κεφαλαίου ποσού 2.399,67 € με ισόποση μείωση χρηματικών 

διαθεσίμων για απεικόνιση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού ΤΠΔ (Τακτικά)  
•  Μείωση κεφαλαίου ποσού 437,71 € με ισόποση μείωση απαίτησης εσόδων από 

Δ.Ε.Η.  
•  Μείωση κεφαλαίου ποσού 96.512,00 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για 

το έργο «Ασφαλτόστρωση Παρακαμπτηρίου Γαλήνη»  
•  Μείωση κεφαλαίου ποσού 46.400,00 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για 

το έργο «Συντήρηση  ΒΙΟΚΑ»  
•  Μείωση κεφαλαίου ποσού 33.524,00 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για 

το έργο «Αντικατάσταση δικτύου από τον Άγιο Αντώνιο»  
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•  Μείωση κεφαλαίου ποσού 59.856,00 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για 
το έργο «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Νότιου Περιφερειακού»  
•  Μείωση κεφαλαίου ποσού 33.567,41 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για 

το έργο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στα Λειβαδερά»  
Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών ύψους 244.738,46 Ευρώ, το κεφάλαιο του Δήμου 
διαμορφώθηκε στην χρήση 2011 στο ποσό των € 2.959.973,93.  
Στην κλειόμενη χρήση 2012 σημειώθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στο «Κεφάλαιο» 
του Δήμου: 
• Αύξηση κεφαλαίου ποσού 73.998,05 € με αύξηση αξίας έργου «Κατασκευή 

αγωγού ΒΙΟΚΑ Σερίφου. 
• Μείωση κεφαλαίου ποσού 21.015,45 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για το 

έργο «Ασφαλτόστρωση Παρακαμπτηρίου Γαλήνη» 
• Μείωση κεφαλαίου ποσού 122.016,00 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για 

αγορά οχήματος λυμματοφόρου 
• Μείωση κεφαλαίου ποσού 49.381,12 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για το 

έργο «Αντικατάσταση δικτύου από τον Άγιο Αντώνιο» 
• Μείωση κεφαλαίου ποσού 6.682,71 € με ισόποση αύξηση επιχορήγησης για το 

έργο «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Νότιου Περιφερειακού» 
• Τέλος έγινε μείωση κεφαλαίου ποσού 385.585,16 € με ισόποση μείωση 

απαιτήσεων από ιδιώτες, κατόπιν ελέγχου που έγινε από το Δήμο στους 
χρηματικούς καταλόγους που παραδόθηκαν από τη ΔΟΥ Μήλου στη ταμειακή 
υπηρεσία του Δήμου και επαναβεβαιώθηκαν στο μηχανογραφικό πρόγραμμα το 
2013 

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών ύψους 510.682,39 Ευρώ, το κεφάλαιο του Δήμου 
διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2012 στο ποσό των 2.449.294,54 Ευρώ. 
 
11) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Δωρεές Παγίων» ποσού € 0,23 σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, περιλαμβάνονται και 
παρακολουθούνται η αξία των ακινήτων και λοιπών παγίων στοιχείων τα οποία 
παραχωρούνται στον Δήμο από «Δωρεές», «Κληρονομίες» κλπ. Το ανωτέρω 
υπόλοιπο δημιουργήθηκε κατά την απογραφή έναρξης και δεν παρουσίασε κίνηση 
κατά την διάρκεια προηγούμενης χρήσης 2011 καθώς και κατά την κλειόμενη 
χρήση 2012. 
 
12) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ποσού 
€4.055.251,71, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
315/1999, απεικονίζεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων παγίων 
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επενδύσεων που είχαν ληφθεί μέχρι την 31/12/2012, από διάφορους φορείς, για 
χρηματοδότηση παγίων επενδύσεων του Δήμου.  
 

13) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Ειδικά Αποθεματικά» ποσού € 2.310,07, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, 
απεικονίζεται το ποσό που προέκυψε από την αποτίμηση (πλεόνασμα) των τίτλων 
πάγιας επένδυσης των συμμετοχών του Δήμου, «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων 
ΑΕ» μέχρι την 31/12/2012.  

 

14) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού € -298.863,87, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, 
απεικονίζεται το έλλειμα αποτελεσμάτων (ζημίες) της κλειόμενης χρήσης 2012, το 
οποίο συμψηφίζεται και μειώνεται με το πλεόνασμα της προηγούμενης χρήσης 
2011. 
 
15) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού» 
ποσού € 22.212,75, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 315/1999, περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται οι διενεργούμενες 
προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση. 
 

16) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Προμηθευτές» ποσού € 289.267,76, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, 
περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται, οι υποχρεώσεις του Δήμου από α) από τις 
"επί πιστώσει" αγορές του από προμηθευτές, β) από τις κάθε φύσεως δοσοληψίες με 
τους προμηθευτές ή κατασκευαστές πάγιων στοιχείων, για την απόκτηση ή 
κατασκευή παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και λοιπές περιπτώσεις. 
 
 

 

17) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη» ποσού € 
8.835,21, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
315/1999, περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Δήμου από 
φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπούς Οργανισμούς Δημοσίου 
Δικαίου.  
 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο Δήμος «ΣΕΡΙΦΟΥ» φορολογήθηκε και στην 
χρήση 2012 για τα εισοδήματα που είχε από τόκους τραπεζικών καταθέσεων  

 
Από την επισκόπηση της κίνησης των υπολογαριασμών στους οποίους αναλύονται 
οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη και κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο της 
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απόδοσης αυτών, διαπιστώθηκε η φυσιολογική κίνηση των τηρούμενων 
λογαριασμών καθώς και η ορθή και έγκαιρη απόδοση των φόρων και τελών. 

 

18) Στο κονδύλι του Ισολογισμού, «Ασφαλιστικοί οργανισμοί» ποσού € 960,39, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, 
περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις του Δήμου προς 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.  
 

Από την επισκόπηση της κίνησης των υπολογαριασμών στους οποίους αναλύονται 
οι υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και κατά τον δειγματοληπτικό 
έλεγχο της απόδοσης των παρακρατηθέντων κρατήσεων, διαπιστώθηκε η 
φυσιολογική κίνηση των τηρούμενων λογαριασμών καθώς και η ορθή και έγκαιρη 
απόδοση των κρατήσεων. 
 
 

19) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Πιστωτές διάφοροι» ποσού € 12.349,04, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, 

περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται, οι υποχρεώσεις του Δήμου κατά την 

31/12/2012, προς α) εργαζόμενους από οφειλόμενες αποδοχές και β) προς το 

Δημόσιο από μη αποδοθείσες λοιπές κρατήσεις  

 

20) Στο κονδύλι του Ισολογισμού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ποσού 
€37.294,95 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
315/1999, για την ορθή οριοθέτηση των εξόδων κάθε χρήσεως, καταχωρούνται τα 
έξοδα που ανήκουν στην κλειόμενη χρήση, και τα οποία, σύμφωνα με κείμενες 
διατάξεις ή σχετικές συμβάσεις, δεν είναι στο τέλος της χρήσεως απαιτητά από τους 
δικαιούχους και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιμο να φέρονται σε 
πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων. 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ» σημειώνουμε 
τα εξής: 
 

α) Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως το «σύνολο των αρχών, μεθόδων 
και διαδικασιών, που εφαρμόζει η διοίκηση μιας οικονομικής μονάδας 
προκειμένου να υποβοηθήσει την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της 
διασφάλισης κατά το δυνατόν, της κανονικής και αποτελεσματικής διεξαγωγής 
των εργασιών της, περιλαμβανομένης της τήρησης των αρχών της Διοίκησης, 
της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων, της πρόληψης και εντοπισμού 
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απάτης και σφάλματος, της ακρίβειας και πληρότητας των λογιστικών εγγραφών 
και της έγκαιρης σύνταξης αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων». 

 

β) Λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις που παραθέσαμε στις προηγούμενες 
παραγράφους της παρούσης εκθέσεως, στα πλαίσια εφαρμογής του 
Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, εκτιμούμε ότι το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου και η λογιστική οργάνωση του Δήμου παρέχουν περιθώρια περαιτέρω 
βελτιώσεως και ειδικότερα η βελτίωση της παρακολούθησης των τεχνικών 
έργων καθώς και η έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων. 

 

Τελειώνοντας την έκθεσή μας, ευχαριστούμε τη Διοίκηση και το προσωπικό του 
Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ» για τις διευκολύνσεις και την πρόθυμη συνεργασία τους κατά 
την διάρκεια του ελέγχου μας και δηλώνουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας για 
κάθε διευκρίνιση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 
(1/1/2012 – 31/12/2012).  
 
 
 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

    
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΩΝ. ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13111 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011

4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης 134.358,92 134.358,79 0,13 119.892,89 117.858,86 2.034,03 Ι. Κεφάλαιο 2.449.294,54 2.959.976,93
134.358,92 134.358,79 0,13 119.892,89 117.858,86 2.034,03 2.449.294,54 2.959.976,93

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις 3.Δωρεές παγίων 0,23 0,23

1.Γήπεδα-οικόπεδα 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 4.055.251,71 3.467.669,26
1α.Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως 24.861,80 6.994,90 17.866,90 6.082,39 5.699,96 382,43 4.055.251,94 3.467.669,49
1β.Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως 430.141,80 209.067,14 221.074,66 312.614,35 183.938,00 128.676,35
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 19.740,43 13.495,82 6.244,61 19.740,43 11.851,44 7.888,99 ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια
2.Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δάση 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 3.Ειδικά αποθεματικά 2.310,07 793,32
3.Κτίρια-τεχν.έργα 1.676.011,34 611.770,01 1.064.241,33 1.586.489,83 543.045,31 1.043.444,52 2.310,07 793,32
3β.Εγκ/σεις ηλεκτρ. Κοινής χρήσεως 16.093,84 515,64 15.578,20 5.305,84 73,66 5.232,18
3γ.Λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως 250.942,81 119.602,68 131.340,13 221.639,76 101.538,49 120.101,27 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο
4.Μηχανήματα 29.484,08 11.282,88 18.201,20 23.040,43 1.383,51 21.656,92 Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο 0,00 241.370,93
5.Μεταφορικά μέσα 244.016,05 97.601,60 146.414,45 122.000,05 61.000,00 61.000,05 Έλλειμμα χρήσεως εις νέο -540.234,80 0,00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 256.093,20 255.075,48 1.017,72 232.317,07 230.690,72 1.626,35 Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ.χρησεων 241.370,93 0,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές 3.826.299,54 0,00 3.826.299,54 3.624.393,37 0,00 3.624.393,37 -298.863,87 241.370,93
Σύνολο ακιν/σεων 6.773.684,91 1.325.406,15 5.448.278,76 6.153.623,54 1.139.221,09 5.014.402,45 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 6.207.992,68 6.669.810,67

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 4.954,88 4.954,88 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού 22.212,75 15.115,33
 Μείον(-)προβλέψεις για υποτίμηση 2.310,07 7.264,95 793,32 5.748,20 22.212,75 15.115,33

7.264,95 5.748,20
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 5.455.543,71 5.020.150,65 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
1.Προμηθευτές 289.267,76 296.657,75

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη 8.835,21 96,10
ΙΙ.Απαιτήσεις 6.Ασφαλ.οργανισμοί 960,39 183,76

831.706,59 1.259.203,09 8.Πιστωτές διαφοροι 12.349,04 21.919,10
Μείον προβλέψεις -348.557,57 483.149,02 -219.318,68 1.039.884,41 311.412,40 318.856,71
5.Χρεώστες διάφοροι 45.110,45 37.653,25

528.259,47 1.077.537,66
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 311.412,40 318.856,71

IV.Διαθέσιμα
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 536.337,38 908.228,21

536.337,38 908.228,21

Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙΙ+ΔΙV) 1.064.596,85 1.985.765,87

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομ.χρήσεων 1.199,29 0,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 57.572,80 17.531,23 2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα 37.294,95 21.699,07

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού 58.772,09 17.531,23 Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού 37.294,95 21.699,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 6.578.912,78 7.025.481,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 6.578.912,78 7.025.481,78

τρέχουσα χρήση 
2012

προηγούμενη χρήση 
2011

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -540.234,80 241.370,93
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 175.102,46 617.622,97 (+)ή(-) Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων 241.370,93 0,00
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 41.743,92 30.840,50 Σύνολο -298.863,87 241.370,93
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 624.581,17 738.191,40
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 938.000,37 930.902,12

Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -96.572,82 455.752,75 Πλεόνασμα σε νέο ή Έλλειμμα σε νέο -298.863,87 241.370,93
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης 100.736,40 148.844,96

4.163,58 604.597,71
Μείον 1.Έξοδα διοικ.λειτ. 352.888,13 353.945,95

3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων 24.453,34 377.341,47 12.351,30 366.297,25
Μερικά αποτ.εκμ/σης -373.177,89 238.300,46

Πλέον
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα 154,94 0,00

154,94 0,00
Μείον

3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα 1.527,80 -1.372,86 1.136,40 -1.136,40
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης -374.550,75 237.164,06

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα 44.642,96 29.060,71
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων 1.280,40 0,00
4.Έσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσ. 0,00 1.459,45

45.923,36 30.520,16
Μείον

1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα 26.035,74 0,19
2.Έκτακτες ζημιές 0,11 0,00
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων 56.332,67 6.000,00
4.Προβλέψεις γιά εκτ.κινδ. 129.238,89 211.607,41 -165.684,05 20.313,10 26.313,29 4.206,87

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) -540.234,80 241.370,93
Μείον

Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων 203.965,28 163.843,65
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος 203.965,28 0,00 163.843,65 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ -540.234,80 241.370,93

ΣΕΡΙΦΟΣ 31/07/2019

ΠΑΘΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.πόρων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

τρέχουσα χρήση 2012 προηγούμενη χρήση 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Καραγιλάνης  Στυλιανός
ΑΙ 569279

Ο Δήμαρχος

Αντωνάκης Αντώνιος

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Γνώμη με Επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου «ΣΕΡΙΦΟΥ» κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι, οι αξίες των Οικοπέδων και Αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς (Γ.ΙΙ.1) «Γήπεδα-Οικόπεδα» και (Γ.ΙΙ.2) «Αγροί - Δάση», προσδιορίσθηκαν με τιμή κτήσεως € 0,01, λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων, ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 της υπαριθ. πρωτ. 74445/2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και στην παραγρ. 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999, έπρεπε να είχαν αποτιμηθεί στην αντικειμενική τους αξία. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. ορίζεται ότι, οποιεσδήποτε 
διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύψουν από μεταγενέστερο έλεγχο, ποσοτικά και κατ' αξία, θα καταχωρηθούν στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την 
εκτίμηση της αξίας αυτών των “Οικοπέδων” και “Αγροτεμαχίων” και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχοτων 
Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η 
εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. 

Ο Δήμος Σερίφου άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 01/01/2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999). 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019
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