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Παρουσίαση της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του
απολογισμού και ισολογισμού του Κράτους, έτους 2018 στη Βουλή
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννης Σαρμάς και η Σύμβουλος κ.
Κωνσταντίνα Ζώη, παρουσίασαν στις 5 Νοεμβρίου 2020, στην αρμόδια Επιτροπή του
Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης
του Προϋπολογισμού του Κράτους, την Έκθεση επί του Απολογισμού του Ισολογισμού
και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους για το έτος 2018,
σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε ́, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του
Συντάγματος.
Ειδικότερα:
1. Παρουσιάστηκαν τα έσοδα του Απολογισμού και οι περιπτώσεις υπέρβασης και
υστέρησης των εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
2. Περιπτώσεις επιστροφών και διαγραφών εσόδων και τονίστηκε η αύξηση του

υπολοίπου που εκκρεμεί προς είσπραξη.
3. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι τα βεβαιωθέντα και μη
εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων της χώρας δεν συμπεριλαμβάνονται στο
εισπρακτέο υπόλοιπο του Κρατικού Απολογισμού.
4. Παρουσιάστηκαν τα πιστωτικά έσοδα με κύριο στοιχείο τον βραχυπρόθεσμο
δανεισμό ως πηγή δανειακών εσόδων, ενώ έγινε αναφορά στο γεγονός ότι
προήλθε κυρίως από κεφάλαια που αντλήθηκαν από το «Κοινό Κεφάλαιο» και
την «Ταμειακή Διαχείριση» που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος.
5. Πραγματοποιήθηκε επισκόπηση επί των εξόδων του προϋπολογισμού με
ειδική μνεία στο αποθεματικό καθώς και στα πιστωτικά έξοδα και
παρουσιάστηκε η υλοποίηση του προϋπολογισμού Δημοσίων επενδύσεων.

6. Έγινε αναφορά στο πρωτογενές αποτέλεσμα της χρήσης 2018 και τις
επιπτώσεις του καθαρού δανεισμού στο αποτέλεσμα της υλοποίησης του
κρατικού προϋπολογισμού του 2018.
7. Ως προς τον ισολογισμό και ειδικότερα το μη κυκλοφορούν ενεργητικό
τονίστηκε αφενός η έλλειψη μητρώου παγίων και αφετέρου τα
χαρακτηριστικά του λογαριασμού «συμμετοχές και μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις».
8. Ως προς το κυκλοφορούν ενεργητικό τονίστηκε η μη αναγνώριση πρόβλεψης
επισφάλειας βεβαιωμένων απαιτήσεων.
9. Επισημάνθηκε

η

ύπαρξη

λογαριασμών παθητικού

που

χρήζουν

τακτοποίησης.
10. Παρουσιάστηκαν στοιχεία αναφορικά με το χρέος της κεντρικής διοίκησης και
η εξέλιξη του σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
11. Και τέλος παρουσιάστηκε η κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης
ταμειακών ροών και καθαρή θέση πολιτών.
Τα σχετικά αριθμητικά δεδομένα παρουσιάζονται συνοπτικά στην Ομιλία του
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΔΩ.
Το οπτικοακουστικό υλικό της σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής, με την αναλυτική
παρουσίαση της Έκθεσης θα βρείτε ΕΔΩ.

