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Ποσά ενάρξεως 1/1/2011 Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη ενάρξεως

κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία 1/1/2011
 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
     4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00      Ι.   Κεφάλαιο 2.175.730,90

0,00 0,00 0,00
 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια
   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις       3.Ειδικά αποθεματικά 0,00
     1.  Γήπεδα Οικόπεδα 993.811,94 0,00 993.811,94
     1α. Πλατείες -Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 153.450,00 12.782,39 140.667,61      ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής -
     1β. Οδοί -Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 894.383,16 290.844,29 603.538,87            Επιχορηγήσεις Επενδύσεως-Δωρεές παγίων
     1γ. Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως 17.710,00 2.950,48 14.759,52       1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 0,00
     3.   Κτίρια -Τεχνικά Εργα 1.440.417,97 71.678,92 1.368.739,05       4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.228.877,94
     3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσης 205.196,06 134.043,40 71.152,66       (-)Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων -680.463,02
     4.   Μηχανήματα -Τεχνικές εγκατ/σεις -Εξοπλισμός 2,90 0,00 2,90 1.548.414,92
     5.   Μεταφορικά Μέσα 574.721,00 328.489,12 246.231,88
     6.   Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 277,00 0,00 277,00       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 3.724.145,82
     7.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 291.371,43 0,00 291.371,43

4.571.341,46 840.788,60 3.730.552,86   Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
     2. Προβλ. για αποζημ. προσ. λόγω εξόδ. από την υπηρεσία 0,00

        Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 4.571.341,46 840.788,60 3.730.552,86      3. Λοιπές προβλέψεις 0,00
0,00

   ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
         χρηματοοικονομικές απαιτήσεις  Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
     1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 33.681,91     Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μείον : Οφειλόμενες δόσεις 0,00       2. Δάνεια Τραπεζών 66.775,26
                       Πρόβλεψη για υποτίμηση 13.520,56 13.520,66 20.161,25 66.775,26

    Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.750.714,11     ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
      1.Προμηθευτές 101.043,14

 Δ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       5. Υποχρεώσεις από φόρους  & Τέλη 0,00
   ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς       6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00
     1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 130.524,66       7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες

Μείον : Προβλέψεις 0,00 130.524,66          στην επόμενη χρήση 50.863,52
     5. Χρεώστες Διάφοροι 0,00       8. Πιστωτές διάφοροι 23.978,06

130.524,66 175.884,72
   IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α
     1.Ταμείο 0,00     Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ ) 242.659,98
     3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 85.567,03

85.567,03
    Δ . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

       Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 216.091,69       1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00
      2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+E) 3.966.805,80  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.966.805,80

    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
     4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Σημειώσεις:       4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής

Κονιδάρης Αθανάσιος

Δ Η Μ Ο Σ    ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
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Τα μέλη
Κονιδάρης Παναγιώτης

Αργύρης Γεώργιος

Μεγανήσι Λευκάδας, 24 Μαρτίου 2011

Αθήνα 1η Απριλίου 2011

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αργύρη Σοφία

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16611

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ζαβιτσάνος Δημήτριος

Μάντζαρη Βησσαρία

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Η αξία του κονδυλίου του Ενεργητικού (Γ - ΙΙ – 1 ) "Γήπεδα - Οικόπεδα" και μέρος της αξίας του κονδυλίου (Γ – ΙΙ - 3) "Κτίρια και τεχνικά έργα" ποσού €1.066.287,34της απογραφής έναρξης (1.1.2011), προσδιορίσθηκε με βάση το σύστημα

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Για τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, η αξία απογραφής προσδιορίσθηκε σύμφωνα με τον οδηγό για την διενέργεια της
απογραφής έναρξης του ΥΠ.ΕΣ..Α.Η.Δ

2) Οι κατηγορίες των παγίων".   ' Μηχανήματα -Τεχνικές εγκατ/σεις -Εξοπλισμός 'καθώς και       Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός απογράφησαν ποσοτικά με τιμές μνείας λόγω ότι έχουν αποκτηθεί σε παλαιότερες χρήσεις και θεωρηθήκαν πλήρως
αποσβεσμένα.

Ελέγξαμε τη συνημμένη κατάσταση απογραφής έναρξης του Δήμου ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ , της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
Ευθύνη της διοίκησης για την κατάσταση απογραφής έναρξης
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999, σχετικά με την κατάρτιση αυτής
της κατάστασης απογραφής έναρξης και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της κατάστασης αυτής, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η κατάσταση απογραφής έναρξης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά στην κατάσταση απογραφής έναρξης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος της κατάστασης απογραφής έναρξης, οφειλόμενου 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 της κατάστασης απογραφής έναρξης του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων, που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της κατάστασης απογραφής έναρξης.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, η κατάσταση απογραφής έναρξης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Δήμου ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου
χρηματοοικονομικής αναφοράς του Π.Δ. 315/1999 που είναι σχετικές με την κατάρτιση αυτής της κατάστασης απογραφής έναρξης.
Θέματα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Δεν έχει περιληφθεί στην Απογραφή έναρξης του Δήμου ακίνητο τ.μ 7.000 περίπου  στο Δ.Δ Καρυωτών Λευκάδας στη θέση «Σπασμένη Βρύση» το
οποίο διεκδικείται από ιδιώτη .Ο Δήμος πρέπει να προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες για την διεκδίκηση του ακινήτου.
2)Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’αριθμ 74445/29-12-2010 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής έναρξης προκύψουν τακτοποιούνται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου .

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΩΛΖ-Λ


