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Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2021 χρήσεως 2020

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 2.393.557,59 1.444.509,43 949.048,16 2.327.104,50 1.208.533,29 1.118.571,21 I. Κεφάλαιο

1. Κεφάλαιο 13.135.094,86 13.135.094,86

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις IΙI. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 8.112.015,59 0,00 8.112.015,59 8.096.569,27 0,00 8.096.569,27 επενδύσεων - Δωρεές παγίων

1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως 6.986.546,82 4.251.341,26 2.735.205,56 6.499.246,34 4.066.840,23 2.432.406,11

1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 31.364.148,88 18.825.953,97 12.538.194,91 30.296.404,86 17.942.251,44 12.354.153,42 3. Δωρεές παγίων 2.481.925,13 2.475.472,48

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 2.131.432,53 1.921.237,82 210.194,71 2.131.432,53 1.903.185,98 228.246,55 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων 31.278.902,65 31.009.151,13

3. Κτήρια και τεχνικά έργα 15.596.065,47 6.487.842,84 9.108.222,63 15.253.732,74 5.917.997,33 9.335.735,41 33.760.827,78 33.484.623,61

3α. Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεων 27.857,77 12.535,59 15.322,18 27.857,77 11.421,28 16.436,49

3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 2.475.669,91 1.598.931,91 876.738,00 2.441.811,77 1.533.957,78 907.853,99

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.428.346,01 3.946.218,78 2.482.127,23 6.415.349,90 3.788.221,26 2.627.128,64

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις -

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.442.667,45 922.576,33 520.091,12 1.402.403,26 837.497,96 564.905,30

5. Μεταφορικά μέσα 3.698.285,76 2.572.581,10 1.125.704,66 2.861.537,73 2.501.601,70 359.936,03

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.939.087,93 2.558.311,24 380.776,69 2.835.507,07 2.444.079,05 391.428,02 V. Αποτελέσματα εις νέον

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 2.927.035,09 0,00 2.927.035,09 3.222.443,35 0,00 3.222.443,35 Αποτέλεσμα, τρέχουσας χρήσης 40.414,06 -338.502,36

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) 84.129.159,21 43.097.530,84 41.031.628,37 81.484.296,59 40.947.054,01 40.537.242,58 Υπόλ.πλεονασμ., προηγ.χρησεων 1.183.095,18 1.521.597,54

Υπόλοιπο πλεονασματος 1.223.509,24 1.183.095,18

III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙΙ+ΑV) 48.119.431,88 47.802.813,65

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι παγίας επενδύσεως 624.559,87 624.559,87 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 392.326,36 501.840,41 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 

232.233,51 122.719,46 εξόδου από την υπηρεσία 136.479,88 118.226,33

136.479,88 118.226,33

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 41.263.861,88 40.659.962,04

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Απαιτήσεις Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.441.058,17 2.200.320,01 2. Δάνεια Τραπεζών 383.299,09 452.186,60

μείον: Προβλέψεις 1.768.174,75 672.883,42 1.696.544,87 503.775,14

5. Χρεώστες Διάφοροι 1.670.646,47 1.427.850,73

10. Επισφαλείς επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,00 0,00

μείον: Προβλέψεις 7.138,67 -7.138,67 0,00 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 0,00 0,00

2.336.391,22 1.931.625,87 1. Προμηθευτές 1.512.983,10 821.218,46

3. Δάνεια Τραπεζών 100.146,95 49.121,96

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 29.406,06 26.343,23

IV. Διαθέσιμα 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.918,38 4.429,45

1. Ταμείο 880,27 326,33 11. Πιστωτές διάφοροι 25.834,12 33.474,58

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 6.069.729,29 5.655.322,62 1.672.288,61 934.587,68

6.070.609,56 5.655.648,95

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) 2.055.587,70 1.386.774,28

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) 8.407.000,78 7.587.274,82

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 1.294.271,28 807.972,99

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.352.236,31 1.014.858,77 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 333.232,12 199.810,63

4. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 28.877,27 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού. 39.961,56 42.885,51

1.381.113,58 1.014.858,77 4. Αδιάθετες δεσμευμένες επιχορηγήσεις για κύλυψη ειδικών δαπανών 22.059,98 22.183,45

1.689.524,94 1.072.852,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 52.001.024,40 50.380.666,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 52.001.024,40 50.380.666,84

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Κύκλος εργασιών (κύριας δραστηριότητας) 3.567.791,00 3.631.461,97

2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 332.906,01 231.453,66

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 7.290.127,96 11.190.824,97 6.181.520,43 10.044.436,06

Μείον: Κόστος κύριας δραστηριότηρας 10.245.830,81 9.557.157,61

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 944.994,16 487.278,45 Ποσά Ποσά

Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 15.545,85 21.247,01 κλειομένης προηγούμενης

Σύνολο 960.540,01 508.525,46 χρήσεως 2021 χρήσεως 2020

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.013.145,58 2.645.032,14 Καθαρά αποτελέσματα  χρήσεως 40.414,06 -338.502,36

  2.Εξοδ.λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 7.440,00 3.020.585,58 3.398,88 2.648.431,02 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματα) προηγουμένων χρήσεων 1.183.095,18 1.521.597,54

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -2.060.045,57 -2.139.905,56 Πλεόνασμα εις νέον 1.223.509,24 1.183.095,18

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 89.285,39 86.047,95

ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.870,97 64.414,42 38.305,90 47.742,05

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.995.631,15 -2.092.163,51

II. ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.717.089,25 1.633.933,23

        3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 265.241,71 206.941,06

       4.Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων. 109.514,05 0,00

2.091.845,01 1.840.874,29

ΜΕΙΟΝ:  1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 15.103,97 17.937,34

              2. Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00

         3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 33.557,16 2.036.045,21 69.275,80 87.213,14 1.753.661,15

         4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 7.138,67 55.799,80

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)

εκμεταλλεύσεως 40.414,06 -338.502,36

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2.386.452,97 2.365.221,58

       μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

                  στο λειτουργικό κόστος 2.386.452,97 0,00 2.365.221,58 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ 40.414,06 -338.502,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δ Η Μ Ο Σ    Ν Α Υ Π Α Κ Τ Ι Α Σ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020

 Α.Δ.Τ - ΑΙ 823187 Α.Δ.Τ - Ξ 154433 Αρ.αδ:Α΄ τάξης-49917

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2021 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

                                   Ναύπακτος, 30 Μαΐου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βασίλειος Γκίζας Παρασκευή Κούκουνα Αλέξιος Αναγνόπουλος

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

ΑΜ ΣΟΕΛ 125

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 49021

ΣΟΛ Α.Ε

Μέλος  Δικτύου Crowe Global

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας

Έκθεση Ελέγχου επι των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη 
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω  οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ναυπακτίας, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 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 επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με ε πιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Ναυπακτίας κατά την 31η

Δεκεμβρίου 2021, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση  για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες δ ιατάξεις  του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στις απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται και απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού € 2.135.131,21  περίπου. H σχηματισθείσα  πρόβλεψη για τη ζημιά που πιθανό να προκύψει από τη 
μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών, ανέρχεται στο ποσό € 1.768.174,75 , χωρίς να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε εάν η πρόβλεψη αυτή είναι επαρκής να καλύψει τη ζημιά που τυχόν θα προκύψει από την μη είσπραξη αυτών. 2)  Σύμφωνα με την επιστολή του Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων κατά του Δήμου και για τις οποίες α) κατά την εκτιμησή του είναι πιθανόν να επιδικασθού ν εις βάρος του Δήμου ποσά  συνολικού ποσού €  452.000,00 περίπου πλέον τόκων και εξόδων. β) για αγωγές συνολικού ποσού € 1.310. 000,00  περίπου δεν είναι 
σε θέση να εκτιμήσει την έκβαση αυτών στο παρόν στάδιο. Ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων για τ α ποσά που θα επιβαρυνθεί, γιατί ο Δήμος κατά πάγια τακτική επιβαρύνει τα αποτελέσματα με τα οριστικά επιδικασθέντα ποσά όταν αυτά καταβάλονται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο ι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται  στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των  Οικονομικών 
Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Δήμο  καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτ ός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντ ολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύο υμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Εμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10α του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα της χορήγησης εγγύησης για δάνειο που έλαβε σε προηγούμενη χρήση Δημοτική Επιχήρηση και για το οποίο ο Δήμος πληρώνει τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Το ποσό της απάιτησης κατά την 
31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό € 1.183.146,29  και εμφανίζεται στο κονδυλι του Ισολογισμού "Xρεώστες Διάφοροι". Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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 οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του 
Δήμου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητ ες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
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 απαλ λαγμένες 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 π ροκύψουν 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 κα ι 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 απ άτη 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 κατάλλ ηλων 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 κ αι των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποι ήσεων, 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 διάρ κεια του ελέγχου 
μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α)Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω   οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021. Με βάση τη γνώση που    αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, 
για το Δήμο Ναυπακτίας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης της Οικονομι κής Επιτροπής.
β)Ο Δήμος Ναυπακτίας άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 1η Ιανουαρίου 2011 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999). 
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