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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

 

1.1 Ανηικειμενικοί ζκοποί ηηρ επγαζίαρ 

 

Πξψηνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Υ/Μ) σο κνξθή ρξεκαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ. 

Αλαιχνληαη φιεο νη κνξθέο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζεζκφ γηα ηνλ κηζζσηή θαη ηνλ εθκηζζσηή, παξνπζηάδεηαη ε 

ηζρχνπζα ζηελ Διιάδα λνκνζεζία γηα ην ζεζκφ, γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Υ/Μ κε κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο (δαλεηζκφο), ρξεζηκνπνηψληαο 

αξηζκεηηθά παξαδείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηνχλ νη δηαθνξέο ηνπο θαη 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη ν ζεζκφο απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. 

 

Γεχηεξνο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

Υ/Μ ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2005 – 2009 , θαζψο θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

 

 

1.2 Μεθοδολογία ηηρ επγαζίαρ 

 

Οπζηαζηηθά ε εξγαζία απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ηε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ θαη απνηειείηαη απφ ηα θεθάιαηα 2,3,4 θαη 5, ελψ 

ην δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα ηελ πεληαεηία 2005 – 

2009 θαζψο θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθά αλάιπζε ηνπ θιάδνπ. 

 

Γηα ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο Διιεληθή αιιά θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία. Γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο νη πεγέο πξνήιζαλ απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη , απφ 

ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, απφ ηελ Έλσζε 

Διιεληθψλ Δηαηξηψλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο, θαζψο πνιχηηκε ήηαλ ε βνήζεηα 

απφ ηελ  EFG Eurobank Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. εθφζνλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνήιζε απφ εθεί. 
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1.3 Γιάπθπυζη ηηρ επγαζίαρ 

 

Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα θαη ε 

δηάξζξσζή ηνπο έρεη σο εμήο: 

 

ην Κεθάιαην 1  παξνπζηάδνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο εξγαζίαο, ε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ε 

δνκή ηεο.  

 

Σν Κεθάιαην 2 πεξηιακβάλεη κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Υ/Μ. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ, ηα βαζηθά θαη ηα ινηπά 

είδε ηεο Υ/Μ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζεζκφ γηα ηνλ κηζζσηή, ηνλ εθκηζζσηή, ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ κηζζίνπ θαη ηελ Δζληθή 

Οηθνλνκία. 

 

ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη ην λνκηθφ πιαίζην θαζψο θαη ην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ην ζεζκφ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα. 

Όζνλ αθνξά ην λνκηθφ πιαίζην, παξνπζηάδνληαη: νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (κηζζσηήο 

– εθκηζζσηήο, κηζζσηήο – πξνκεζεπηήο, εθκηζζσηήο – πξνκεζεπηήο), ν ζπζηαηηθφο 

ηχπνο, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηέινο, γίλεηαη κηα 

ζχγθξηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Υ/Μ κε άιινπο παξαπιήζηνπο λνκηθνχο ζεζκνχο. ρεηηθά 

κε ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο Υ/Μ 

παξνπζηάδνληαη ηα ηζρχνληα γηα ην θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ, γηα ην Φ.Π.Α., γηα 

ηελ εηζθνξά ηνπ λ. 128/ 1975, γηα ηνλ εθκηζζσηή θαη ηνλ κηζζσηή. 

 

ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο Υ/Μ ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ κηζζσηή φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή. Δπίζεο, γίλεηαη 

ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο ηεο Υ/Μ θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ δαλεηζκνχ (σο ελαιιαθηηθή 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο) θαη γηα ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 

ην Κεθάιαην 5 γίλεηαη πιήξεο παξνπζίαζε ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 17, 

ην νπνίν αθνξά ηηο κηζζψζεηο. Δπίζεο γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηφζν γηα ηνλ κηζζσηή φζν θαη γηα 

ηνλ εθκηζζσηή. 
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ην Κεθάιαην 6 γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ 

Διιάδα. Αξρηθά, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε φισλ ησλ εηαηξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξηψλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζπγθεληξσηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ην δηάζηεκα 2005 – 2010 (ζε ηεηξακεληαία βάζε). 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ θαηείραλ νη ειιεληθέο εηαηξίεο 

Υ/Μ ηα έηε 2008 θαη 2009 θαζψο θαη ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη‟ είδνο 

κηζζίνπ, θαη‟ είδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ θαη 

θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ην δηάζηεκα 2005 – 2009. Γίλεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, γηα έληεθα απφ ηηο δεθαηέζζεξηο εηαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αξρή ηνπ 6νπ θεθαιαίνπ. Σέινο, εμεηάδεηαη ν βαζκφο 

ζπζρέηηζεο ηεο Απνδνηηθφηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ απηψλ. 

 

ην Κεθάιαην 8 παξνπζηάδνληαη θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ παξνχζα εξγαζία θαζψο θαη θάπνηεο θαηεπζχλζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 17 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ  

 

 

 

2.1 Γενικά  

 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα δηελεξγεί επηηπρεκέλεο θαη 

θεξδνθφξεο ζπλαιιαγέο κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Απηφ απαηηεί ηφζν ηελ άκεζε 

πξνζαξκνγή ηεο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε 

επηβίσζε ηεο, φζν θαη ηε δπλακηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Γηα 

λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα επηηχρεη ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη φια 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί. 

Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε(Υ/Μ). 

 

Οπζηαζηηθά, ε Υ/Μ είλαη έλα ρξεκαηνδνηηθφ πξντφλ ην νπνίν επηηξέπεη ζηελ 

επηρείξεζε λα αλαλεψζεη, λα εθζπγρξνλίζεη θαη λα επεθηείλεη ηηο παξαγσγηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηελ απαίηεζε ή ηε δηάζεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ηελ πξνζθπγή 

ηεο ζηνλ δαλεηζκφ. Γειαδή, κέζσ κίαο ζχκβαζεο (ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε), ν έλαο 

ζπκβαιιφκελνο, ν εθκηζζσηήο (lessor) παξαρσξεί ε ρξήζε ελφο πξάγκαηνο ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν, ηνλ κηζζσηή (lessee) γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν έλαληη 

πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ.  

 

Η Υ/Μ έρεη βξεη επξχηεξε εθαξκνγή ζηε βηνκεραλία, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

αιιά θαη ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο. Σα είδε ζηα νπνία έρεη 

εθαξκνζηεί ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηιακβάλνπλ ηερληθφ εμνπιηζκφ ηαηξείσλ,  

νδνπνηεηηθά κεραλήκαηα, αεξνπιάλα θαη νιφθιεξα εξγνζηαζηαθά ζπγθξνηήκαηα. 

Παξά ηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζεζκνχ ζε φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο, ζηε βηνηερλία ζην εκπφξην θαη ζηηο ππεξεζίεο, ε ηερληθή απηή ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Πξφθεηηαη, θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, γηα «επέιηθηε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο φθεινο θπξίσο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δε δηαζέηνπλ 

ην αλαγθαίν θεθάιαην γηα ηελ απφθηεζε ή αλαλέσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηνπο 
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εμνπιηζκνχ θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ζπλήζσο, ιφγσ 

αδπλακίαο παξνρήο εκπξάγκαησλ ή πξνζσπηθψλ αζθαιεηψλ». Ωζηφζν, ζε απηφ ην 

ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Πνιιέο θνξέο, ζήκεξα, επηθξαηεί ε ηάζε λα ηαπηίδεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, 

απφ άπνςε ειέγρνπ απφ ηηο Ννκηζκαηηθέο Αξρέο, κε ηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα, 

γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη αθνχ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο δεκηνπξγνχλ κηα ζρέζε κεηαμχ κηζζσηή θαη εθκηζζσηή ε νπνία έρεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ δαλεηζηή θαη δαλεηνιήπηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη ηα εμήο: ε επηινγή ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ απφ ηνλ ππνςήθην κηζζσηή (ε 

επηινγή απηή έρεη λα θάλεη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηηκή θαη ηνλ ρξφλν 

παξάδνζεο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ, θπξίσο), ε δηάξθεηα εθκίζζσζεο ε νπνία ζπλήζσο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ πηζαλή δηάξθεηα δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ε αλάιεςε απφ ηνλ 

κηζζσηή φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 

(θζνξά, θαηαζηξνθή, θφξνη, αζθάιεηα, θ.ιπ.).  

 

 

2.2 Ιζηοπική Δξέλιξη 

 

Η ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πηζαλφηαηα, πξσηνεκθαλίζηεθε ηελ ηξίηε ρηιηεηεξίδα 

π.Υ. ζηελ Αίγππην φπνπ θαηά ηε δπλαζηεία ησλ Menas θάπνηνο θηεκαηίαο εθκίζζσζε 

έλα θνκκάηη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, έλαληη πεξηνδηθψλ θαηαβνιψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ίζν κε επηά πιεκκχξεο ηνπ Νείινπ. 

 

Αξγφηεξα, γχξσ ζην 2000 π.Υ., κέζσ ηεο απνθξππηνγξάθεζεο ηεο γξαθήο ησλ 

νπκεξίσλ εληνπίζηεθε κηα έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ 

κηζζψζεσλ, ελψ ν θψδηθαο ηνπ Υακνπξακπί πνπ ζεζπίζηεθε ην 1800 π.Υ., 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε κίζζσζε. 

 

Πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα, εκθαλίζηεθαλ δηάθνξεο κνξθέο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο (ζηελ επνρή ηνπ Ινπζηηληαλνχ θαη ζηνπο Δλεηνχο ηνλ 14ν αηψλα). ηνλ 

Μεζαίσλα ε  ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηιάκβαλε θπξίσο γεσξγηθά εξγαιεία θαη 

άινγα. πγθεθξηκέλα, ζηελ Αγγιία, θαηά ηνλ Μεζαίσλα, ιφγσ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ίζρπαλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο γεο, ε εθκίζζσζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ γεσξγηθψλ 

εθηάζεσλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Άιισζηε, ε καθξνρξφληα εθκίζζσζε γεσξγηθψλ 

εθηάζεσλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ γεσξγηθή αλάπηπμε ηεο Αγγιίαο ηνλ 17ν αηψλα. 
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Η Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ζηελ Αγγιία είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αλαπηπρζεί 

πεξαηηέξσ ν ζεζκφο ηεο εθκίζζσζεο θαη λα δηεπξπλζεί ν θχθινο δσήο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο. 

 

Καηά ηνλ 19ν αηψλα, ε πξαθηηθή ηεο εθκίζζσζεο επεθηάζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ. πρλφ θαηλφκελν ήηαλ, νη ηζρπξφηεξεο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο λα 

κηζζψλνπλ ηηο γξακκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πην αδχλακσλ αληαγσληζηψλ ηνπο 

(αληί ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο εμαγνξάο). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην 1844, ε 

κίζζσζε γηα 999 ρξφληα ηνπ ζηδεξφδξνκνπ London and Greenwich απφ ην 

ζηδεξφδξνκν South Eastern Railway. πλεζηζκέλν θαηλφκελν ήηαλ επίζεο, ε 

πξαθηηθή εθκίζζσζεο κεηαθνξηθψλ βαγνληψλ (θπξίσο θάξβνπλνπ) απφ ηδηψηεο 

επηρεηξεκαηίεο ζηα αλζξαθσξπρεία. Γηα ην ιφγν απηφ ηελ πεξίνδν 1855 – 1862 

ππνινγίδεηαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ 18 εηαηξίεο ηέηνηαο κνξθήο, ησλ νπνίσλ 

απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ήηαλ ε εθκίζζσζε βαγνληψλ. Η δηάξθεηα εθκίζζσζεο ήηαλ 

ζπλήζσο πέληε ρξφληα θαη ζπρλά δηλφηαλ ην πιενλέθηεκα ζηνλ κηζζσηή λα αγνξάζεη 

ηα βαγφληα ζην ηέινο ηεο κίζζσζεο, γεγνλφο πνπ ζπκίδεη πνιχ ηε ζεκεξηλή κνξθή 

ηνπ ζεζκνχ.  

 

ηηο ΗΠΑ, άιισζηε, ε κίζζσζε ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηελ δηεχξπλζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο ελψ ζηε ζπλέρεηα 

εκθαλίζηεθε θαη ε κίζζσζε κεραλεκάησλ ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο σο κέζν 

πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Η πξαθηηθή ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλαπηχρζεθε ζε πνιινχο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη νη εμήο: πθαληνπξγηθή βηνκεραλία, ηειεθσληθά 

ζπζηήκαηα θαη κεηξεηέο ξεχκαηνο θαη αεξίνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνηνχληαλ σο κέζν πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Έηζη, εμαζθαιηδφηαλ θαιχηεξα ν έιεγρνο ηεο αγνξάο θαη ήηαλ πην εχθνιε ε απνθπγή 

ηεο δεπηεξνγελήο αγνξάο κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλεκάησλ. 

 

Η απφθαζε ηεο Bell Telephony Company λα δηαθηλεί ηηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο κέζσ 

κηζζψζεσλ θαη φρη κέζσ πσιήζεσλ ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα πνπ βνήζεζε 

ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ζηηο ΗΠΑ. Σν ίδηα παξάδεηγκα αθνινχζεζαλ αξγφηεξα θαη 

άιιεο εηαηξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.  

χληνκα ν ζεζκφο εμαπιψζεθε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ ΗΠΑ, κε ζεκαληηθφηεξν 

ζηαζκφ, ηελ ίδηα ρξνληά, ηελ ίδξπζε απφ ηνλ Henry Schoenfeld ηεο United States 

Leasing Corporation ε νπνία ζήκεξα έρεη κεηνλνκαζηεί ζε United States Leasing 
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International Inc θαη ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν, αλεμάξηεηε, δειαδή, κε 

ζπλδεδεκέλε κε ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο ή βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, εηαηξία 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Σε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη άιιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο (θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θιπ), σο κέζν πξνψζεζεο ησλ πσιήζεψλ ηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη ηξάπεδεο θαη άιινη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπνζεηήζνπλ κε σθέιηκν ηξφπν ηα θεθάιαηά ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Υαηδεπαχινπ θαη Γφληηθα νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ 

ζηελ ηαρχηαηε εμάπισζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηηο ΗΠΑ ήηαλ 

νη εμήο: 

 

1) Η ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο σο κέζν πξνψζεζεο σλ 

πσιήζεσλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα πάγην ζηνηρείν 

ρσξίο ηελ άκεζε εθηακίεπζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκήκαηνο. 

 

2) Ο κηζζσηήο είρε έλα ζνβαξφ θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα, αθνχ ε 

αλαγλσξηδφκελε απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο πεξίνδνο απφζβεζεο ήηαλ 

πάληα κεγαιχηεξε απφ ηελ πεξίνδν εθκίζζσζεο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαηά 

ηελ νπνία ηα θαηαβαιιφκελα κηζζψκαηα αλαγλσξίδνληαλ σο εθπεζηέα απφ 

ην θφξν εηζνδήκαηνο. 

 

3) Σν γεγνλφο φηη κέρξη πξφζθαηα ηνπιάρηζηνλ, ην κηζζσκέλν πάγην ζηνηρείν 

δελ ρξεηαδφηαλ λα εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ κηζζσηή (κε αληίζηνηρε 

εκθάληζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζσκάησλ ζην παζεηηθφ), απμάλνληαο έηζη ηε 

δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ. 

 

ηα ηέιε ηνπ 1970, ζηηο ΗΠΑ, νη επελδχζεηο πνπ θαιχπηνληαλ κέζσ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ήηαλ θαηά 2,5 θνξέο κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ 

θαιχπηνληαλ κε εθδφζεηο κεηνρψλ θαη θαηά 2/3 κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ 

θαιχπηνληαλ κε νκνινγηαθέο εθδφζεηο. Δπίζεο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα πνζνζηφ 

πάλσ απφ 15% λέσλ επελδχζεσλ ζε εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηε κέζνδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

Σν 1960 δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ζηελ Μεγάιε 

Βξεηαλία, ε Mercantile Leasing Company, ε νπνία ην δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο 

είρε εθκηζζψζεη πάγηα αμίαο 5,8 εθαη. ιηξψλ. Μέρξη ην 1963 νη πεξηζζφηεξεο 
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ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξίεο είραλ επεθηαζεί θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ελψ αξγφηεξα κπήθαλ θαη νη ηξάπεδεο επελδχζεσλ ζε απηφλ ηνλ 

θαηλνχξην θιάδν κέζσ εμαξηεκέλσλ εηαηξηψλ. Απφ ηηο πξψηεο ηξάπεδεο επελδχζεσλ 

πνπ δεκηνχξγεζαλ εμαξηεκέλε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ήηαλ ε Hambros 

Bank ην 1961, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα ηαθηηθή αθνινχζεζαλ θαη άιιεο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο. Σελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο κε ηε κεγαιχηεξε 

εηαηξία ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ήηαλ ε Barclays Bank θαη ε αληίζηνηρε εηαηξία 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ε Barclays Mercantile Industrial Finance κε εμαξηεκέλεο 

εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ΗΠΑ, Καλαδά, 

θιπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε Computer Leasing ην 1963 

θαη ε English Electric Leasing ην 1964. 

 

Σν 1971 ηδξχζεθε ε αγγιηθή Έλσζε Δηαηξηψλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 

(Equipment Leasing Association) θαη ην 1972 δεκηνπξγήζεθε ε Δπξσπατθή 

Οκνζπνλδία Δηαηξηψλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο (Leaseurope), ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ νη αληίζηνηρεο Δλψζεηο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΟΚ θαη ε νπνία εθπξνζσπεί 

ηνλ θιάδν ζηα αξκφδηα Όξγαλα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.    

 

Μηα δεθαεηία πεξίπνπ κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ζηηο ΗΠΑ, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιιεο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εθηφο απφ ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, θαη ζηνλ Καλαδά, νπεδία, Γεξκαλία, Διβεηία θαη Γαιιία (1960 – 1962). Σν 

1963 ν ζεζκφο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ζηελ Ιαπσλία, Βέιγην, Φηιαλδία, Ιζπαλία 

θαη Ιηαιία ελψ αξγφηεξα θαη ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, Ιλδνλεζία, Κνξέα, Φηιηππίλεο, 

ζηελ Απζηξαιία θαη ζην Μαξφθν θαη ηελ Αθηή ηνπ Διεθαληνζηνχ. 

 

Η δηεζλνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 πήξε ηηο εμήο δχν κνξθέο: 

 

i. Γεκηνπξγήζεθαλ  εμαξηεκέλεο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο απφ ακεξηθάληθεο θαη αγγιηθέο εηαηξίεο θπξίσο, αιιά θαη κε 

ηνπηθή ζπκκεηνρή. 

ii. Ακεξηθάληθεο θαη αγγιηθέο εηαηξίεο αλέιαβαλ εξγαζίεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ζε ηξίηεο ρψξεο. 

 

ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζεκαληηθφ ξφιν 

έπαημαλ (κέζσ εμαξηεκέλσλ εηαηξηψλ) νη γαιιηθέο ηξάπεδεο Credit Lyonnais θαη 
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Societe Generale, ε ξψζηθε ηξάπεδα Nordic Bank θαη ν ζθαλδηλαβηθφο φκηινο 

Scandinavian Leasing. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

 

 ηε Γαιιία ε κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1972- 1980 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 11%. 

 ηε Γπηηθή Γεξκαλία ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζεζκνχ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηα αθίλεηα ηε πεξίνδν 1976 - 1980, ελψ ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν θαη ζηελ ίδηα ρψξα ην 4,5% πεξίπνπ ησλ λέσλ επελδχζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζχζηεκα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

 ηελ Ιηαιία ε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πνπ εθκηζζψζεθαλ απφ ηηο εηαηξίεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απμήζεθε θαηά 66% πεξίπνπ κέζα ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1977- 1980.  

 

Όζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηεο  Υ/Μ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνπλ 

εθπξφζσπνη ηεο αγνξάο leasing, ην 2010 ήηαλ κηα ρξνληά κε ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο. Ξεθίλεζε ζρεηηθά θαιά, φκσο ηελ Άλνημε παξνπζηάζηεθε ζηαζηκφηεηα 

ιφγσ ηεο έληαζεο ησλ θεκψλ γηα ρξενθνπία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Αμίδεη 

σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη, ε Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο εθείλεο ζηηο νπνίεο ε αγνξά 

Υ/Μ δελ αθνινχζεζε ηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο πνπ παξαηεξήζεθε επξχηεξα ζηηο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο (www.naftemporiki.gr).  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο νκνζπνλδίαο ησλ εηαηξηψλ X/M θαη ησλ εηαηξηψλ 

καθξνρξφληαο κίζζσζεο απηνθηλήησλ Leaseurope γηα ηελ επξσπατθή αγνξά leasing, 

νη λέεο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ην 2010 αλήιζαλ ζηα 93,85 δηο επξψ, δειαδή κεηψζεθαλ 

θαηά 1,3 % ζε ζρέζε κε ην 2009. Ωζηφζν, ε Πνξηνγαιία θαη ε Ιζπαλία ζεκείσζαλ 

άλνδν ζην leasing παξά ην γεγνλφο φηη αληηκεησπίδνπλ επίζεο ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα (www.naftemporiki.gr). 

 

Όζνλ αθνξά ηηο πην ζχγρξνλεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, 

απφ ηελ άπνςε ηεο ηερληθήο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

παγίσλ ζηνηρείσλ πνιχ κεγάιεο αμίαο θαηά κνλάδα (big ticket leasing) θαη ε κεγάιε 

δηάξθεηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνπ ρξφλνπ εθκίζζσζεο.  
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ηηο Η.Π.Α. ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή εμέιημε. Δλδεηθηηθά, ην 80% ησλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εμήο  

εηαηξίεο, GE Capital Fleet Services, Automotive Resources International, PHHArval, 

LeasePlan USA θαη Wheels Inc., πξνέξρεηαη απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο κε εηαηξίεο leasing πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο δέθα πξψηεο ζηελ Ακεξηθή, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνχ Automotive Fleet. 

 

Σειεπηαία, παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο παγίσλ ζηνηρείσλ 

ησλ νπνίσλ ε αμία θαηά κνλάδα ππεξβαίλεη ηα 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα (εθκίζζσζε 

δηπιηζηεξίσλ, βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο). ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο εθκίζζσζεο παγίσλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξνη εθκηζζσηέο, δειαδή νη εθκηζζψζεηο παίξλνπλ ηε κνξθή 

«θνηλνπξαθηηθψλ κηζζψζεσλ» (syndicated leasing). 

 

ρεηηθά κε ην ρξφλν εθκίζζσζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, πιένλ επηθξαηεί κηα ηάζε 

επηκήθπλζεο ηεο δηάξθεηάο ηεο. Γειαδή, ελψ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ε 

πεξίνδνο εθκίζζσζεο ζπάληα ππεξέβαηλε ηα πέληε ρξφληα, κηα δεθαεηία αξγφηεξα 

άξρηζαλ λα παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε πεξίνδνο εθκίζζσζεο έθηαλε αθφκα 

θαη ηα δεθαπέληε ρξφληα. 

 

 

2.3 Δίδη Υπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

2.3.1 Βαζικά Δίδη 

 

Σα βαζηθά είδε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή 

κίζζσζε. Σα δχν απηά είδε αλαιχνληαη παξαθάησ. 
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2.3.1.1 Υρημαηοοικονομική Μίζθωζη 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε είλαη απφ ηηο βαζηθφηεξεο κνξθέο leasing θαη ζθνπφο 

ηεο είλαη ε αλαλέσζε, ν εθζπγρξνληζκφο ή θαη ε επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κηζζσηή ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηάζεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ε 

πξνζθπγή ζε δαλεηζκφ. ηελ Διιάδα θαζηεξψζεθε κε ην Ν. 1665/ 86. 

 

Η ζχκβαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο ζηεξίδεηαη ζε κία «ηξηγσληθή ζρέζε» 

αθνχ ππάξρεη αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηνπο ηξείο ζπκβαιιφκελνπο (πξνκεζεπηήο, 

εθκηζζσηήο θαη κηζζσηήο). Η ηξηγσληθή απηή ζρέζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: ν 

κηζζσηήο επηιέγεη ην αληηθείκελν πνπ ρξεηάδεηαη θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ηηκή, ηνπο 

φξνπο παξάδνζήο ηνπ θαη νπνηαδήπνηε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηίδεηαη κε ην κίζζην (θαη 

επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηε ζχκβαζε), κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ. 

ηε ζπλέρεηα, ν κηζζσηήο ζπλάπηεη κία ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κε έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ή κηα εηαηξία leasing, ε νπνία θαη αγνξάδεη ην αληηθείκελν 

ηεο κίζζσζεο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ κηζζσηή) απφ ηνλ πξνκεζεπηή -  

θαηαζθεπαζηή ηνπ (νπζηαζηηθά, απνθηά ηελ θπξηφηεηα) θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

εθκηζζψλεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κηζζσηή. 

 

Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο είλαη φηη ν εθκηζζσηήο 

κεηαβηβάδεη ζηνλ κηζζσηή φια ηα νθέιε αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζίνπ. Ο κφλνο θίλδπλνο πνπ θέξεη ε εηαηξία 

leasing είλαη ν θίλδπλνο ηεο πηζαλήο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ κηζζσηή (ιφγσ αζπλέπεηαο 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ) θαη ζπλήζσο απαιιάζζεηαη απφ θάζε 

επζχλε γηα νπνηνδήπνηε ειάηησκα ηνπ κηζζίνπ ή έιιεηςε πξνζπκθσλεκέλσλ 

ηδηνηήησλ. 

 

Αληίζεηα, ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην κίζζην θαηάιιειν γηα ηε 

ζπκθσλεκέλε ρξήζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο επίζεο απηφο θέξεη 

φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαη ηνλ θίλδπλν ηπραίαο βιάβεο ή θαηαζηξνθήο, απψιεηαο 

ή θινπήο ηνπ πξάγκαηνο ζαλ λα ήηαλ αγνξαζηήο ηνπ. 

 

Η εθκηζζψηξηα εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη έγθαηξα ζηνλ κηζζσηή ην 

αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο. Η κε παξάδνζε ή ε θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε ηνπ 

πξάγκαηνο ζηνλ κηζζσηή επηθέξεη ηελ αληίζηνηρε απαιιαγή ηνπ απφ ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο κηζζσκάησλ γηα φζν δηάζηεκα δελ κπνξεί λα θάλεη ηελ πξνζπκθσλεκέλε 

ρξήζε. 
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Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ηα εμήο: 

 

 Ο εθκηζζσηήο απνβιέπεη ζηελ απφζβεζε φινπ ηνπ θφζηνπο ηνπ κηζζίνπ κε 

κηα καθξφρξνλε ζπκθσλία κε έλαλ κφλν κηζζσηή. 

 Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή λα δηαθφςεη ηε κίζζσζε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

εκεξνκελίαο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 Δπίζεο, ε εηαηξία leasing επίζεο, δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ηαπηφρξνλα λα ιάβεη ην νθεηιφκελν ζε 

κειινληηθά κηζζψκαηα ππφινηπν, αιιά κφλν λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε (έηζη 

φπσο είρε θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο) ηέηνηα 

ψζηε λα θαιχπηεη ηε δεκία ηεο ζαλ είδνο δειαδή πνηληθήο ξήηξαο. 

 Δίλαη ζηελ θξίζε θαη ζηελ επηινγή ηνπ εθκηζζσηή ην αλ ζα παξέρεη ππεξεζίεο 

αζθάιηζεο θαη ζπληήξεζεο γηα ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Σν πνζφ ηεο κίζζσζεο πνπ νθείιεη λα πιεξψζεη ν κηζζσηήο θαιχπηεη φιν ην 

θφζηνο ηνπ κηζζίνπ θαη ππνβάιιεηαη ζε πιήξε «ηνθνρξεσιπηηθή δηαδηθαζία». 

Γειαδή, ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιεη ν κηζζσηήο εμαζθαιίδνπλ ζηνλ 

εθκηζζσηή ηελ αλάθηεζε ηεο δαπάλεο αγνξάο ηνπ κηζζίνπ θαζψο θαη κία 

ινγηθή θαζαξή απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ επέλδπζε. 

 πλέπεηα ηνπ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη ην γεγνλφο φηη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ κηζζσκάησλ ππεξβαίλεη ηελ αμία ηνπ κηζζίνπ. 

 Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο επηζθεπήο ηνπ 

κηζζίνπ. 

 Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαλεψζεη ηε ζχβαζε θαηά ηε ιήμε ηεο κε 

κεησκέλν κίζζσκα ή λα αγνξάζεη ην κίζζην ζε ρακειή ηηκή. 

 

Υξεκαηνδνηηθή Μίζζωζε Κηλεηώλ 

 

Με ηνλ Ν. 1665/ 1986 εηζήρζε θαη ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κίζζσζεο (financial leasing) αξρηθά ζηα θηλεηά. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

αζθήζεθε λνκνζεηηθά παξεκβαηηθή πνιηηηθή ήηαλ πξνο ράξε ηνπ γεληθφηεξνπ 

ζπκθέξνληνο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Σν leasing θηλεηψλ βνήζεζε ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο κέζσ ηεο πξνκήζεηαο λένπ, ζχγρξνλνπ κεραληθνχ θαη 

άιινπ εμνπιηζκνχ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο θπξίσο επηρεηξήζεηο. Η ζέζπηζε ελφο εηδηθνχ 

γξαπηνχ δηθαίνπ ζηε ρψξα καο θξίζεθε αλαγθαία αθ‟ ελφο κελ, γηα λα ζεζπηζηνχλ 

εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε εξγαζηψλ leasing απφ εηδηθεπκέλεο 

εηαηξίεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη αθεηέξνπ, γηα λα θαζηεξσζεί έλα ζηαζεξφ ινγηζηηθφ 
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θαη θνξνινγηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ ν ζεζκφο λα δηαλχζεη κηα νκαιή πνξεία θαη λα 

αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 

Με ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θηλεηψλ ε εθκηζζψηξηα εηαηξία 

ππνρξενχηαη λα παξαρσξεί έλαληη κηζζψκαηνο ηε ρξήζε θηλεηνχ πξάγκαηνο πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ επηρείξεζε ή ην επάγγεικα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηεο, 

παξέρνληάο ηνπ ζπγρξφλσο ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην πξάγκα ή λα αλαλεψζεη ηε 

κίζζσζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

κπνξεί λα είλαη θαη έλα αληηθείκελν πνπ αγφξαζε πξνεγνπκέλσο ε εηαηξία Υ/Μ απφ 

ηνλ κηζζσηή. 

 

Σα θηλεηά πνπ παξαρσξνχληαη ζηνλ κηζζσηή θαηά ηε ρξήζε ζα πξέπεη:  

1) Να κελ πξννξίδνληαη, έζησ θαη θαηά έλα κέξνο, γηα κε επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο. πλεπψο, απνθιείνληαη ηα αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη έζησ θαη 

θαηά έλα κέξνο γηα πξνζσπηθή, νηθνγελεηαθή ή νηθηαθή ρξήζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα επηβαηεγά απηνθίλεηα, ζθάθε αλαςπρήο, νηθηαθά ζθεχε, θ.ιπ. Σα 

ίδηα απηά αληηθείκελα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κφλν αλ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

επηρείξεζε ή ην επάγγεικα ηνπ κηζζσηή, δειαδή φηαλ γηα παξάδεηγκα ηα 

επηβαηεγά απηνθίλεηα πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη 

νηθνζθεπέο γηα ηελ επίπισζε ησλ γξαθείσλ ηνπ κηζζσηή. 

2) Να είλαη κφλν δηαξθή θεθαιαηνπρηθά αγαζά θαη φρη αλαισηά ή γεληθφηεξα 

θαηαλαισηηθά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο leasing, ε 

νπνία γηα ηα θηλεηά  δελ κπνξεί λα δηαξθεί ιηγφηεξν απφ ηξία έηε (ή πέληε 

φηαλ πξφθεηηαη γηα αεξνζθάθε), ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην 

κίζζην κεηά ηελ νινθιεξσηηθή ή θαηά έλα κέξνο εμφθιεζε ηεο αμίαο ηνπ. 

 

Υξεκαηνδνηηθή Μίζζωζε Αθηλήηωλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ην Ν.1665/ 1986 εηζήρζε ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αξρηθά ζε θηλεηά θαη αξγφηεξα κε ην άξζξν 11 ηνπ 

Ν.2367/ 1995 θαη ζε αθίλεηα. 

 

Η ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ απηή ησλ 

θηλεηψλ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θχζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν 

θαη απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο ηηο 

δηαθνξέο είλαη νη εμήο: πνιχ κεγάιε δηάξθεηα εθκίζζσζεο, πηζαλή ζεκαληηθή αχμεζε 
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ηεο αμίαο ηνπ κηζζίνπ, ζεκαληηθή ππνιεηκκαηηθή αμία (ε νπνία δελ είλαη εχθνιν λα 

πξνζδηνξηζηεί απφ πξηλ) θαη απμεκέλνο θίλδπλνο γηα ηνλ εθκηζζσηή αθνχ ην κίζζην 

δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί.   

 

Όζνλ αθνξά ηε πνιχ κεγάιε δηάξθεηα κίζζσζεο, νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αθίλεηα (θηίξηα) δελ κεηαβάιινληαη βξαρπρξφληα θαη 

ζην φηη ηα αθίλεηα δελ θζείξνληαη ηφζν γξήγνξα. Έηζη, ε δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο 

θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 25 ή αθφκα θαη 30 έηε. Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

γίλεηαη πιήξεο απφζβεζε ηεο αμίαο ησλ θαηαζθεπψλ νπφηε θαη παξακέλεη ε 

ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ. Η ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ αθηλήησλ είλαη πνιχ 

πςειφηεξε απφ ησλ θηλεηψλ θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

Σα θηλεηά ζπλήζσο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ νηθνλνκηθή ή ηερλνινγηθή απαμίσζε θαη 

ζπλεπψο λα κεησζεί ε αμία ηνπο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζε αληίζεζε κε φ, ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ζπλήζσο ε αμία απμάλεηαη 

δηαρξνληθά.  

Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο γηα ηνλ εθκηζζσηή λα κελ κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ην 

αθίλεην. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ελφο πνιπθαηαζηήκαηνο ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη δελ απνδίδεη φζν αλακελφηαλ, δελ 

κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιιε ηνπνζεζία φπνπ νη ζπλζήθεο αγνξάο είλαη θαιχηεξεο, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κίζζην είλαη θηλεηφ, ηφηε απηφ κπνξεί εχθνια λα 

κεηαθεξζεί ζε θάπνηνλ άιιν κηζζσηή. 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ κηζζσηή θαη εθκηζζσηή δελ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θηλεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία Υ/Μ αλαιακβάλεη λα αγνξάζεη ή λα θαηαζθεπάζεη ην αθίλεην 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ κειινληηθνχ κηζζσηή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ην 

εθκηζζψλεη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όηαλ ιήμεη ε ζχκβαζε, ν κηζζσηήο 

έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην αθίλεην. Όια ηα έμνδα ζπληήξεζεο, θφξνη, ηέιε, θ. 

ιπ. βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή. 

 

 

2.3.1.2 Λειηοσργική Μίζθωζη 

 

Η ιεηηνπξγηθή κίζζσζε δηαθέξεη απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε ζε αξθεηά 

ζεκεία. Η θπξηφηεξε δηαθνξά είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο. Η ιεηηνπξγηθή 

κίζζσζε είλαη ζπλήζσο γηα βξαρχηεξε ρξνληθή πεξίνδν απ‟ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κίζζσζε θαη γηα ιηγφηεξν απφ ην 75% ηεο εθηηκνχκελεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. πλεπψο, ν εθκηζζσηήο ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο δε ζα έρεη 

αλαθηήζεη ηελ θαζαξή δαπάλε πνπ ππέζηε γηα λα απνθηήζεη ην κίζζην (ην χςνο ησλ 

κηζζσκάησλ πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη ν κηζζσηήο δελ θαιχπηεη φιν ην θφζηνο ηνπ 

κηζζίνπ). 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, ν εθκηζζσηήο είλαη απηφο ν νπνίνο 

θέξεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο αιιά θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαηήξεζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ κηζζίνπ, ελψ ν κηζζσηήο απιά θάλεη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. Δπίζεο, 

ν εθκηζζσηήο παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ 

θαη θέξεη ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ηερλνινγηθή απαμίσζή ηνπ.    

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο δελ είλαη γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

νη πεξίνδνη κίζζσζεο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ ή λα αλαλεσζνχλ θαηφπηλ 

δηαπξαγκάηεπζεο θάζε θνξά. 

 

Η ιεηηνπξγηθή κίζζσζε πεξηέρεη κία ξήηξα αθχξσζεο ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ 

κηζζσηή λα αθπξψζεη ην ζπκβφιαην θαη λα επηζηξέςεη ηνλ εμνπιηζκφ πξνηνχ 

εμαληιεζεί νιφθιεξε ε πεξίνδνο κίζζσζεο. Η αμία ηεο ξήηξαο αθχξσζεο εμαξηάηαη 

απφ ην αλ ζην κέιινλ νη ηερλνινγηθέο ή θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα 

απαμηψζνπλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ν κηζζσηήο πεξηζζφηεξν 

απφ ηε ζπλνιηθή αμία πνπ ζα θαηαβάιεη ζην κέιινλ ππφ ηε κνξθή κηζζσκάησλ 

βάζεη ηεο ζχκβαζεο. 

 

ηελ Διιάδα ε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε εθαξκφδεηαη θπξίσο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα θαη δηάθνξα νρήκαηα(ρξνλνκίζζσζε 

απηνθηλήησλ), αλ θαη ππάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ην αλ ε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε είλαη 

κνξθή Υ/Μ αθνχ ν εκπνξηθφο ηεο ραξαθηήξαο θπξηαξρεί ζε ζρέζε κε ηνλ 

ρξεκαηνδνηηθφ. 

 

 

2.3.2 Λοιπά Δίδη 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξνθχςεη δηάθνξα είδε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηα 

νπνία εθ πξψηεο φςεσο κπνξνχλ λα θαηαηαρηνχλ ζε θάπνην απφ ηα δχν βαζηθά είδε 

leasing(ρξεκαηννηθνλνκηθή ή ιεηηνπξγηθή). Ωζηφζν, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηηο θαηαηάμνπλ ζε μερσξηζηέο θαηεγνξίεο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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2.3.2.1 Πώληζη και Δπαναμίζθωζη (Sale and Lease back) 

 

Η πψιεζε θαη επαλακίζζσζε θαζηεξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Ν. 1665/ 86, άξζξν 1, 

§2. Με ηελ πψιεζε θαη επαλακίζζσζε κηα επηρείξεζε (ε νπνία είλαη θαη ν κηζζσηήο) 

πνπιάεη ζε κηα εηαηξία Υ/Μ θάπνηα ή φια ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο θαη ηαπηφρξνλα 

ζπλάπηεη κε ηελ εθκηζζψηξηα απηή εηαηξία κηα ζχκβαζε κίζζσζεο γηα ηα πάγηα απηά 

ζηνηρεία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο.  

 

Σε κνξθή απηή Υ/Μ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο εηαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ 

θάπνηεο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο πνπ έρνπλ. Έηζη βειηηψλνληαη θαη 

θάπνηνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξεπζηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ εηθφλα ηεο απέλαληη ζε πηζαλνχο επελδπηέο θαη 

ινηπνχο θνξείο (π.ρ. ηξάπεδεο).  

ηελ νπζία ν κηζζσηήο ζπλερίδεη ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κεραλήκαηνο 

θαηαβάιινληαο ζηνλ εθκηζζσηή ηα ξπζκηδφκελα κηζζψκαηα. Έηζη, απνιακβάλεη 

επλντθφηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε αθνχ ηα κηζζψκαηα πνπ πιεξψλεη αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εθπίπηνπλ ζπλνιηθά απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπ. 

 

Ωζηφζν, παξνπζηάδνληαη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ είδνπο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Πξψηνλ, είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί ε αληηθεηκεληθή 

αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαηά ηελ πψιεζή ηνπ απφ ηνλ κηζζσηή ζηελ εηαηξία Υ/Μ. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή πνπ 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θάπνησλ 

κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ κηζζίνπ. Γεχηεξνλ, ιφγσ 

ηεο καθξφρξνλεο παξακνλήο ηνπ κηζζίνπ ζηε θαηνρή ηνπ κηζζσηή, απηφ κπνξεί λα 

έρεη επηβαξπλζεί κε δηθαηψκαηα θαη βάξε ππέξ ηξίησλ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν θξφληκν 

είλαη λα ειέγρεηαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ κηζζσηή κε απζηεξά θξηηήξηα πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο.  

 

 

2.3.2.2 σμμεηοτική Υρημαηοδοηική Μίζθωζη (leveraged leasing) 

 

Η ζπκκεηνρηθή (ή εμηζνξξνπεηηθή κίζζσζε) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ηελ United States Leasing International ην 1963 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιεο 

αμίαο θπξίσο αληηθείκελα, φπσο πινία, αεξνπιάλα, θ.ιπ. πκκεηέρνπλ ζπλήζσο 

ηέζζεξα κέξε: ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ κηζζίνπ, ν εθκηζζσηήο, ν κηζζσηήο θαη ν 

ρξεκαηνδφηεο (ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο ή ηξάπεδα). Υξεκαηνδφηεο κπνξεί λα 
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είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα θαη θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηελ αγνξά ηνπ κηζζίνπ κε εγγχεζε έλα κέξνο ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα ιάβεη απφ 

ηνλ κηζζσηή (Γειηίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Οθηψβξηνο – Γεθέκβξηνο 1979, 

ζει.31). 

 

Ο κηζζσηήο αλ θαη ζπκκεηέρεη θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ ζην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ 

κηζζίνπ, απνιακβάλεη φια ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα (απνζβέζεηο) πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζίνπ. 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή Υ/Μ ππάξρνπλ δχν ζπκβάζεηο: ε πξψηε είλαη ε ζχκβαζε 

κεηαμχ κηζζσηή θαη εθκηζζσηή. Ο εθκηζζσηήο ζηε ζπκκεηνρηθή ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε ιεηηνπξγεί πεξίπνπ σο αληηπξφζσπνο ηνπ ρξεκαηνδφηε. Η δεχηεξε 

ζχκβαζε είλαη απηή κεηαμχ ηνπ ρξεκαηνδφηε θαη ηνπ εθκηζζσηή. Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ρξεκαηνδφηε, ν 

εθκηζζσηήο εθρσξεί ζε απηφλ έλα κέξνο ησλ κηζζσκάησλ πνπ ηνπ αλαινγεί. 

 

 

2.3.2.3 Γιεθνής Υρημαηοδοηική Μίζθωζη (cross – border leasing) 

 

Η δηάθξηζε απηή ηεο Υ/Μ γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ εζσηεξηθφ ή δηεζλή ραξαθηήξα ηεο 

ζπλαιιαγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο έρνπλ ηελ έδξα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

  

Τπάξρνπλ δχν είδε δηεζλνχο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: ε εηζαγσγηθή (import 

leasing) θαη ε εμαγσγηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (export leasing). ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ν θαηαζθεπαζηήο – πσιεηήο ηνπ κηζζίνπ έρεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ ζην εμσηεξηθφ ελψ ν κηζζσηήο θαη ν εθκηζζσηήο ζην εζσηεξηθφ. Αληίζεηα, ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, ν κηζζσηήο εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ θαη νη άιινη δχν 

ζπκβαιιφκελνη (πξνκεζεπηήο θαη εθκηζζσηήο) ζην εζσηεξηθφ. 

 

Η δηεζλήο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε εκπεξηέρεη θάπνηνπο θηλδχλνπο γηα ηνλ εθκηζζσηή 

θπξίσο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

Πξψηνλ, ν ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο έγθεηηαη φηαλ θάπνηνο απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο (κηζζσηήο ή εθκηζζσηήο) εδξεχεη ζε ρψξα πνπ ην λφκηζκά ηεο 

δηαθέξεη απφ απηφ ηεο ρψξαο ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ. Γηαθπκάλζεηο, ησλ 

ηζνηηκηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν εθθξάδνληαη ηα κηζζψκαηα, 
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έλαληη ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο ηνπ εθκηζζσηή, είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηνλ εθκηζζσηή. 

 

Γεχηεξνλ, ν θίλδπλνο ρώξαο πεξηιακβάλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν θαη ηνλ πνιηηηθφ 

θίλδπλν. Ο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλή αδπλακία ηεο ρψξαο ηνπ 

κηζζσηή λα αληαπνθξηζεί νηθνλνκηθά ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζηνλ 

εθκηζζσηή. Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο έγθεηηαη φηαλ αιιάδεη ην θαζεζηψο ηεο ρψξαο ηνπ 

κηζζσηή θαη απηφ είλαη απξφζπκν λα αλαγλσξίζεη ηηο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο. 

 

Σξίηνλ, ν πηζηωηηθόο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηε δπζρέξεηα ζηελ εθηίκεζε ηεο 

θεξεγγπφηεηαο ηνπ κηζζσηή ή ηνπ εθκηζζσηή ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ λνκηθνχ, 

θνξνινγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε ρψξα. 

 

 

2.3.2.4 Φορολογική Υρημαηοδοηική Μίζθωζη (tax based leasing) 

 

Η θνξνινγηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

κηζζσηήο δελ πξνβιέπεηαη λα έρεη θνξνινγεηέα θέξδε  θαη έηζη θαηαθεχγεη ζηελ 

εθκίζζσζε αληηθεηκέλσλ απφ θάπνηα εηαηξία Υ/Μ πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά θέξδε, 

ζηε νπνία θαη εθρσξεί ηηο θνξνινγηθέο ηνπ σθέιεηεο. Έηζη σθειεκέλνη είλαη θαη νη 

δχν ζπκβαιιφκελνη, αθνχ ν κηζζσηήο απνθηά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη 

θαηαβάιινληαο κφλν έλα κεησκέλν κίζζσκα ην νπνίν πξνεγνπκέλσο έρεη 

ζπκθσλήζεη κε ηνλ εθκηζζσηή, θαη ν εθκηζζσηήο κεηψλεη ην πξνο θνξνιφγεζε 

εηζφδεκά ηνπ κέζσ ησλ απνζβέζεσλ πνπ θάλεη. 

 

 

2.3.2.5 Άμεζη Μίζθωζη (direct leasing) 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο κίζζσζεο ε ζρέζε είλαη ζπλήζσο δηκεξήο. Γειαδή νη 

ζπκβαιιφκελνη είλαη ν κηζζσηήο θαη ν εθκηζζσηήο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαη ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ κηζζίνπ ή ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άκεζεο κίζζσζεο είλαη ηα εμήο: 

 Η ηππνπνίεζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 

 Η κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο (ζπλήζσο 12 κήλεο) 
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 Η δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή αθχξσζεο ηεο κίζζσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

κηζζσηή κεηά απφ πξνεηδνπνίεζή ηνπ θαη 

 Ο εθκηζζσηήο ζπλήζσο αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο «νηθνλνκηθήο 

απαμίσζεο» ηνπ κηζζίνπ. 

 

 

2.3.2.6 Πώληζη – Μίζθωζη σπό όροσς (conditional sale lease) 

 

Η πψιεζε – κίζζσζε ππφ φξνπο νπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηελ πψιεζε ηνπ κηζζίνπ 

κέζσ ηεο κίζζσζεο ηνπ. Σππηθά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη ηεο κίζζσζεο, 

ελψ ζηελ νπζία θαηαιήγεη ζε πψιεζε θαη εκκέζσο αλαγλσξίδνληαη νη φξνη ηεο. Απφ 

απηή ηε κνξθή κίζζσζεο επσθεινχληαη θαη νη δχν ζπκβαιιφκελνη κηζζσηήο – 

εθκηζζσηήο (ή αληίζηνηρα αγνξαζηήο – πσιεηήο ηνπ κηζζίνπ) κέζσ ησλ 

θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ, επηδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ, θ.ιπ. 

 

 

2.3.2.7 Πρόγραμμα Μίζθωζης – Πώληζης (ή Υρημαηοδοηική μίζθωζη με 

ζσνεργαζία προμηθεσηών – Vendor lease program) 

 

Η ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κε ζπλεξγαζία πξνκεζεπηψλ βαζίδεηαη ζηελ αξρηθή 

ζπκθσλία κεηαμχ πξνκεζεπηή θαη εθκηζζσηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο κέζν 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ κέζσ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(άκεζε ή πψιεζε – κίζζσζε ππφ φξνπο). 

 

Η κνξθή απηή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνλ 

πξνκεζεπηή, γηα ηνλ εθκηζζσηή αιιά θαη γηα ηνλ κηζζσηή. Όζνλ αθνξά ηνλ 

πξνκεζεπηή, απηφο απμάλεη ηα έζνδά ηνπ κέζσ αχμεζεο ησλ πσιήζεψλ ηνπ θαη 

κέζσ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. αζθάιηζε θαη ζπληήξεζε). Ο εθκηζζσηήο 

μεπεξλά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηψπηδε ιφγσ ηεο άγλνηαο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηζζίνπ ελψ ν κηζζσηήο απνιακβάλεη ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο 

σθέιεηεο.  

 

 

2.3.2.8 Κοινοπρακηική Μίζθωζη 

 

Η θνηλνπξαθηηθή κίζζσζε εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ 

ζπκβάζεσλ αθηλήησλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 
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εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηε κεγάιε αμία ησλ 

πξνο κίζζσζε αληηθεηκέλσλ.  

 

 

2.4 Πλεονεκηήμαηα και Μειονεκηήμαηα 

 

Ο ζεζκφο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο φπσο θαη φια ηα ππφινηπα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία δηαζέηεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνλ πηζαλφ επελδπηή λα απνθαζίζεη πνην εξγαιείν είλαη απηφ πνπ ζα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηά δηαθέξνπλ γηα 

θάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 

 

2.4.1 Πλεονεκηήμαηα για ηον μιζθυηή  

 

 Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηνλ 

κηζζσηή είλαη ην θνξνινγηθφ. Σα κηζζψκαηα πνπ πιεξψλεη ν κηζζσηήο αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, ζεσξνχληαη έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη έηζη εθπίπηνπλ ζπλνιηθά απφ ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ. πγθεθξηκέλα, επεηδή ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε (κηζζσηήο θαη εθκηζζσηήο), ε 

δηαρξνληθή δηαζπνξά ηεο θνξνινγηθήο σθέιεηαο απφ ηελ πιεξσκή ησλ 

κηζζσκάησλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ κηζζσηή, αλαθνξηθά κε ηε κειινληηθή δηακφξθσζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ. Δπίζεο, κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ν 

επελδπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ παγίνπ έλαληη 

πξνζπκθσλεκέλνπ (ζπλήζσο ζπκβνιηθνχ) ηκήκαηνο. Η απφθηεζε ηνπ 

αθηλήηνπ είλαη απαιιαγκέλε απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο. 

(http://www.disabled.gr/lib/?p=7918)  

 Δμίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε εμνηθνλφκεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ. ηελ 

κίζζσζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαιχπηεηαη νιφθιεξε ε αμία ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα εθηακηεχζεη ν κηζζσηήο θάπνην πνζφ, 

φπσο ζα έθαλε ζηελ πεξίπησζε αγνξάο ηνπ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ε επηρείξεζε ζα έπξεπε λα δεζκεχζεη θάπνηα 

ίδηα θεθάιαηα, αθνχ γηα ηελ αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ απαηηείηαη θαηά θαλφλα 

ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ δαλεηνιήπηε πνπ αλέξρεηαη ζπλήζσο ζην 30% ηεο αμίαο 

ηνπ εμνπιηζκνχ. 

http://www.disabled.gr/lib/?p=7918
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 Με ηε Υ/Μ ν κηζζσηήο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ζρεδφλ ακείσηε ηε ξεπζηφηεηα 

ηνπ, αθνχ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα κεηψλνληαη κφλν ζηηο πεξηνδηθέο θαηαβνιέο 

ησλ κηζζσκάησλ. Δπίζεο, εθ‟ φζνλ ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε δελ είλαη 

δαλεηζκφο κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο ζην δαλεηζκφ. 

Έηζη ηα κηζζσκέλα αληηθείκελα δελ εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθφ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ σο κειινληηθέο πιεξσκέο θαη δελ απμάλεηαη ε δαλεηαθή 

επηβάξπλζε ηνπ κηζζσηή. πλεπψο δελ κεηψλεηαη ε πηζηνιεπηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα.  

 ηε ζχκβαζε Υ/Μ δελ απαηηείηαη απφ ηνλ κηζζσηή ε παξνρή εκπξάγκαησλ 

αζθαιεηψλ θαηά ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ θηλδχλνπ, γεγνλφο πνπ ζα αχμαλε ην 

θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη νη ξπζκίζεηο ησλ 

κηζζσκάησλ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ πξνο φθεινο ηνπ κηζζσηή. Η δηάξθεηα 

ηεο κίζζσζεο θαη ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηπρφλ 

επνρηθνί παξάγνληεο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν άιισζηε ζεσξείηαη απφ ηνπο 

κηζζσηέο σο κία εχθνιε θαη επέιηθηε ρξεκαηνδνηηθή κνξθή. 

 Λφγσ ηεο επειημίαο ηνπ ζεζκνχ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ηα κηζζψκαηα 

θαζνξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαη 

παξακέλνπλ ζηαζεξά, γεγνλφο πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ κηζζσηή απφ πηζαλέο 

κειινληηθέο απμήζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

 Ο κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα ην χςνο θαη ην ρξφλν 

θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ γεγνλφο πνπ ηνλ βνεζάεη ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ηακεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ κηαο 

θαη απνηεινχλ κέξνο απηνχ. 

 Όηαλ θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, νη φξνη ηεο 

κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

αδπλαηεί ν κηζζσηήο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα κελ 

ππάξρνπλ επηπηψζεηο γη‟ απηφλ θαη θίλδπλνο πηψρεπζήο ηνπ. Γεληθφηεξα, ν 

θίλδπλνο πηψρεπζεο κηαο εηαηξίαο ιφγσ αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε Υ/Μ είλαη κηθξφηεξνο 

απφ απηφλ πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ αδπλακίαο απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ. 

Δηδηθφηεξα, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ θέξνπλ φιν ην βάξνο ησλ 

επελδχζεσλ αιιά έλα κέξνο ηνπ «ξίζθνπ» ην επηβαξχλεηαη ε εηαηξία Υ/Μ. 

 Η αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ζπλήζσο απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ζε αληίζεζε κε ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κνπ ζπλήζσο απαμηψλεηαη. Έηζη, 
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κηα εηαηξία ηε ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν λα ρξεζηκνπνηεί ηε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε γηα ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ κεηψλεηαη γξήγνξα ε αμία ηνπ 

θαη λα έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο πάγηα ζηνηρεία φπσο γε θαη θηίξηα. 

  Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πςειήο ηερλνινγίαο απαηηεί ζπληήξεζε απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Η ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

ηε βεβαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ζε ινγηθφ θφζηνο, γεγνλφο 

πνπ θάλεη ην ζεζκφ πνιχ ειθπζηηθφ. 

 

 

2.4.2 Μειονεκηήμαηα για ηον μιζθυηή 

 

 Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ην πςειφ νλνκαζηηθφ 

επηηφθην βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη ηα κηζζψκαηα, ην νπνίν είλαη 

ζπλήζσο πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Πξνο ππεξάζπηζή ηνπο νη εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηζρπξίδνληαη φηη 

ην νλνκαζηηθφ θφζηνο δελ είλαη ηφζν πςειφ φζν ζεσξείηαη, γηαηί ζα πξέπεη λα 

εληνπίδεηαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδνληαη ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο, ην θφζηνο ηεο αζθάιεηαο, ην 

θφζηνο ησλ εγγπήζεσλ, ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ίδηαο ζπκκεηνρήο, θ.ιπ. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

αλήθεη ζηνλ εθκηζζσηή, κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν κηζζσηήο ηελ ράλεη θαη 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ην αληηθείκελν απηφ ή λα ην 

επηζηξέςεη ζηνλ εθκηζζσηή.  

 Σν αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ νπζία αλήθεη ζηνλ 

εθκηζζσηή ελψ ν κηζζσηήο απιψο εθκεηαιιεχεηαη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. Σν 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα κεηψζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κηζζσηή 

θαη ηε δαλεηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα απέλαληη ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηνπο άιινπο 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο αθνχ δελ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη σο εκπξάγκαηε αζθάιεηα. 

 Μπνξεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο λα αλήθεη ζηνλ εθκηζζσηή θαη ν 

κηζζσηήο απιά λα εθκεηαιιεχεηαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα φζν ρξνληθφ δηάζεκα 

ηνλ ρξεηάδεηαη, σζηφζν, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ν κηζζσηήο επηβαξχλεηαη 

κε ηα ηπραία πεξηζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηνλ 

εμνπιηζκφ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ κηζζσηή, ν εθκηζζσηήο 

έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ 
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κηζζίνπ ζε απηφλ θαη λα απαηηήζεη ηελ άκεζε πιεξσκή φισλ ησλ 

κηζζσκάησλ πνπ ππνιείπνληαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

 Γηαθεχγεη ε σθέιεηα απφ ηε θνξναπαιιαγή ησλ απνζβέζεσλ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ηδηφθηεηνπ εμνπιηζκνχ, σθέιεηα πνπ ζπκςεθίδεηαη κέρξηο 

ελφο βαζκνχ απφ ηελ πιήξε θνξναπαιιαγή ησλ κηζζσκάησλ 

(http://www.disabled.gr/lib/?p=7918). 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε λνκηθή θπξηφηεηα ηνπ πξάγκαηνο ηεο κίζζσζεο αλήθεη 

ζηελ εθκηζζψηξηα εηαηξία, ηφηε ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηνπο 

ειέγρνπο ηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

 

 

2.4.3 Πλεονεκηήμαηα για ηον εκμιζθυηή 

 

 Η Υ/Μ κπνξεί λα κεηψζεη ην θνηλσληθφ θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ 

γίλνληαη πάγηεο επελδχζεηο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο ηνπ κηζζίνπ θαη 

λα απμήζεη ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. Έηζη, ελψ γηα θάπνηνλ κηζζσηή  κεηά 

ην ηέινο ηεο κίζζσζεο, ην κίζζην κπνξεί λα ζεσξείηαη αθαηάιιειν, γηα 

θάπνηνλ άιινλ ππνςήθην κηζζσηή κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ.   

 Η Υ/Μ απνηειεί κηα επηπιένλ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθκηζζψηξηα 

εηαηξία ή γηα ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ ή ηελ ηξάπεδα, γεγνλφο πνπ ηελ 

βνεζάεη λα επεθηείλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ αχμεζε 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηξαπεδηθά ζπγθξνηήκαηα ε Υ/Μ 

απνηειεί κία ηερληθή δηεχξπλζεο ηεο πειαηείαο ηνπο θαη απφθηεζεο 

πνιιαπιψλ θεξδψλ, αθνχ, εθηφο ησλ άιισλ απνθηνχλ δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνζθέξνπλ πειαηεία 

ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. (http://www.disabled.gr/lib/?p=7918). 

  Η εηαηξία Υ/Μ δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ θίλδπλν πηψρεπζεο ηνπ κηζζσηή, δηφηη 

δηαηεξεί ηελ ηδηνθηεζία ηνπ εμνπιηζκνχ (έρνληαο ηε λνκηθή θπξηφηεηα). Έηζη ν 

εθκηζζσηήο κπνξεί λα επαλαθηήζεη ην εθκηζζσκέλν κεράλεκα απφ έλα 

ιάζνο ηνπ κηζζσηή. 

  Ο εθκηζζσηήο απνιακβάλεη ζνβαξά θνξνινγηθά θίλεηξα (απνζβέζεηο, 

εθπηψζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηφθνπο μέλσλ θεθαιαίσλ). Σν 

πνζνζηφ θέξδνπο απφ απηέο ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο εμαξηάηαη απφ ηελ 

αμία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο. Σα πιενλεθηήκαηα 

http://www.disabled.gr/lib/?p=7918
http://www.disabled.gr/lib/?p=7918
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πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνξνινγηθέο απηέο ειαθξχλζεηο αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 6, § 5 – 8 ,ηνπ λ. 1665/86.   

 Οη εηαηξίεο Υ/Μ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη 

customer based εηαηξίεο, έρνπλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ κηζζίνπ. 

Έηζη, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ επλντθέο ηηκέο θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο ηηο 

νπνίεο θαη κπνξνχλ λα κεηαθπιήζνπλ ζηνλ κηζζσηή σο έλα βαζκφ.    

 Οη δηαδηθαζίεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ζπλνπηηθέο ηφζν γηα ηελ 

εθκηζζψηξηα εηαηξία φζν θαη γηα ηνλ κηζζσηή ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ζηνλ δαλεηζκφ. Δπίζεο, νη απνθάζεηο 

παίξλνληαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε είλαη γξήγνξεο θαη δελ 

ζπγθξίλνληαη κε ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο ηξάπεδεο ιφγσ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 

2.4.4 Μειονεκηήμαηα για ηον εκμιζθυηή 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κηα εηαηξία leasing έρεη 

λα θάκεη θπξίσο κε ην κίζζην θαη κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπ. Απφ θαθφ ρεηξηζκφ 

ηνπ κηζζσηή, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα δηαιπζεί ή κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ ζηελ αγνξά λέα πην εθζπγρξνληζκέλα κεραλήκαηα θαη έηζη ην κίζζην λα 

ράζεη ηε αμία ηνπ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ αθηλήησλ, φηαλ γηα 

παξάδεηγκα ηα παξαγφκελα πξντφληα δελ είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθά ή γεληθφηεξα 

δελ είλαη παξαγσγηθή ε επέλδπζε, ηφηε κπνξεί λα επέιζεη κείσζε ηεο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ απφ ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξία 

έηζη ψζηε λα απνθαζίζεη εμ‟ αξρήο αλ ζα απνδερηεί ή ζα απνξξίςεη ηελ αηηνχκελε 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 

 

2.4.5 Πλεονεκηήμαηα για ηον ππομηθεςηή ηος μιζθίος 

 

Δθηφο απφ ηα άκεζα ζπκβαιιφκελα κέξε (κηζζσηήο θαη εθκηζζσηήο), πιενλεθηήκαηα 

πξνθχπηνπλ θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κίζζσζεο απφ ηνλ νπνίν ν 

εθκηζζσηήο ζα ην αγνξάζεη. Σα πιενλεθηήκαηα απηά παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ κηζζίνπ είλαη ε 

αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ζε απηφλ ε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Καηά 
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γεληθή νκνινγία νη εηαηξίεο Υ/Μ ζεσξνχληαη θεξέγγπεο θαη ζπλεπείο, γεγνλφο 

πνπ εμαζθαιίδεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηε βεβαηφηεηα φηη ζα εμνθιεζεί άκεζα θαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνηο κεηξεηνίο. 

 Σν δεχηεξν εμίζνπ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ πξνκεζεπηή ην νπνίν 

πξνθχπηεη έκκεζα είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ησλ θεξδψλ. Η αχμεζε απηή ησλ πσιήζεσλ 

πξνθχπηεη απφ ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα λέεο επελδχζεηο πνπ πξνζθέξεη 

ε Υ/Μ.   

 

 

2.4.6 Οθέλη για ηην Δθνική Οικονομία 

 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο επηδξνχλ ζεηηθά θαη ζηηο Δζληθέο Οηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ 

φπνπ βξίζθνληαη νη ζπκβαιιφκελνη. Η αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θεθαιαηνπρηθψλ 

αγαζψλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ησλ θεξδψλ, 

νδεγεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη λέεο 

επηρεηξήζεηο θαη απμάλνληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο εξγαζίεο, γεγνλφηα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο, ζηε βειηίσζε πνιιψλ άιισλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ πξννδεπηηθή αλάπηπμε ησλ Οηθνλνκηψλ. Η δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε βηνκεραληθή απνθέληξσζε θαη 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 

Δπηπιένλ, αληηζέησο κε φηη ζπκβαίλεη ζηελ εηζαγσγή ησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ 

απ‟ επζείαο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηε ρξήζε ηνπ leasing πεξηνξίδνληαη νη 

ππεξηηκνινγήζεηο ηνπο ιφγσ ηεο παξέκβαζεο ηεο εθκηζζψηξηαο εηαηξίαο, εηδηθά φηαλ 

απηή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηε ρψξα ηνπ ιήπηε.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΑΘΕΣΩ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ  

 

 

 

3.1 Γενικά 

 

Η Υ/Μ φπσο θαη φινη νη άιινη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί (factoring, forfaiting, 

franchising, θ.ιπ.), ρξεηάδεηαη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην ξχζκηζεο έηζη ψζηε λα 

αλαπηπρζεί νκαιά θαη λα κπνξέζεη λα επηηειέζεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ζεζκνζεηήζεθε. 

 

Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ζπλαληνχκε ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ζηηο ιεπηνκέξεηεο, πνπ 

νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο θαζεκηάο απφ απηέο ζηνλ ηνκέα 

θπξίσο ηνπ αζηηθνχ θαη εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ε θεληξηθή ηδέα ηνπ leasing παξακέλεη ε 

ίδηα. πγθεθξηκέλα, ε απφθηεζε ηεο ρξήζεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, θηλεηψλ ή 

αθηλήησλ, κε νιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο αμίαο ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε άκεζεο 

εθηακίεπζεο εθ κέξνπο ηνπ επελδπηή. ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο Υ/Μ εηζήρζε κε ην 

λ. 1665/1986 « πεξί ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο παξαγσγηθψλ κέζσλ θαη 

εμνπιηζκνχ». Ο λφκνο απηφο παξνπζηάδεηαη ακέζσο παξαθάησ. 

 

 

3.2 Γενικό νομοθεηικό πλαίζιο 

 

Ο λφκνο 1665/ 1986 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην λ. 2076/ 

1992, πξνβιέπεη ζην άξζξν 2 εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

εηαηξηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. χκθσλα κε απηέο ηηο ξπζκίζεηο κφλν αλψλπκεο 

εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ειάρηζην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην νξηζκέλνπ χςνπο θαη κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ζχλαςε, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθκηζζσηή, ζπκβάζεσλ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

 

Οη εηαηξίεο Υ/Μ ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο δεχηεξεο Σξαπεδηθήο Οδεγίαο (Οδεγία 

89/ 646/ ΔΟΚ) θαη ηνπ λ. 2076/ 1992, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηελ νδεγία ζην 

εζσηεξηθφ ηξαπεδηθφ δίθαην (άξζξν 2, παξ. 6 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 24, παξ.1, 
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εδ. γ‟) απνηεινχλ ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ θαη απνιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

άξζξνπ 19, παξ. 3. Δπίζεο, αθνχ νη εηαηξίεο Υ/Μ έρνπλ ηε λνκηθή κνξθή ησλ 

αλψλπκσλ εηαηξηψλ, ηφηε σο πξνο ηελ ίδξπζή ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2190/ 1920, νη νπνίεο απαηηνχλ ηα εμήο: 

 

i. Καηαρψξεζε ζην κεηξψν αλψλπκσλ εηαηξηψλ ηεο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ 

λνκάξρε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θαη 

ii. Υνξήγεζε άδεηαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο. 

 

Γηα ηε ζχζηαζε ησλ εηαηξηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ.1, λ.1665/ 1986. Η άδεηα 

απηή ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Υ/Μ, δεκνζηεχεηαη ζην 

νηθείν ηεχρνο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην λνκάξρε ηεο άδεηαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο.   

 

 

3.3 Πποϋποθέζειρ ηηρ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-3 ηνπ λ. 1665/ 1986 νη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη νη εμήο: κηα αλψλπκε εηαηξία 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο, κία επηρείξεζε ή 

θάπνηνο επαγγεικαηίαο πνπ ζα είλαη ν κηζζσηήο, ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

(θηλεηφ ή αθίλεην), ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα, ε νξηζκέλε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηέινο ην δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα αγνξάζεη ην πξάγκα ή λα αλαλεψζεη ηε 

κίζζσζε γηα νξηζκέλν ρξφλν. 

 

 

3.3.1 Ανώνςμη εηαιπία σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ υρ εκμιζθυηήρ 

 

χκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ κφλν αλψλπκεο εηαηξίεο 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απνθιεηζηηθά γη‟ απηφλ ηνλ ζθνπφ κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ δεκνζηεχεηαη ζην νηθείν ηεχρνο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβέξλεζεο. Η άδεηα απηή απαηηείηαη επίζεο θαη γηα ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 γηα ηε κεηαηξνπή κίαο πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξίαο ζε αλψλπκε εηαηξία 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 
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 γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζηελ Διιάδα αιινδαπψλ εηαηξηψλ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

 

Με εηδηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2469/ 1997 επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

θαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν. Π. Γ. Γ.). 

 

Οη αλψλπκεο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζχκθσλα κε ην λ. 1665/ 1986 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ην λ. 2076/ 1992, πξέπεη λα θαηέρνπλ 

έλα ειάρηζην θεθάιαην νξηζκέλνπ χςνπο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαηαβεβιεκέλν 

είηε ζε κεηξεηά είηε ζε είδνο . Σν θεθάιαην απηφ ην δηαζέηεη ε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο γηα ηελ απφθηεζε νξηζκέλσλ αγαζψλ ηα νπνία εθκηζζψλεη θξνληίδνληαο 

ψζηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο λα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ ππνςήθην κηζζσηή. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ απηήλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ην κέγεζνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε απηφλ ην ρξεκαηνδνηηθφ ζθνπφ, λα 

παξέρνπλ κε ηελ θεθαιαηαθή ηνπο δηάξζξσζε εγγχεζε αζθάιεηαο γηα ηελ 

απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη λα ππφθεηληαη ζηελ επνπηεία θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 

Οη αλψλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ σο εθκηζζσηέο ζα πξέπεη ζχκθσλα 

κε ηνλ λφκν 1665/86 λα δηαζέηνπλ κεηνρηθφ θεθάιαην ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζε 

αλψλπκσλ ηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ. Καη‟ εμαίξεζε, ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην 

αλψλπκεο εηαηξίαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην κηζφ ηνπ 

ειαρίζηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζε αλψλπκσλ 

ηξαπεδηθψλ εηαηξηψλ  φηαλ αλήθεη θαη‟ απφιπηε πιεηνςεθία ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ή ηξάπεδεο λφκηκα εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα 

(www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/18/print/pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/18/print/pdf
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3.3.2 Δπισείπηζη ή επαγγελμαηίαρ υρ μιζθυηήρ 

 

Μηζζσηήο κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν αζθεί θάπνην επάγγεικα ή επηρείξεζε πνπ απαηηεί ηελ 

πξνκήζεηα κεραλεκάησλ παξαγσγήο, επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ ή θαη αθηλήησλ 

γηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε. 

 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ είλαη ε ελίζρπζε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. 

πλεπψο, απνθιείνληαη ηδηψηεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνκεζεπηνχλ αγαζά γηα 

πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε. 

 

Ο κηζζσηήο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ην δηηηφ δηθαίσκα πξναηξέζεσο δειαδή ην δηθαίσκα είηε λα 

αγνξάζεη ην πξάγκα θαηά ηε ιήμε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ή θαη λσξίηεξα 

(άξζξν 1, παξ. 1, λφκνο 1665/ 1986) είηε λα αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε γηα νξηζκέλν 

ρξφλν κε ρακειφηεξν κίζζσκα.  

 

 

3.3.3 Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ  

 

Με ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ε εθκηζζψηξηα εηαηξία ππνρξενχηαη λα 

παξαρσξεί έλαληη κηζζψκαηνο ηε ρξήζε θηλεηνχ ή αθηλήηνπ πξάγκαηνο πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηελ επηρείξεζε ή ην επάγγεικα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηεο. 

Αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξεί λα είλαη θαη ζπλδπαζκφο θηλεηψλ 

θαη αθίλεησλ πξαγκάησλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ην επάγγεικα ή ηελ επηρείξεζε 

ηνπ κηζζσηή.  

 

Αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξεί λα είλαη θαη έλα θηλεηφ ή αθίλεην πνπ 

αγφξαζε πξνεγνπκέλσο ε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απφ ηνλ κηζζσηή. 

Δμαηξείηαη ε αγνξά αθηλήηνπ απφ ειεχζεξν επαγγεικαηία 

(http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.1665.1986-). Αληηθείκελν Υ/Μ δελ 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ αγαζά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηδησηηθή θαηαλαισηηθή ρξήζε 

θαζψο επίζεο άπια πεξηνπζηαθά αγαζά θαη δηθαηψκαηα. 

 

Οη εθκηζζψηξηεο εηαηξίεο πξνηηκνχλ λα πξνκεζεχνληαη θαη λα εθκηζζψλνπλ εχρξεζηα 

αγαζά ηα νπνία είλαη εχθνιν λα πνπιεζνχλ ή λα εθκηζζσζνχλ πάιη ζε πεξίπησζε 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.1665.1986-
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αδπλακίαο πιεξσκήο ή πηψρεπζεο ηνπ κηζζσηή, παξά αγαζά ηα νπνία ζα ήηαλ 

ρξήζηκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο - επηρεηξήζεηο. Όηαλ κηα εηαηξία 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εθκηζζψλεη αληηθείκελα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηίεο- επηρεηξήζεηο ηφηε ην κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεη ν 

κηζζσηήο είλαη κεγαιχηεξν αθνχ ν εθκηζζσηήο πξέπεη λα θαιχςεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. 

 

Η λνκηθή θπξηφηεηα ησλ κηζζίσλ πξαγκάησλ εμαθνινπζεί λα αλήθεη ζηνλ εθκηζζσηή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, αιιά ε «νηθνλνκηθή» θπξηφηεηα αλήθεη ζηνλ κηζζσηή. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο παξαδίδεηαη ζην κηζζσηή, αλ απηφ 

εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ απηνηέιεηά ηνπ σο θηλεηφ, ηφηε δελ παξνπζηάδεηαη 

κεηαβνιή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο (φηαλ ην πξάγκα είλαη π.ρ. απηνθίλεην, 

πινίν, θ.ιπ.). Ωζηφζν, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα σο πξνο ηελ θπξηφηεηα ηνπ 

εθκηζζσηή φηαλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζήο ηνπ 

ζηνλ κηζζσηή θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζε αθίλεην ηνπ κηζζσηή ή ηξίηνπ, 

κεηαβάιιεηαη ζε ζπζηαηηθά ή παξαξηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, βηνκεραληθφο ή ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θαη γεληθφηεξα αληηθείκελα πνπ 

ζπλδένληαη κφληκα κε ην έδαθνο θαη πξννξίδνληαη γηα δηαξθή εμππεξέηεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ζθνπνχ. 

 

 

3.3.4 Καηαβαλλόμενο μίζθυμα 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο πξάγκαηνο, ν κηζζσηήο θαηαβάιιεη 

ζηνλ εθκηζζσηή έλα κίζζσκα. Σν κίζζσκα απηφ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ δηέζεζε ν εθκηζζσηήο γηα ηελ απφθηεζε απηνχ ηνπ αγαζνχ, ηεο δηάξθεηαο 

απφζβεζήο ηνπ, ησλ εμφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο (ηφθνη, πξνκήζεηεο ζηηο ηξάπεδεο, 

θ.ιπ.), ηεο πηζαλνινγνχκελεο πξννπηηθήο αγνξάο ηνπ απφ ηνλ κηζζσηή θαηά ηε ιήμε 

ηεο κίζζσζεο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ εθκηζζσηή θαη ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο 

ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ κεγέζε ζπκβάιινπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηαβαιιφκελνπ  

κηζζψκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα έμνδα κηαο αληίζηνηρεο 

πίζησζεο (ηφθνη, πξνκήζεηεο, θ.ιπ.). Ωζηφζν, απηφ ην κεηνλέθηεκα αληηζηαζκίδεηαη 

απφ ην θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλεη ν κηζζσηήο ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ν ζεζκφο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαγσγηθψλ 

επελδχζεσλ. 
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Σν κίζζσκα θαηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ζπλήζσο θάζε 

ηξίκελν ή εμάκελν. Σν θαηαβαιιφκελν κίζζσκα κπνξεί λα ίδην θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, ή λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ απφζβεζε ηεο αμίαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ή αληίζεηα, λα απμάλεηαη θιηκαθσηά πηζαλφηαηα εμ‟ αηηίαο 

θάπνησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ ίζσο λα αληηκεησπίδεη ν κηζζσηήο ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν πξνζδηνξηζκφο πςειψλ κηζζσκάησλ εθ κέξνπο ηνπ 

εθκηζζσηή, θαη‟ εμαίξεζε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, επηηξέπεηαη ν θαζνξηζκφο 

κηζζσκάησλ ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ θαη νξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο ξήηξεο φπσο ξήηξεο 

επηηνθίνπ, είδνπο ή αμίαο ζπλαιιάγκαηνο. Η ξήηξα αμίαο ζπλαιιάγκαηνο επηηξέπεηαη, 

κφλν αλ ε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη αλαιάβεη γηα ηα θηλεηά πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

ππνρξέσζε ζε ζπλάιιαγκα.( www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/18/print/pdf). 

 

 

3.3.5 Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ 

 

Η ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη πάληνηε νξηζκέλε γηα ηα 

θηλεηά ηξία έηε, γηα ηα αεξνζθάθε πέληε έηε θαη γηα ηα αθίλεηα δέθα έηε. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ηίζεηαη ιφγσ ηνπ ζθνπνχ 

πνπ επηδηψθεηαη κε ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη γηα λα απνθεπρζεί ε θαηάρξεζε 

ηνπ ζεζκνχ ζε επηδηψμεηο μέλεο πξνο ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ο 

παξαπάλσ πεξηνξηζκφο γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηφο αλ ιάβνπκε ππ‟ φςηλ καο φηη ηα 

αληηθείκελα πνπ εθκηζζψλεη ν εθκηζζσηήο ηα αγνξάδεη θάζε θνξά κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηνπ κειινληηθνχ κηζζσηή.  

 

Αλ ν κηζζσηήο κπνξνχζε λα θαηαγγέιιεη ειεχζεξα φπνηε επηζπκνχζε ηε ζχκβαζε 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο φινη νη ππνινγηζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο ζα ήηαλ άρξεζηνη θαη ν 

εθκηζζσηήο ζα πεξηεξρφηαλ ζε αδηέμνδν ζρεηηθά κε ηελ απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ επέλδπζε θαη ην θέξδνο πνπ πξνζδνθνχζε. 

 

Η ζχκβαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξεί λα ιπζεί θαη κε ηελ αγνξά ηνπ 

πξάγκαηνο απφ ηνλ κηζζσηή. ε πεξίπησζε αγνξάο ηνπ κηζζίνπ πξηλ απφ ηελ 

θαηψηαηε δηάξθεηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, ν κηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιεη ηα πνζά γηα θνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ηξίησλ πνπ ζα φθεηιε λα έρεη θαηαβάιεη αλ θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/18/print/pdf
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ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είρε αγνξάζεη ην κίζζην (άξζξν 3, παξ. 3 λ. 1665/ 1986). 

Απηφ γίλεηαη γηα λα κε γίλεη θαηάρξεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

 

Αλ ιπζεί ε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη ζπλαθζεί 

λέα ζχκβαζε γηα ην ίδην πξάγκα κεηαμχ ησλ ίδησλ ζπκβαιινκέλσλ, ν ρξφλνο πνπ 

πέξαζε έσο ηε ιχζε ηεο αξρηθήο ζχβαζεο ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ απαηηνχκελν θαηά 

ηα πξναλαθεξζέληα ειάρηζην ρξφλν γηα ηε λέα ζχκβαζε 

(www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/18/print/pdf). 

 

Καηά ηε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαλέλαο απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηε ζχκβαζε. πλήζσο πξνβιέπεηαη φηη 

δηθαίσκα θαηαγγειίαο έρεη κφλν ν εθκηζζσηήο θαη απηφ ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο 

ηνπ κηζζσηή φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο. 

 

 

3.3.6 Γικαίυμα μιζθυηή  

 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεζκνχ ηεο Υ/Μ είλαη ην δηθαίσκα ηνπ 

κηζζσηή λα αγνξάζεη ην αληηθείκελν θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο (ή θαη πην πξηλ) ή λα 

αλαλεψζεη ηε κίζζσζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ζπλεπψο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν εθκηζζσηήο ζα έρεη 

επαλαεηζπξάμεη ην θεθάιαην πνπ επέλδπζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζα 

έρεη απνθνκίζεη θαη θέξδνο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζπλήζσο, ζπκθσλείηαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο, ν κηζζσηήο λα έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην κίζζην θαηαβάιινληαο 

έλα κηθξφ ηίκεκα ή λα αλαλεψζεη ηε κίζζσζε κε κίζζσκα πνιχ κηθξφηεξν απφ ην  

αξρηθφ.  

 

ρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ κηζζσηή λα αγνξάζεη ην πξάγκα κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο, απηφ θξίλεηαη ζπκθέξνλ φηαλ ε θπζηθή δσή ηνπ εμνπιηζκνχ ππεξβαίλεη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ινγηζηηθήο – θνξνινγηθήο ηνπ απφζβεζεο.  

 

 

 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/18/print/pdf
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3.4 Οι ζσέζειρ μεηαξύ ηυν ζςμβαλλομένυν μεπών 

 

 

3.4.1 σέζη μεηαξύ μιζθυηή και εκμιζθυηή 

 

Η ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηεο εηαηξίαο Υ/Μ θαη 

ηνπ κηζζσηή δελ είλαη κηα απιή κίζζσζε αιιά ζχλζεηε ή κεηθηή κίζζσζε ε νπνία 

έρεη ζηνηρεία απφ δηάθνξεο άιιεο ζπκβάζεηο φπσο: (α) ζχκβαζε κίζζσζεο, (β) 

ζχκβαζε εληνιήο, (γ) ζχκβαζε εθρσξήζεσο θαη (δ) ζχκθσλν πξναηξέζεσο. 

 

 

3.4.1.1 ύμβαζη μίζθωζης 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχκβαζεο Υ/Μ είλαη ε κίζζσζε ελφο αληηθεηκέλνπ φπσο 

θαη ζηελ απιή κίζζσζε. Ωζηφζν, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε δηαθέξεη απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε κίζζσζε  σο πξνο ηελ επζχλε γηα ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο θαη σο 

πξνο ηελ θαηαλνκή ησλ θηλδχλσλ αλάκεζα ζην κηζζσηή θαη ηνλ εθκηζζσηή. 

 

ηελ απιή κίζζσζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν εθκηζζσηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην πξάγκα αθξηβψο φπσο έρεη ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε 

(ΑΚ 575), επζχλεηαη γηα ηα πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα ηνπ κηζζίνπ (ΑΚ 576- 578) θαη 

θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα νπνηαδήπνηε ηπραία θαηαζηξνθή ή ρεηξνηέξεπζε ηνπ 

πξάγκαηνο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Υ/Μ ν εθκηζζσηήο απαιιάζζεηαη απφ νπνηαδήπνηε επζχλε 

απέλαληη ζην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Ο κηζζσηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξήζεη ην πξάγκα αθξηβψο φπσο είρε ζπκθσλεζεί ζηε 

ζχκβαζε θαη θέξεη ηνλ θίλδπλν ηεο ηπραίαο θαηαζηξνθήο ή απψιεηάο ηνπ. 

Οπνηνδήπνηε ειάηησκα ή ρεηξνηέξεπζε ηνπ πξάγκαηνο δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζην 

κηζζσηή λα κελ θαηαβάιεη ή λα ειαηηψζεη ην κίζζσκα. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

πξάγκαηνο, ν κηζζσηήο νθείιεη λα ην επηδηνξζψζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ελψ ζε 

πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απψιεηάο ηνπ λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν ηζάμην. 

Γηαθνξεηηθά, ζα κπνξνχζε λα πιεξψζεη φιεο ηηο ππφινηπεο άιεθηεο δφζεηο ηνπ 

κηζζψκαηνο, νπφηε θαη απαιιάζζεηαη. Ο κφλνο θίλδπλνο πνπ θέξεη ν εθκηζζσηήο 

είλαη απηφο ηεο ηπρφλ αδπλακίαο ηνπ κηζζσηή λα πιεξψζεη ην κίζζσκα.   
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3.4.1.2 ύμβαζη ενηολής 

 

ηε Υ/Μ απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξία είλαη ην αληηθείκελν πνπ ζα 

εθκηζζψζεη λα έρεη εκπνξηθή αμία έηζη ψζηε αλ δελ πεηχρεη ε ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε 

λα κπνξέζεη λα ην εθκηζζψζεη ζε θάπνηνλ άιιν κηζζσηή ή λα ην πνπιήζεη. Γη‟ απηφλ 

ηνλ ιφγν αλαζέηεη ζηνλ κειινληηθφ κηζζσηή ηελ επηινγή ηνπ πξάγκαηνο θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή θαζψο επίζεο, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο πνπ ε εθκηζζψηξηα εηαηξία ζα θαηαξηίζεη κε ηνλ 

πξνκεζεπηή. Η αλάζεζε απηή θαη ε απνδνρή ηεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν απνηεινχλ 

ζχκβαζε εληνιήο (ΑΚ 713). Δληνιή επίζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηαλ ν εθκηζζσηήο 

εθρσξεί κελ ζηνλ κηζζσηή ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ ηελ πψιεζε αιιά ηαπηφρξνλα, 

φηαλ ηνπ αλαζέηεηαη (ζηνλ κηζζσηή) λα αζθήζεη απηέο ηηο απαηηήζεηο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην αληηθείκελν παξνπζηάδεη ειάηησκα ή πνπ ν πξνκεζεπηήο 

αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ πψιεζε. 

 

 

3.4.1.3 ύμβαζη εκτωρήζεως 

 

ηε ζχκβαζε Υ/Μ ζπλήζσο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ εθκηζζσηή 

ζηνλ κηζζσηή ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη ε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηά 

ηνπ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πψιεζεο. Δθρσξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο (εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ειαηησκάησλ, θ.ιπ.) θαη δελ γίλεηαη κεηαβίβαζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ δεζκνχ. πλεπψο, ν εθκηζζσηήο εμαθνινπζεί λα είλαη ν 

νθεηιέηεο ηνπ ηηκήκαηνο, αλ δελ ην έρεη πξνθαηαβάιιεη, αθφκα θαη κεηά ηελ 

εθρψξεζε ηνπ πξάγκαηνο θαη ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνβάιιεη ζηνλ κηζζσηή 

ελζηάζεηο πνπ έρεη θαηά ηνπ εθκηζζσηή (ΑΚ 463, παξ.1), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη θάηη 

άιιν ζηε ζχκβαζε πψιεζεο. 

 

 

3.4.1.4 ύμθωνο προαιρέζεως 

 

Πξφθεηηαη γηα ην δηθαίσκα πνπ έρεη ν κηζζσηήο είηε λα αγνξάζεη ην αληηθείκελν είηε λα 

αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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3.4.2 Η ζσέζη μεηαξύ μιζθυηή και ππομηθεςηή 

 

Ο κηζζσηήο θαη ν πξνκεζεπηήο δελ ζπλδένληαη άκεζα κε θάπνηα ζπκβαηηθή ζρέζε. 

Όκσο, ιφγσ ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζηνλ κηζζσηή (ζχκβαζε 

εθρσξήζεσο), απηφο κπνξεί λα εμαλαγθάζεη ηνλ πξνκεζεπηή λα ηεξήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ (σο πσιεηήο, λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο, θ.ιπ.). 

 

 

3.4.3 Η ζσέζη μεηαξύ εκμιζθυηή και ππομηθεςηή 

 

Σνλ εθκηζζσηή θαη ηνλ πξνκεζεπηή ηνπο ζπλδέεη ε ζχκβαζε πψιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Σε ζχκβαζε απηή ηελ θαηαξηίδεη είηε ν ίδηνο ν εθκηζζσηήο είηε κέζσ ηνπ 

κηζζσηή ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο αληηπξφζσπνο (ΑΚ 211). Όηαλ ηε ζχκβαζε 

πψιεζεο ηελ θαηαξηίδεη ν ίδηνο ν εθκηζζσηήο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ν κηζζσηήο λα 

δηεμάγεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ δελ θαηαξηηζηεί ε ζχκβαζε 

θαη ηεζεί ζέκα επζχλεο απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηφηε κπνξεί λα δηαθξηζνχλ νη εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

 

 αλ δεκηψλεηαη ν εθκηζζσηήο, ηφηε απηφο κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή (ΑΚ 197- 198) 

 αλ δεκηψλεηαη ν πξνκεζεπηήο ηφηε ν εθκηζζσηήο επζχλεηαη γηα ην πηαίζκα ηνπ 

κηζζσηή πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο (ΑΚ 197- 198 θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ 922) 

 αλ παξάιιεια επζχλεηαη ή έρεη αμίσζε θαη ν ίδηνο ν κηζζσηήο, είλαη 

αδηάθνξν. 

 

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζχκβαζε πψιεζεο θαηαξηίδεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ινγηθφ λα επεξεάδεηαη θαη απφ απηήλ. Έηζη θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ επηπιένλ: (α) φηη ην 

αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί θαηεπζείαλ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ κηζζσηή ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ εθκηζζσηή θαη (β) ηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν εθκηζζσηήο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή, ιφγσ κε εθπιήξσζεο, 

πιεκκεινχο εθπιήξσζεο, ππεξεκεξίαο σο πξνο ηελ παξάδνζε ηνπ πξάγκαηνο ή 

θαη ειαηησκάησλ ηνπ, εθρσξνχληαη ζηνλ κηζζσηή. 
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3.5 ςζηαηικόρ ηύπορ 

 

Γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο Υ/Μ απαηηείηαη θαη ν ζπζηαηηθφο ηχπνο ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 1665/ 1986 θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ. 

 

Ο ζπζηαηηθφο ηχπνο δηαθέξεη αλάινγα κε ην αλ ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο είλαη θηλεηφ ή αθίλεην. Ωζηφζν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζην ζπζηαηηθφ 

ηχπν πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εθκηζζσηή, ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο θαζψο επίζεο λα αλαθέξεηαη ξεηά ην 

δηθαίσκα πξναηξέζεσο ηνπ κηζζσηή. 

 

 Κινηηά: ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θηλεηψλ ε ζχκβαζε 

θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1, άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 1665/ 

1986. Σν έγγξαθν απηφ είλαη ζπλήζσο ηδησηηθφ θαη είλαη ζπζηαηηθφο ηχπνο. Η 

ζχκβαζε Υ/Μ θηλεηψλ κπνξεί λα θαηαξηηζηεί θαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επηζπκνχλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη απηφ 

γίλεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ 

ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Απηφ ην έγγξαθν απαηηείηαη κφλν γηα ηελ θπξίσο 

ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη φρη γηα ηε ζχκβαζε κεηαμχ 

πξνκεζεπηή θαη εθκηζζσηή φηαλ ν ηειεπηαίνο αγνξάδεη ην αληηθείκελν. 

 Ακίνηηα: Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηφζν ε θχξηα 

φζν θαη νη ηξνπνπνηεηηθέο ηεο ζπκβάζεηο θαηαξηίδνληαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 1665/ 1986. ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν (αλ θαη δελ νξίδεηαη ξεηά απφ ηνλ λφκν) 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δήισζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο απφ ην κηζζσηή θαζψο θαη ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνζπκθψλνπ. πκβνιαηνγξαθηθφο ηχπνο ηεξείηαη θαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

(α) γηα ηε ζχλαςε ηπρφλ λέαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1665/ 

1986, (β) γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο ζπκβαηηθήο ζέζεο ηνπ κηζζσηή ζε ηξίην 

πξφζσπν, (γ) γηα ηε ζπλαίλεζε ηεο εθκηζζψηξηαο πξνο κεηαβίβαζε ηεο 

ζπκβαηηθήο ζρέζεο θαηά ηελ ίδηα δηάηαμε, (δ) γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κηζζίνπ 

πξηλ απφ ηε ιήμε πνπ είρε θαζνξηζηεί ζηε ζχκβαζε θαηά ηα νξηδφκελα ηεο 

παξαγξάθνπ 9, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ λφκνπ 1665/ 1986 φπσο πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 11, παξάγξαθνο 12 θαη (ε) φηαλ ζπλερίδεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 
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κε ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ κηζζσηή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6, 

παξάγξαθνο 10 ηνπ λ. 1665/ 1986.    

 

 

3.6 Λήξη ζύμβαζηρ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

 

3.6.1 Αγοπά ηος ππάγμαηορ ή ανανέυζη ηηρ ζύμβαζηρ μεηά ηη λήξη ηηρ 

 

Ο κηζζσηήο έρεη ην δηηηφ δηθαίσκα πξναηξέζεσο, δειαδή ην δηθαίσκα είηε λα 

αγνξάζεη ην αληηθείκελν κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο είηε λα αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε 

γηα νξηζκέλν ρξφλν κε κηθξφηεξν κίζζσκα. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα αγνξάζεη ην πξάγκα κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζχκβαζεο, απηή ζα γίλεη κε κνλνκεξή δήισζε ηνπ κηζζσηή πξνο ηνλ εθκηζζσηή 

θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη θηλεηφ θαη νη ζπκβαιιφκελνη δελ 

έρνπλ θαζνξίζεη ζπζηαηηθφ ηχπν (3.4) ηφηε ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ θηλεηνχ 

γίλεηαη ζησπεξά, δειαδή έκκεζα αιιά ζαθψο αθνχ απηή ε πξάμε ζα πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεηαη απφ νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ κηζζσηή, γηα παξάδεηγκα απφ ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ηηκήκαηνο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη αθίλεην γηα ηε κεηαβίβαζε 

ηνπ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Με ηε δήισζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ έρεη ν κηζζσηήο ιήγεη ε ζχκβαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία πψιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεηά ηνπ απφ ηνλ εθκηζζσηή ζηνλ κηζζσηή. 

 

Ο κηζζσηήο εμαγνξάδνληαο ην αθίλεην θαηαβάιεη έλα ζπκβνιηθφ πνζφ πνπ έρεη 

πξνθαζνξηζηεί απφ ην ζπκβφιαην ηεο κίζζσζεο, ζπλήζσο είλαη πνιχ κηθξφ, ρσξίο 

λα θαηαβάιεη θάηη επηπιένλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θφξν κεηαβίβαζεο θαη απηφ γηαηί ν 

θφξνο κεηαβίβαζεο θαηαβάιιεηαη κφλν ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αγνξάο ηνπ 

αθηλήηνπ απφ ηελ εηαηξεία Υ/Μ θαη ελζσκαηψλεηαη καδί κε φια ηα άιια έμνδα (ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά, ηνπ δηθεγφξνπ, ηεο κεηαγξαθήο ησλ ζπκβνιαίσλ  ζην 

ππνζεθνθπιαθείν) ζηελ αμία ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαβάιινληαη ζηαδηαθά κε ηα 

κηζζψκαηα. 
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3.6.2 Καηαγγελία ζύμβαζηρ 

 

Παξ‟ φιν πνπ ε ζχκβαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

δηάξθεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα ηελ θαηαγγείιεη. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ ν κηζζσηήο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη θπξίσο φηαλ θαζπζηεξεί ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζψκαηνο, ηφηε ν 

εθκηζζσηήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηαγγειίαο, ε ζχκβαζε ιχεηαη θαη ηφηε ν εθκηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη 

ηελ επηζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

3.6.3 Πηώσεςζη μιζθυηή 

 

Με ηελ πηψρεπζε ηνπ κηζζσηή ε ζχκβαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ιχεηαη 

απηφκαηα ρσξίο λα ρξεηαζηεί ν εθκηζζσηήο λα πξνβεί ζε θάπνηα θαηαγγειία ή άιιε 

δηθαζηηθή ε εμψδηθε ελέξγεηα. Μεηά ηελ πηψρεπζε ηνπ κηζζσηή θαη ηε ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο, ν εθκηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ην αληηθείκελν ζηνλ 

εθκηζζσηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο δελ επηζηξέςεη ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο κε ηε ζέιεζή ηνπ ζηνλ εθκηζζσηή ηφηε ν ηειεπηαίνο δελ έρεη κφλν ελνρηθή 

αμίσζε απφδνζεο ηνπ κηζζίνπ αιιά θαη εκπξάγκαηε αμίσζε (ΑΚ 1094). 

 

Δπίζεο, απαξαίηεηε είλαη ε αλαθνξά ζην πσο ζα εμειηρζεί ε ζχκβαζε ζηελ 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή. χκθσλα κε ηνλ λ.1665/86 ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηή, ηφηε φια ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

απνζαλφληα πεξηέξρνληαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ έρνπλ 

θαηαβάιεη ην θφξν θιεξνλνκηάο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ζχκβαζε ιχεηαη 

απηφκαηα πξηλ ηε ιήμε ηεο.  
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3.7 ύγκπιζη leasing με άλλοςρ παπαπλήζιοςρ νομικούρ θεζμούρ 

 

 

3.7.1 Κοινή μίζθυζη 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηιακβάλεη πνιιά ζηνηρεία ηεο 

θνηλήο κίζζσζεο, νη δχν απηέο ζπκβάζεηο δηαθέξνπλ ζε θάπνηα ζεκεία, ηα 

ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

    ε αληίζεζε κε ηελ θνηλή κίζζσζε, ε εηαηξία Υ/Μ, απνθηά ηα αληηθείκελα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κφλν θαη κφλν γηα λα ηα εθκηζζψζεη ζηνλ 

κειινληηθφ κηζζσηή ν νπνίνο θαη επηιέγεη ηα αληηθείκελα απηά αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ. πλεπψο, ε εηαηξία Υ/Μ δελ θέξεη θακία επζχλε θαη 

δελ επηβαξχλεηαη γηα ηπρφλ λνκηθά ή πξαγκαηηθά ειαηηψκαηα. 

    Μεηά ηελ απφθηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κίζζσζεο, ζθνπφο ηεο εηαηξίαο Υ/Μ 

είλαη λα ην έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ηφζν ρξνληθφ δηάζηεκα φζν ρξεηάδεηαη γηα λα 

θαιπθζεί ε αμία ηνπ, δειαδή ην θεθάιαην πνπ εθηακηεχζεθε γηα ηελ αγνξά ηνπ 

θαζψο επίζεο θαη νη ηφθνη, ηα έμνδα θαη ε ακνηβή γηα ηε κεζνιάβεζή ηεο. 

πλεπψο, θαη πάιη ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλέο κηζζψζεηο, πξσηαξρηθφο ζθνπφο 

ηεο εηαηξίαο Υ/Μ είλαη ε έληνθε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηεο θαη φρη ε 

εθκίζζσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηνλ ίδην ή ζε ηξίην κηζζσηή, πφζν κάιινλ, ε 

αλάιεςή ηνπ ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο γηα πξνζσπηθή ηεο ρξήζε. 

    ηελ πεξίπησζε ηνπ leasing ν κηζζσηήο έρεη ηελ «νηθνλνκηθή» θπξηφηεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ νηθνλνκηθή απαμίσζή ηνπ, γεγνλφο πνπ 

δελ ζπλαληάηαη ζηελ θνηλή κίζζσζε. 

    Απφ ην παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο, ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλή κίζζσζε, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ leasing φια ηα βάξε, νη δαπάλεο αιιά θαη νη θίλδπλνη 

επηβαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζχκβαζε. 

 

 

3.7.2 Μίζθυζη – Πώληζη 

 

Με ην ζεζκφ ηεο κίζζσζεο – πψιεζεο παξαρσξείηαη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

πξνο κίζζσζε κε ηε ζπκθσλία ε κίζζσζε απηή λα κεηαηξέπεηαη ζε πψιεζε θαη ν 

κηζζσηήο λα απνθηά ηελ θπξηφηεηα σο αγνξαζηήο φηαλ θαηαβάιεη ην ηειεπηαίν 

κίζζσκα (ίζσο θαη έλα επηπιένλ πνζφ). 
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Η θπξηφηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζην ζεζκφ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ν 

κηζζσηήο είλαη απηφο ν νπνίνο ν νπνίνο επηιέγεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην αγνξάδεη ε εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο.  

 

πλεπψο, αλ θαη νη δχν απηνί ζεζκνί είλαη παξαπιήζηνη, δηαθέξνπλ ζηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ, ζηε δνκή, ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεξψλ θαη ζηηο 

αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο εθ κέξνπο απηψλ. 

 

 

3.7.3 Δπικαππία ηος ππάγμαηορ 

 

Η επηθαξπία πξάγκαηνο θαη ε Υ/Μ κνηάδνπλ πνιχ. Η νκνηφηεηά ηνπο ζπλίζηαηαη ζην 

δηθαίσκα ηνπ επελδπηή γηα νινθιεξσηηθή ρξήζε θαη θάξπσζε ελφο μέλνπ 

αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηκεινχο θαη ηαθηηθήο εθκεηάιιεπζεο, κε 

ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξήζεη αθέξαηα ηελ νπζία θαη ηνλ νηθνλνκηθφ πξννξηζκφ ηνπ 

πξάγκαηνο θαη λα ην αζθαιίζεη θαηά ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

θηλδχλνπ. 

 

Παξά ηηο παξαπάλσ νκνηφηεηεο, νη δχν ζπκβάζεηο δηαθέξνπλ ζε αξθεηά εμίζνπ 

ζεκαληηθά ζεκεία ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

 

    Βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν ζεζκνχο είλαη πσο ε επηθαξπία 

δηαπιάζζεηαη απφ ην λφκν σο έλα εκπξάγκαην δηθαίσκα ζε πξάγκα μέλεο 

θπξηφηεηαο, ελψ ζηε ζχκβαζε Υ/Μ αλ θαη ε λνκνζεζία επηθέξεη έλα είδνο 

«εκπξαγκάησζεο» ζην δηθαίσκα ηνπ ιήπηε πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ, νπζηαζηηθά, ην δηθαίσκα απηφ παξακέλεη ελνρηθφ.  

    ηελ πεξίπησζε ηεο Υ/Μ, ν κηζζσηήο δελ θέξεη κφλν ηηο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλήζε ζπληήξεζε ηνπ πξάγκαηνο γηα ηελ επηζθεπή θαη 

αλαθαίληζή ηνπ (ην ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα φια ηα βάξε, θηλδχλνπο θαη επζχλεο) 

αιιά θαη ηηο έθηαθηεο πνπ ζηε επηθαξπία ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία (άξζξα 

1152, 1153 θαη 1155, εδαθ. α΄ ΑΚ) θέξεη ν ςηιφο θχξηνο. 

    Γηαθνξά επίζεο ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηελ επηθαξπία, θαη ζηελ αλαγθαζηηθή 

ζχλδεζε κε ηε ζχκβαζε, ηνπ δηθαηψκαηνο δηπιήο πξναίξεζεο ηνπ ιήπηε λα 
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αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε ή λα αγνξάζεη ην πξάγκα ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο αληί 

λα ην παξαδψζεη ζηελ εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

 

 

3.7.4 Πλαζμαηικό ενέσςπο 

 

Πιαζκαηηθφ είλαη ην ελέρπξν, γηα ηελ θηήζε ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη ν δαλεηζηήο (ή 

ηξίηνο) λα έρεη ηελ θαηνρή ηνπ ελερπξάζκαηνο . Σν πιαζκαηηθφ ελέρπξν κπνξεί λα 

είλαη είηε ζπκβαηηθφ είηε λφκηκν. 

 

πκβαηηθφ πιαζκαηηθφ ελέρπξν είλαη εθείλν πνπ ζπληζηάηαη κε ζπκθσλία κεηαμχ 

ελερπξηαζηή θαη δαλεηζηή, ρσξίο παξάδνζε αιιά κε θαηαρψξεζε απηήο ηεο 

ζπκθσλίαο ζε δεκφζην βηβιίν ή κε θάπνην άιιν ηξφπν δεκνζηφηεηαο. Σν πιαζκαηηθφ 

ελέρπξν ζεζπίζηεθε κε ην λ. 2844/2000. 

  

Η νκνηφηεηα αλάκεζα ζην ζεζκφ ηεο Υ/Μ θαη ζε απηφλ ηνπ πιαζκαηηθνχ ελέρπξνπ 

έγθεηηαη αθ‟ ελφο ζηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξάγκαηνο απφ ηνλ νθεηιέηε 

γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ε αζθαιηδφκελε απαίηεζε θαη αθεηέξνπ ζην φηη 

ρξεζηκεχεη σο αζθάιεηα ηνπ δαλεηζηή εκπξάγκαηεο θχζεο.  

 

Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηνπο δχν ζεζκνχο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

 ην ζεζκφ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή, ε εθκηζζψηξηα εηαηξία κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί 

άκεζα θαη απηνχζηα κε αθαίξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ απηφλ. Αληίζεηα, ζην 

ζεζκφ ηνπ πιαζκαηηθνχ ελέρπξνπ, ν ελερπξνχρνο δαλεηζηήο πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ππνρξεσηηθά ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην λφκν, 

δειαδή, ηελ έθζεζε ηνπ πξάγκαηνο ζε αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί απφ ην απνηέιεζκα απηνχ. 

 ηε Υ/Μ ν κηζζσηήο θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ είλαη θάηνρνο ηνπ πξάγκαηνο, δελ 

έρεη ην δηθαίσκα λα ζπζηήζεη ζε απηφ θακία εκπξάγκαηε αζθάιεηα γηα ηελ 

απαίηεζε θάπνηνπ άιινπ δαλεηζηή ηνπ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πιαζκαηηθνχ ελέρπξνπ φπνπ ν νθεηιέηεο κπνξεί λα πξνβεί 

ζηελ παξαπάλσ ελέξγεηα κε βάζε πάληα ηελ ηζρχνπζα αξρή ηεο ρξνληθήο 

πξνηεξαηφηεηαο. 
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 Η ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά έρεη λα θάλεη κε ηα πξφζσπα, ηα πξάγκαηα θαη ην 

είδνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ. πγθεθξηκέλα, ζηε 

Υ/Μ, ην αζθαιηδφκελν πξφζσπν κπνξεί λα είλαη κφλν ν ρξεκαηνδνηηθφο 

νίθνο, ην πξάγκα πνπ ρξεζηκεχεη ζε αζθάιεηα λα είλαη κφλν θάπνην 

θεθαιαηνπρηθφ αγαζφ θαη φρη θάπνην αλαισηφ θαη αζθαιηδφκελε απαίηεζε ε 

παξαρζείζα ρξεκαηνδφηεζε κε ηα παξεπφκελά ηεο. Αληίζεηα, ζην 

πιαζκαηηθφ ελέρπξν ηα πξφζσπα ηνπ δαλεηζηή θαη ηνπ νθεηιέηε θαζψο θαη ην 

είδνο ηεο αζθαιηδφκελεο απαίηεζεο κπνξεί λα πνηθίιινπλ, φπσο επίζεο θαη 

ην πξάγκα πνπ ρξεζηκεχεη γηα αζθάιεηα λα είλαη αλαισηφ (ηδηαίηεξα 

εκπνξεχκαηα ή stock εκπνξεπκάησλ). 

 

 

3.8 Φοπολογικό καθεζηώρ ηηρ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε θάζε 

ρψξα έπαημε θαη ε λνκνζεζία ηεο θνξνινγίαο, αθνχ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνλ κηζζσηή φζν θαη γηα ηνλ εθκηζζσηή, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηηο ΗΠΑ θαη ζηε Μ. Βξεηαλία ππήξμε ην επλντθφηεξν 

θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. πγθεθξηκέλα, 

ζηε Μ. Βξεηαλία νη εηαηξίεο επσθεινχληαη απφ ηελ επηηαρπλφκελε απφζβεζε πνπ 

έρεη θνξνινγηθή απφδνζε κέρξη θαη 100%. ηελ ππφινηπε Δπξψπε νη θνξνινγηθέο 

ξπζκίζεηο δελ ζπλέβαιαλ θαη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ. Γηα παξάδεηγκα ζηε 

Γαιιία θαη ζηελ Ιηαιία νη εηαηξίεο leasing δελ επσθεινχληαη απφ ηελ επηηαρπλφκελε 

απφζβεζε φπσο ζηελ Αγγιία θαη ζπλεπψο δελ απνιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα 

πιενλεθηήκαηα. ηελ Ιαπσλία ε επηηπρία ηνπ ζεζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πςειφ 

δαλεηζκφ ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηελ θεθαιαηνπρηθή επέλδπζε θαη φρη 

ηφζν ζηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Σν θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ εηαηξηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα 

θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ λ. 1665/ 86 πεξί θνξνινγηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ 

ξπζκίζεσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ επλφεζαλ ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα αθνχ νη 

δηάθνξεο θνξναπαιιαγέο, εθπηψζεηο, θιπ., βνεζνχλ ζηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ 

βαζηθφηεξνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ ζεζκνχ πνπ είλαη ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο 

επέλδπζεο. Έηζη ν ζεζκφο ηεο Υ/Μ κπνξεί φρη κφλν λα αληαγσληζηεί ηηο άιιεο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά λα γίλεη θαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο. Οη 
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πξνυπνζέζεηο απηέο πνπ δεκηνπξγνχλ ην επλντθφ θιίκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεζκνχ είλαη νη εμήο: 

 

 Σα θίλεηξα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ παξακέλνπλ ηα ίδηα αλεμάξηεηα απφ 

ην θαζεζηψο πνπ ηζρχεη ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο. 

 Οη απαιιαγέο απφ νξηζκέλεο επηβαξχλζεηο φπσο ηα δηθαηψκαηα θφξσλ, 

ηειψλ, ππέξ ηξίησλ, θιπ. 

 

ηελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1665/ 86 νξίδεηαη φηη εθηφο απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ην Φ.Π.Α απαιιάζζνληαη απφ νπνηνπζδήπνηε θφξνπο, ηέιε, 

εηζθνξέο, δηθαηψκαηα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

γεληθψο ηξίησλ ηα εμήο: 

 

1) Οη ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο πεξηέξρνληαη ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζε πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ηα 

νπνία έρνπλ ζπζηαζεί θαη εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή εδξεχνπλ ζε θάπνηα άιιε 

ρψξα ηεο Δπξψπεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο, 

θιπ ( θαη γεληθψο, ζηηο θαηά ην άξζξν 2 εηαηξίεο), θηλεηά πνπ πξφθεηηαη λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, κε εμαίξεζε θάπνηα 

κεηαθνξηθά κέζα (π.ρ. θνξηεγά κεηαιιείσλ θαη ιαηνκείσλ θαη φρη κεηαθνξηθά 

κέζα ησλ νπνίσλ ν πξννξηζκφο δελ έγθεηηαη ζηε κεηαθνξά πξνζψπσλ ή 

πξαγκάησλ). 

 

2) Οη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ θαηαξηίδνπλ νη θαηά ην άξζξν 2 

εηαηξίεο (αλψλπκεο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πηζησηηθά θαη 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία έρνπλ ζπζηαζεί θαη εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα 

ή εδξεχνπλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηεο Δπξψπεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο). 

 

3) Οη ζπκβάζεηο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ ή αλαδνρήο ππνρξεψζεσλ απφ 

ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

 

4) Σα κηζζψκαηα απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ θαηαβάιινληαη 

ζηηο θαηά ην άξζξν 2 εηαηξίεο θαη ηα παξαζηαηηθά είζπξαμήο ηνπο. 
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5) Σν ηίκεκα ηεο πψιεζεο ηνπ πξάγκαηνο απφ ηελ εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ζην κηζζσηή. Σν ίδην ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη γηα ην ηίκεκα πνπ ε 

εηαηξία εηζπξάηηεη απφ ηελ πψιεζε ηνπ πξάγκαηνο ζε ηξίην χζηεξα απφ ηε 

ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

3.8.1 Φόπορ Μεηαβίβαζηρ Ακινήηος 

 

Με ην λ. 2367/ 1995 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη επί ησλ 

αθηλήησλ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ: 

 

1) Σν θφξν απηφκαηνπ ππεξηηκήκαηνο. 

 

2) Σν θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ απφ ηελ εηαηξία Υ/Μ πξνο ηνλ κηζζσηή. 

  

3)  Σν θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαηά ηελ εμαγνξά ηνπ αθηλήηνπ πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

 

4) Σν θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ ζηελ πεξίπησζε αγνξάο αθηλήησλ απφ 

εηαηξίεο leasing κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ηνπ πσιεηή ηνπ 

αθηλήηνπ ν νπνίνο θαη απνθηά ηε ηδηφηεηα ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κηζζσηή. 

 

εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κίζζην αγνξαζηεί πξηλ απφ ηελ πάξνδν 

ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ή εάλ ν κηζζσηήο κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο απφ ηε ζχκβαζε ζε ηξίην, ηφηε αλαηξείηαη ε παξαπάλσ 

απαιιαγή θαη θαηαβάιιεηαη εθ‟ άπαμ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ 

θαηά ην ρξφλν άξζεο ηεο απαιιαγήο, εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί θαηά ην ρξφλν 

ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο. 

Οη αγξνηηθέο εθηάζεηο, ηφζν θαηά ηελ αγνξά ηνπο απφ ηελ εηαηξία Υ/Μ, φζν θαη θαηά 

ηελ νξηζηηθή κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, απαιιάζζνληαη απφ 

ην θφξν κεηαβίβαζεο. 

 

 

3.8.2 Φόπορ Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Φ.Π.Α) 

 

Σα κηζζψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζεο 

ππνβάιινληαη ζε Φ.Π.Α. Ωζηφζν, πξνθχπηεη απαιιαγή απφ ην Φ.Π.Α. ησλ 



 - 60 - 

κηζζσκάησλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, εθηφο 

απφ ηα κηζζψκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

βηνκεραλνζηαζίσλ (Τπ. Οηθ. 1072958/ 26.7.99 ΠΟΛ1160). 

 

Δπίζεο, απφ ην Φ.Π.Α απαιιάζζνληαη ηα έμνδα πνπ έρεη θαηαβάιιεη ε εηαηξία 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αθηλήηνπ ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ηα νπνία έμνδα ζηε ζπλέρεηα ρξεψλνληαη ζηνλ κηζζσηή. 

(Κφληνο, 2007, ζει. 308) 

 

 

3.8.3 Διζθοπά ηος ν. 128/ 1975 

 

Οη ζπκβάζεηο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ εηαηξίεο πξνο ηηο εηαηξίεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα παξεπφκελα ζχκθσλα, ε εμφθιεζε ησλ δαλείσλ ή 

ησλ πηζηψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηφθσλ, πξνκεζεηψλ, δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

εηζθνξά ηνπ λ. 128/ 1975. 

 

 

3.8.4 Δκμιζθυηήρ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα θέξδε απηψλ ππάγνληαη ζε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ 

εθάζηνηε πεξίπησζε. 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θάλνληαο απνδεθηή ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλίδεη φηη ηα κηζζψκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ νη εηαηξίεο Υ/Μ, 

βάζεη ησλ ζπλαπηφκελσλ απφ απηέο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, δελ 

απνηεινχλ εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη ζπλεπψο δελ νθείιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο 

θφξνο 3% επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο απφ ηα κηζζψκαηα απηά. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 13 ηνπ λ. 2238/ 94, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα 

θαζαξά θέξδε ησλ εηαηξηψλ Υ/Μ, επηηξέπεηαη λα γίλεηαη γηα ηελ θάιπςε επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ, έθπησζε έσο θαη 2% επί ηνπ χςνπο ησλ κηζζσκάησλ απφ φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη κέρξη ην 25% ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. Δπίζεο, κε ην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν, νη εηαηξίεο Υ/Μ, κπνξνχλ λα ελεξγνχλ (απφ 16/11/1998) απνζβέζεηο ζηα 

κίζζηα πνπ εθκηζζψλνπλ ζε ίζα κέξε αλάινγα κε ηα έηε δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 



 - 61 - 

Με ην άξζξν 27, παξ. 3 ηνπ λ. 2682/ 99, νη εθκηζζψηξηεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα 

δηελεξγνχλ απνζβέζεηο γηα ηα θηλεηά αιιά θαη γηα ηα αθίλεηα (εθηφο απφ ηα 

νηθφπεδα), ζε ίζα κέξε αλάινγα κε ηα έηε δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εηαηξίεο Υ/Μ θαηά ηελ αγνξά αθηλήηνπ, ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, δελ απμάλνπλ ην 

θφζηνο απφθηεζεο ησλ παγίσλ, αθνχ πξφθεηηαη γηα έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ 

ηα νπνία απνζβέλνληαη είηε εθ‟ άπαμ είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα 

πεληαεηία. 

 

 

3.8.5 Μιζθυηήρ 

 

Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο ζηελ εηαηξία leasing αλαγλσξίδνληαη σο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ. Δμαίξεζε ζην 

παξαπάλσ απνηεινχλ ηα απηνθίλεηα θπβηζκνχ κέρξη 1.600 θ.ε. θαη κεγαιχηεξνπ 

θπβηζκνχ γηα ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 1 ηνπ λ. 2238/ 94 

αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε κέρξη 60% θαη κέρξη 25% αληίζηνηρα, νη δαπάλεο 

ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, θιπ. Δπηβαηηθψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί απφ εηαηξίεο leasing θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ 

 

 

 

4.1 Γενικά 

 

Η ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε φπσο ήδε αλαθέξζεθε είλαη κηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο 

αλάκεζα ζηηο πνιιέο πνπ ππάξρνπλ θαη ε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη 

αληηθεηκεληθά ηηο πεγέο απηέο έηζη ψζηε λα επηιέμεη απηή πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

ηεο. πγθεθξηκέλα, ζηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεη 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή φζν θαη ηνπ εθκηζζσηή, αθνχ γηα λα ππνγξαθεί ε 

ζχκβαζε ζα πξέπεη λα είλαη εμίζνπ ζπκθέξνπζα θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο.  

 

Η απφθαζε γηα ην αλ κηα επηρείξεζε ζα επηιέμεη ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή ηνλ 

θιαζηθφ δαλεηζκφ απνηειεί ρξεκαηνδνηηθή απφθαζε θαη φρη επελδπηηθή. Η 

επελδπηηθή απφθαζε είλαη ε απφθαζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ θαη 

είλαη ηειείσο αλεμάξηεηε απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή απφθαζε θαηά ηελ νπνία επηιέγεηαη 

ν θαιχηεξνο θαη νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο. Η επελδπηηθή απφθαζε 

πξνεγείηαη πάληα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο. 

 

πλνπηηθά, φηαλ κηα επηρείξεζε θηάζεη ζην ζηάδην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απφθαζεο φπνπ ζα πξέπεη λα επηιέμεη ην πην ζπκθέξνλ κέζν ρξεκαηνδφηεζεο γη‟ 

απηήλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο ηα εμήο: 

 

 Πξψηνλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε σο κέζν 

ρξεκαηνδφηεζεο θαιχπηεηαη φιν ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αγνξά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ – κηζζίνπ ζε αληίζεζε κε φ, ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ θιαζηθφ δαλεηζκφ 

πνπ ζπλήζσο θαιχπηεηαη κηθξφηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο. πλεπψο, κε ηε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε δελ επεξεάδεηαη ε ξεπζηφηεηα ηνπ επελδπηή 

δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ξεπζηά δηαζέζηκά ηνπ ζε 

άιιεο επελδχζεηο.  

 ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιεη 

ν κηζζσηήο εθπίπηνπλ εμ‟ νινθιήξνπ απφ ην θνξνινγεηέν ηνπ εηζφδεκα σο 
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ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δαλεηζκνχ κφλν νη ηφθνη 

εθπίπηνπλ απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ δαλεηνιήπηε. 

 Όηαλ θάπνηνο επελδπηήο ρξεζηκνπνηεί ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, νη 

απνζβέζεηο ηνπ κηζζίνπ εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκα ηεο εηαηξίαο Υ/Μ θαη φρη 

απφ εθείλν ηνπ κηζζσηή. 

 

 

4.2 Πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ ηος μιζθυηή   

 

Μεηά ηελ επηινγή ηεο θαιχηεξεο επέλδπζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

επελδπηή αθνινπζεί ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο απηήο ηεο επέλδπζεο. Γχν είλαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αληιήζεη ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο επέλδπζεο: ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα μέλα 

θεθάιαηα. 

 

i. Ίδηα Κεθάιαηα: Γεληθά, ηα ίδηα θεθάιαηα δηαθξίλνληαη ζηα ηδξπηηθά πνπ είλαη 

απηά κε ηα νπνία μεθηλάεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κηα 

επηρείξεζε, θαη ζε απηά πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Σα θεθάιαηα πνπ απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ είηε απφ παξαθξάηεζε θεξδψλ. 

ii. Ξέλα Κεθάιαηα: Σα μέλα θεθάιαηα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο: ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, νκνινγηαθφ δάλεην θαη ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε. Γεληθά, ηα μέλα θεθάιαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κηα 

επηρείξεζε γηα βξαρππξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν ζθνπφ. 

 

 

4.3 Αξιολόγηζη ηηρ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ από ηην πλεςπά ηος μιζθυηή 

 

Όπσο αλαθέξζεθε κεηά ηελ επηινγή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο, επφκελν ζηάδην είλαη ν ηξφπνο απφθηεζεο απηνχ, 

δειαδή αλ ζα απνθηεζεί κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή αλ ζα αγνξαζηεί κε θεθάιαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δάλεην.  
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4.3.1 Τπολογιζμόρ κόζηοςρ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

Γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πξέπεη αξρηθά λα 

ππνινγηζηνχλ ηα κηζζψκαηα πνπ ζα θαηαβάιεη ν κηζζσηήο ηα νπνία θαη απνηεινχλ 

ηηο ηακηαθέο εθξνέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγηζηεί ε παξνχζα αμία ηνπο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο ηακηαθήο εθξνήο ζα πξέπεη απφ ηα κηζζψκαηα λα 

αθαηξεζεί ε θνξνινγηθή απαιιαγή, αθνχ ην κίζζσκα απνηειεί έμνδν ην νπνίν 

εθπίπηεη απφ ηα έζνδα ηνπ κηζζσηή. Σν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνεμφθιεζε ησ ηακηαθψλ εθξνψλ είλαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηεο αγνξάο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα πξέπεη λα είλαη άκεζα 

ζπγθξίζηκα κε απηά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην δαλεηζκφ. Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Πξαγκαηηθό επηηόθην = Ολνκαζηηθό επηηόθην* (1-Φ) 

 

Όπνπ Φ: πληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

εκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιεθζέη ππ‟ φςηλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

κηζζσκάησλ είλαη θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ. Σα κηζζψκαηα κπνξνχλ 

λα θαηαβιεζνχλ είηε ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, είηε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ή ζην 

ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Έηζη, έρνπκε ηξεηο πεξηπηψζεηο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: 

 

 

4.3.1.1 Αρτή περιόδοσ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα κηζζψκαηα θαηαβάιινληαη ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, ην 

πξψην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ην ρξφλν 0, ην δεχηεξν ην ρξφλν 1 θαη ην λ – νζηφ 

κίζζσκα ην ρξφλν λ – 1. 

Η αγνξαία αμία ηνπ κηζζίνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

Αγνξαία αμία κηζζίνπ =  Μ + Μ*(ΠΑΡλ-1, i)    (1) 

 

Όπνπ:  

Μ: ην κίζζσκα κνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη ν κηζζσηήο ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ. 

ΠΑΡν-1, i: πληειεζηήο παξνχζαο αμίαο ξάληαο γηα λ – 1 πεξηφδνπο θαη νλνκαζηηθφ 

επηηφθην i  

ν: ν αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε 
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Απφ ηε ζρέζε (1) πξνθχπηεη θαη ν ηχπνο ηνπ πξνο θαηαβνιή κηζζψκαηνο: 

Μ =         (2) 

 

Έζησ φηη κηα επηρείξεζε απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ελφο κεραλήκαηνο κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ηνπ νπνίνπ ε αγνξαία αμία είλαη 20.000 επξψ, ε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο 5 ρξφληα, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ηεο επηρείξεζεο 20%, ην νλνκαζηηθφ 

επηηφθην 10% θαη ηα κηζζψκαηα ζα θαηαβάιινληαη ζηελ αξρή ηνπ θάζε έηνπο.  

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν (2) ππνινγίδνπκε ην εηήζην κίζζσκα ην νπνίν ζα είλαη: 

 

Μ =  =  = 4.796 επξψ 

 

Αθνχ ππνινγίζακε ην χςνο ηνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο, κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνινγίζνπκε ηηο εηήζηεο ηακηαθέο εθξνέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κίζζσζε:  

 

Πίλαθαο 4.1: Καηαβνιή κηζζωκάηωλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ 

Λογαριαζμοί Έηη 0 – 4 (ποζά ζε €) 

Έζνδα 

Μείνλ: Μηζζψκαηα 

- 

4.796 

Κέξδε πξν θφξσλ 

Φφξνο 20% 

(4.796) 

(959) 

Καζαξά θέξδε (3.837) 

Δηήζιερ ηαμιακέρ εκποέρ(Καθαπά κέπδη) (3.837) 

 

Σειεπηαίν βήκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εηήζησλ ηακηαθψλ εθξνψλ κε ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ην νπνίν είλαη: i*= 10% (1 – 20%) = 8%. 

Γειαδή, ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη: 

 

Κφζηνο Υ/Μ= Μ + Μ*(ΠΑΡλ-1, i
*) = 3.837 + 3.837*3,3121 = 16.546 €. 
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4.3.1.2 Σέλος περιόδοσ 

 

Όηαλ ηα κηζζψκαηα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ απηφ κεηαθξάδεηαη σο 

εμήο: ην πξψην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ, ην δεχηεξν 

ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ θαη ην λ – νζηφ ζην ηέινο ηνπ έηνπο λ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε αγνξαία αμία ηνπ κηζζίνπ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

Αγνξαία αμία κηζζίνπ = Μ*(ΠΑΡλ, i)    (3) 

 

πλεπψο ε εμίζσζε πνπ ππνινγίδεη ην κίζζσκα είλαη ε: 

 

Μ =                (4) 

 

Μηα επηρείξεζε ζθνπεχεη λα απνθηήζεη έλα κεράλεκα αμίαο 50.000 € κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (ηα κηζζψκαηα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ).ε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη 8 ρξφληα, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 40% θαη ην 

νλνκαζηηθφ επηηφθην 10%. 

 

Σν θαηαβιεηέν κίζζσκα είλαη: 

Μ =  = 9.372 € 

 

Οη εηήζηεο ηακηαθέο εθξνέο ππνινγίδνληα σο εμήο: 

 

 

Πίλαθαο 4.2: Καηαβνιή κηζζωκάηωλ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 

Λογαριαζμοί Έηη 1 – 8 (ποζά ζε €) 

Έζνδα 

Μείνλ: Μηζζψκαηα 

- 

9.372 

Κέξδε πξν θφξσλ 

Φφξνο 40% 

(9.372) 

(3.749) 

Καζαξά θέξδε (5.623) 

Δηήζιερ ηαμιακέρ εκποέρ(Καθαπά κέπδη) (5.623) 

 

Σν πξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη θαη πάιη : i*= 10% (1 – 40%) = 6%. πλεπψο, ην θφζηνο 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη: 
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Κφζηνο Υ/Μ= Μ*ΠΑΡλ,η* = 5.623*6,2098 = 34.918 € 

 

 

4.3.1.3 Σέλος ηης προηγούμενης περιόδοσ 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πξψην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί ην ρξφλν 0, ην δεχηεξν 

ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη ην λ – νζηφ ζην ηέινο ηνπ έηνπο λ – 1. Γειαδή, ην 

θάζε κίζζσκα θαηαβάιιεηαη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο είλαη ν ίδηνο κε 

απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ ζηελ αξρή 

θάζε πεξηφδνπ (2). Η κφλε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

ηακηαθψλ εθξνψλ αθνχ κπνξεί θάζε κίζζσκα λα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, γίλεηαη φκσο δεδνπιεπκέλν ηελ επφκελε πεξίνδν νπφηε θαη 

επέξρεηαη ε πξνβιεπφκελε θνξνινγηθή απαιιαγή. 

 

Μηα επηρείξεζε ζθνπεχεη λα αγνξάζεη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ αμίαο 50.000 €. Η 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα είλαη 8 ρξφληα, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 40%, ην 

νλνκαζηηθφ επηηφθην 10% θαη ηα κηζζψκαηα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 

Σν θαηαβιεηέν κίζζσκα είλαη: 

Μ =   =  =  = 8.520 € 

 

Πίλαθαο 4.3: Καηαβνιή κηζζωκάηωλ ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 

Λογαπιαζμοί 
Έηη (ποζά ζε €) 

0 1 – 7 8 

Έζνδα - - - 

Μείνλ: Μηζζψκαηα 8.520 8.520 - 

Κέξδε πξν θφξσλ (8.520) (8.520) - 

Φφξνο 40%  0 (3.408) (3.408) 

Καζαξά θέξδε (8.520) (5.112) 3.408 

Δηήζηεο ηακηαθέο εθξνέο (8.520) (5.112) 3.408 

Παξνχζα Αμία (ζπληειεζηήο 

πξνεμφθιεζεο 6%) 
(8.520) (28.537) 2.138 
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Κόζηορ Μίζθυζηρ (ύνολο 

παπούζαρ αξίαρ) 
(34.919) 

 

 

Σν έηνο 0 ζα θαηαβιεζεί ην πξψην κίζζσκα (8.520 €) ην νπνίν ζα γίλεη 

δεδνπιεπκέλν ην πξψην έηνο νπφηε ζα επέιζεη θαη ε θνξνινγηθή απαιιαγή γηα απηφ 

ην κίζζσκα. Σν δεχηεξν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ θαη 

ζα γίλεη δεδνπιεπκέλν ηνλ δεχηεξν ρξφλν, θιπ. 

 

Σνλ ηέηαξην ρξφλν δελ ππάξρεη θαηαβνιή κηζζψκαηνο, σζηφζν, ππάξρεη ε 

θνξνινγηθή απαιιαγή γηα ην ηειεπηαίν κίζζσκα ην νπνίν θαηαβιήζεθε ζην ηέινο ηνπ 

ηξίηνπ ρξφλνπ.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο κίζζσζεο, αζξνίδνπκε ηελ παξνχζα 

αμία ηεο ηακηαθήο εθξνήο ηνπ ρξφλνπ 0, ηελ παξνχζα αμία ησλ εηήζησλ ηακηαθψλ 

εθξνψλ γηα ηα έηε 1 – 7 θαη ηελ παξνχζα αμία ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγή ηνπ 7νπ 

έηνπο ε νπνία έγηλε ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 

 

 

4.3.2 Τπολογιζμόρ κόζηοςρ αγοπάρ με δανειζμό 

 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεη κηα επηρείξεζε ηνλ αλαγθαίν γηα απηήλ  

εμνπιηζκφ είλαη ε αγνξά απηνχ κε ηε ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Η δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ίδηα κε απηή ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Η βαζηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη φηη ζηε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε ην  ζχλνιν ησλ εηήζησλ κηζζσκάησλ εθπίπηεη απφ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα 

ηεο επηρείξεζεο, ελψ ζην δάλεην κφλν νη ηφθνη απφ ηα δάλεηα εθπίπηνπλ απφ ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο επηρείξεζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ δαλεηζκνχ, ν δαλεηνιήπηεο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηα 

ηνθνρξενιχζηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ηνπο ηφθνπο πνπ είλαη ε ακνηβή ηνπ 

δαλεηζηή θαη ηα ρξενιχζηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απαινηθή ηνπ ρξένπο. 

 

Έζησ φηη κία επηρείξεζε ζέιεη λα αγνξάζεη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ αμίαο 50.000 €, 

ηνλ νπνίν ζα απνθηήζεη κε ηε ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Σν δάλεην ζα εμνθιεζεί 

ζε 8 ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο κε νλνκαζηηθφ επηηφθην  10% θαη ζπληειεζηή 
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θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 40%. Σα έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ αλέξρνληαη ζε 

1.000 € θαη είλαη πιεξσηέα ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 

ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, ππνινγίδνληαη πάλσ ζην αξρηθφ θφζηνο απφθηεζεο 

θαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο είλαη 12,5%. Σέινο, ππνινγίδεηαη φηη ζην ηέινο ησλ 8 

εηψλ, ν εμνπιηζκφο ζα έρεη ππνιεηκκαηηθή αμία 10.000 € νπφηε θαη ε εηαηξία 

ζθνπεχεη λα πξνβεί ζηελ πψιεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη εηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην θφζηνο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ φηαλ ε απφθηεζή ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 
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Πίλαθαο 4.4: Τπνινγηζκόο εηήζηωλ θαζαξώλ ηακηαθώλ ξνώλ θαη θόζηνπο αγνξάο κε δαλεηζκό 

Λογαπιαζμοί 
Έηη (ποζά ζε €) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Πψιεζε Μεραλήκαηνο 

Μείνλ: 

 Σφθνη  

 Απνζβέζεηο 

 πληήξεζε 

- - - - - - - 10.000 

5.000 

6.250 

1.000 

4.563 

6.250 

1.000 

4.082 

6.250 

1.000 

3.553 

6.250 

1.000 

2.971 

6.250 

1.000 

2.331 

6.250 

1.000 

1.627 

6.250 

1.000 

852 

6.250 

1.000 

Κέξδε πξν θφξσλ 

Φφξνο 40% 

(12.250) 

(4.900) 

(11.813) 

(4.725) 

(11.332) 

(4.533) 

(10.803) 

(4.321) 

(10.221) 

(4.088) 

(9.581) 

(3.832) 

(8.877) 

(3.551) 

1.898 

(759) 

Καζαξά Κέξδε 

Απνζβέζεηο 

Υξενιχζην 

(7.350) 

6.250 

(4.372) 

(7.088) 

6.250 

(4.809) 

(6.799) 

6.250 

(5.290) 

(6.482) 

6.250 

(5.819) 

(6.133) 

6.250 

(6.401) 

(5.749) 

6.250 

(7.041) 

(5.326) 

6.250 

(7.745) 

1.139 

6.250 

(8.520) 

Καζαξή Σακηαθή Ρνή (5.472) (5.647) (5.839) (6.051) (6.284) (6.540) (6.821) (1.131) 

Παξνχζα αμία κε 6% (5.162) (5.026) (4.903) (4.793) (4.696) (4.610) (4.536) (710) 

ύνολο Παπούζαρ αξίαρ (34.436) 
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Σν πξψην έηνο ηα κφλα έμνδα ηεο επηρείξεζεο είλαη νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ πνπ είλαη 

5.000 € (50.000*0,10), νη απνζβέζεηο πνπ είλαη 6.250 € πνπ θάζε ρξφλν είλαη ην ίδην 

πνζφ αθνχ νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαη ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ θάζε ρξφλν είλαη 1.000 €. Απφ ηα παξαπάλσ 

πξνθχπηεη φηη ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ (αξλεηηθά), είλαη 12.250 €.  

 

Μεηά ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ, ε εηαηξία ζα απνθεχγεη θφξν εηζνδήκαηνο  4.900 €, 

νπφηε ην θαζαξφ απνηέιεζκα κεηψλεηαη ζε 7.350 €. 

 

ηε ζπλέρεηα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο ηακηαθήο ξνήο, πξέπεη ζην 

απνηέιεζκα λα πξνζηεζνχλ νη απνζβέζεηο (αθνχ απνηεινχλ ηακηαθή εηζξνή γηα ηελ 

επηρείξεζε) θαη λα αθαηξεζεί ην ρξενιχζην πνπ απνηειεί ηακηαθή εθξνή γηα ηελ 

επηρείξεζε. Σν ρξενιχζην πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ ηφθσλ απφ ην 

ηνθνρξενιχζην. Σν ηνθνρξενιχζην δε, πξνθχπηεη απφ ηνλ ίδην ηχπν πνπ πξνθχπηεη 

θαη ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. πλεπψο, ην ηνθνρξενιχζην 

γηα ην πξψην έηνο είλαη 50.000/ ΠΑΡ8,10% = 9.372 € θαη ην ρξενιχζην είλαη 9.372 – 

5.000 = 4.372 €. Η παξνχζα αμία ηεο ηακηαθήο ξνήο κε ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο 

6% είλαη: 5.472/ (1+0,06) = 5.162 €. 

 

Γηα ην δεχηεξν έηνο νη ηφθνη ππνινγίδνληαη σο εμήο: απφ ην αξρηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ 

αθαηξείηαη ην ρξενιχζην ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη ηφθνη 

κε νλνκαζηηθφ επηηφθην 10%. Γειαδή (50.000 – 4.372)*0,10 = 4.563 €. 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ γηα ηα επφκελα ρξφληα αθνινπζεί ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ηα δχν πξψηα ρξφληα. ην ηέινο, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο αμίαο αζξνίδνπκε ηηο παξνχζεο αμίεο ησλ 

θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ φισλ ησλ εηψλ πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί κε ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο 6%. 

 

πγθξίλνληαο ην απνηέιεζκα ηνπ παξαδείγκαηνο, ζην νπνίν ππνζέηνπκε φηη ν 

ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ηα κηζζψκαηα 

θαηαβάιινληαη ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

ηειεπηαίνπ παξαδείγκαηνο, ζην νπνίν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε άληιεζε 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, παξαηεξνχκε φηη ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

(34.919 €) είλαη πςειφηεξν απφ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ( 34.436 €). Έηζη, ζπκθέξνλ 

ηεο επηρείξεζεο είλαη λα δαλεηζηεί ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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4.4 Αξιολόγηζη ηηρ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ από ηην πλεςπά ηος εκμιζθυηή 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζα γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκθέξεη θαη ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο, κηζζσηή θαη εθκηζζσηή. Η εθκηζζψηξηα εηαηξία – εηαηξία Υ/Μ – 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη δχν πξάγκαηα πξηλ ζπλάςεη ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο κε ηνλ ππνςήθην κηζζσηή. Πξψηνλ, αλ ζπκθέξεη λα αγνξάζεη ην 

αληηθείκελν πνπ πξννξίδεηαη γηα κίζζσζε θαη λα πξνρσξήζεη ζε κία ζχκβαζε κε ηνλ 

ππνςήθην κηζζσηή ππφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο, ή αλ είλαη πην ζπκθέξνλ λα 

ηνπνζεηήζεη ην δηαζέζηκν θεθάιαηφ ηεο ζε άιιεο επελδχζεηο κε πςειφηεξε απφδνζε 

θαη δεχηεξνλ, πνηα ζα είλαη ε απφδνζή ηεο πάλσ ζην επελδπκέλν θεθάιαην. 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ ε εηαηξία Υ/Μ απνθαζίζεη λα αγνξάζεη ην κίζζην θαη λα ην 

εθκηζζψζεη ζηνλ κηζζσηή, πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ πην ζπκθέξνληα γηα απηήλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο: αλ δειαδή ζα αγνξάζεη ην κίζζην κε ίδηα ή μέλα θεθάιαηα. 

πλεπψο, ε αμηνιφγεζε  ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηνλ εθκηζζσηή 

πεξηιακβάλεη δχν πεξηπηψζεηο: ηελ αμηνιφγεζε κε ηελ θαηαβνιή ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε κε ηελ θαηαβνιή δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

 

 

4.4.1 Αξιολόγηζη με ίδια κεθάλαια 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή 

φηαλ απηφο αγνξάδεη ην κίζζην κε δηθά ηνπ θεθάιαηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

δεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαδεηγκάησλ. Έηζη, ην κίζζην θνζηίδεη 50.000 €, ε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη 8 έηε, ην νλνκαζηηθφ επηηφθην 10%, νη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν (ζπληειεζηήο απφζβεζεο 12,5%), ν 

ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο είλαη 40%, ν εμνπιηζκφο ζην ηέινο ησλ 8 

ρξφλσλ έρεη ππνιεηκκαηηθή αμία 10.000 € θαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο αλέξρνληαη ζε 

1.000 € θάζε ρξφλν. Δπηπιένλ, γίλεηαη ε ππφζεζε πσο ελαιιαθηηθά ν εθκηζζσηήο 

κπνξεί λα επελδχζεη ηα θεθάιαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ αγνξά ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζε νκφινγα δηάξθεηαο 8 εηψλ, ηα νπνία έρνπλ εηήζηα απφδνζε 8%. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ εηήζησλ θαζαξψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ γηα ηελ εηαηξία Υ/Μ φηαλ ε αγνξά ηνπ κηζζίνπ γίλεηαη κε θαηαβνιή 

δηθψλ ηεο θεθαιαίσλ: 
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Πίλαθαο 4.5: Τπνινγηζκόο Καζαξώλ Σακηαθώλ Ρνώλ θαη Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο γηα ηνλ εθκηζζωηή κε θαηαβνιή ηδίωλ θεθαιαίωλ 

Λογαπιαζμοί 
Έηη (ποζά εκθπαζμένα ζε €) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Πψιεζε εμνπιηζκνχ 

(ππνιεηκκαηηθή αμία) 

Μηζζψζεηο (εηζξνή) 

- 

- 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

10.000 

9.372 

Μείνλ: 

 Απνζβέζεηο 

 πληήξεζε 

- 

- 

6.250 

1.000 

6.250 

1.000 

6.250 

1.000 

6.250 

1.000 

6.250 

1.000 

6.250 

1.000 

6.250 

1.000 

6.250 

1.000 

Κέξδε πξν θφξσλ 

Φφξνο 40% 

- 

- 

2.122 

(849) 

2.122 

(849) 

2.122 

(849) 

2.122 

(849) 

2.122 

(849) 

2.122 

(849) 

2.122 

(849) 

12.122 

(4.849) 

Καζαξά θέξδε 

Απνζβέζεηο 

Κφζηνο απφθηεζεο 

εμνπιηζκνχ 

- 

- 

(50.000) 

1.273 

6.250 

- 

1.273 

6.250 

- 

1.273 

6.250 

- 

1.273 

6.250 

- 

1.273 

6.250 

- 

1.273 

6.250 

- 

1.273 

6.250 

- 

7.273 

6.250 

- 

Καζαξέο Σακηαθέο Ρνέο (50.000) 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 7.523 13.523 

Παξνχζα Αμία κε 4,8% (50.000) 7.178 6.850 6.536 6.237 5.951 5.678 5.418 9.294 

Καθαπή Παπούζα Αξία 3.142 
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Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε (δειαδή ην ρξφλν 0) 

εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα σο ηακηαθή εθξνή ην θφζηνο επέλδπζεο πνπ είλαη 50.000 €, 

δειαδή ε αγνξαία αμία ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

Η παξνχζα αμία ησλ θαζαξψλ ηακηαθψλ ξνψλ ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 

πξνεμφθιεζεο ην πξαγκαηηθφ θφζηνο επθαηξίαο ηνπ θεθαιαίνπ δειαδή: [απφδνζε 

νκνιφγσλ * (1 – Φ)] = 8% *(1 – 40%) = 4,8%.  

 

Σα κηζζψκαηα ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 9.372 € (νη ππνινγηζκνί έγηλαλ ζην 

πξνεγνχκελν παξάδεηγκα), θαηαβάιινληαη θάζε ρξφλν θαη εκθαλίδνληαη σο έζνδα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ κηζζσηή. 

 

Οη απνζβέζεηο θαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη έμνδα θαη επεξεάδνπλ  ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, αθνχ θαη ηα δχν βαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή. Οη 

απνζβέζεηο, δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν νπφηε ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ 

αλέξρεηαη ζε 6.250 € εηεζίσο. 

 

Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν εκθαλίδνληαη σο ηακηαθή εηζξνή ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ (ππνιεηκκαηηθή αμία). 

 

Η θαζαξή παξνχζα αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεμφθιεζε ησλ θαζαξψλ 

ηακηαθψλ ξνψλ είλαη ζεηηθή θαη ζπλεπψο ζπκθέξεη ηελ εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο λα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε παξά λα επελδχζεη ηα θεθάιαηά ηεο ζε νκφινγα 

εηήζηαο απφδνζεο 8%. 

 

 

4.4.2 Αξιολόγηζη με δάνειο 

 

Ο εθκηζζσηήο πέξα απφ ηε ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πξνο κίζζσζε 

αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δάλεην σο κέζν ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη έλα κέξνο ή νιφθιεξν ην θφζηνο ηνπ κηζζίνπ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο (θφζηνο 

απφθηεζεο εμνπιηζκνχ 50.000 €, ζηαζεξή κέζνδνο απνζβέζεσλ, έμνδα ζπληήξεζεο 

1.000 €, ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ εμνπιηζκνχ 10.000 € θαη ελαιιαθηηθή επέλδπζε 

θεθαιαίσλ ζε νκφινγα ίδηαο ρξνληθήο δηάξθεηαο κε απφδνζε 8%), ππνζέηνληαο φηη 

ην πνζφ ησλ 25.000 € γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξνέιζεη απφ δάλεην κε 
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επηηφθην 10% θαη φηη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα γίλεη ζην ηέινο ηνπ φγδννπ 

έηνπο, δηακνξθψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 
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Πίλαθαο 4.6: Τπνινγηζκόο Καζαξώλ Σακηαθώλ Ρνώλ θαη Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο γηα ηνλ εθκηζζωηή κε Γάλεην 

Λογαπιαζμοί 
Έηη (ποζά εκθπαζμένα ζε €) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Πψιεζε εμνπιηζκνχ 

(ππνιεηκκαηηθή αμία) 

Μηζζψζεηο (εηζξνή) 

- 

- 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

- 

9.372 

10.000 

9.372 

Μείνλ: 

 Απνζβέζεηο 

 πληήξεζε 

 Σφθνη 

- 

- 

- 

6.250 

1.000 

2.500 

6.250 

1.000 

2.500 

6.250 

1.000 

2.500 

6.250 

1.000 

2.500 

6.250 

1.000 

2.500 

6.250 

1.000 

2.500 

6.250 

1.000 

2.500 

6.250 

 1.000 

2.500 

Κέξδε πξν θφξσλ 

Φφξνο 40% 

- 

- 

(378) 

(151) 

(378) 

(151) 

(378) 

(151) 

(378) 

(151) 

(378) 

(151) 

(378) 

(151) 

(378) 

(151) 

(378) 

(151) 

Καζαξά θέξδε 

Απνζβέζεηο 

Κφζηνο απφθηεζεο εμνπιηζκνχ 

Γάλεην 

- 

- 

(50.000) 

25.000 

(227) 

6.250 

- 

- 

(227) 

6.250 

- 

- 

(227) 

6.250 

- 

- 

(227) 

6.250 

- 

- 

(227) 

6.250 

- 

- 

(227) 

6.250 

- 

- 

(227) 

6.250 

- 

- 

(227) 

6.250 

- 

(25.000) 

Καζαξέο Σακηαθέο Ρνέο (25.000) 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 (18.977) 

Παξνχζα Αμία κε 4,8% (25.000) 5.747 5.484 5.233 4.993 4.764 4.546 4.338                                                                                                                                      (13.042) 

Καθαπή Παπούζα Αξία (2.937) 
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Ο πίλαθαο 4.7 δηαθέξεη απφ ην πίλαθα ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο ζηα εμήο: 

 

 Σν ρξφλν 0 εθηφο απφ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο πνπ εκθαλίδεηαη σο ηακηαθή 

εθξνή, εκθαλίδεηαη σο ηακηαθή εηζξνή ην πνζφ ησλ 25.000 € πνπ είλαη ην 

πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζπλνκνινγεί ν εθκηζζσηήο. Σν ίδην απηφ πνζφ 

εκθαλίδεηαη θαη ζην ηέινο ηνπ φγδννπ έηνπο σο ηακηαθή εθξνή αθνχ έρεη γίλεη 

ε ππφζεζε φηη ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα γίλεη εμ‟ νινθιήξνπ ζηε ιήμε 

ηνπ.                                                                                                                                                                                

 Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα θέξδε πξν θφξσλ αθαηξνχληαη νη ηφθνη ηνπ 

δαλείνπ. Οη ηφθνη ππνινγίδνληαη σο εμήο: πλνιηθφ πνζφ δαλείνπ * Δπηηφθην 

δαλεηζκνχ = 25.000 * 10% = 2.500 €. 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο παξνχζαο αμίαο ζα γίλεη πάιη κε επηηφθην 4,8% πνπ είλαη 

ην πξαγκαηηθφ θφζηνο επθαηξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο ε θαζαξή 

παξνχζα αμία πνπ πξνθχπηεη είλαη αξλεηηθή θαη ζπλεπψο ε ζχλαςε ηνπ 

δαλείνπ δελ είλαη επλντθή γηα ηελ εηαηξία Υ/Μ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΗ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ ΚΑΙ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ 

ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

 

 

5.1 Γιεθνή Λογιζηικά ππόηςπα 

 

 

5.1.1 Γενικά 

 

Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ – ΓΛΠ ( International Accounting 

Standards Board - IASB) είλαη έλα αλεμάξηεην θαη ηδησηηθψο ρξεκαηνδνηνχκελν 

ζψκα εθπφλεζεο θαη έθδνζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ εδξεχεη ζην Λνλδίλν. 

Βαζηθνί ρνξεγνί ηνπ είλαη κεγάιεο ινγηζηηθέο/ ειεγθηηθέο εηαηξίεο, ηδησηηθνί 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο, θεληξηθέο θαη 

αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο θαη άιινη πνιπεζληθνί ζχλδεζκνη θαη επαγγεικαηηθά ζψκαηα. 

Απνηειεί δηάδνρν ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ – ΔΓΛΠ 

(International Accounting Standards Committee – IASC) ε νπνία ηδξχζεθε ην 1973 

θαη είρε σο κέιε ινγηζηηθά ζψκαηα άλσ ησλ 95 ρσξψλ. Σν ΓΛΠ απνηειείηαη απφ 14 

κέιε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 9 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Σα κέιε πξνέξρνληαη απφ 

δηάθνξνπο ρψξνπο, φπσο: ινγηζηέο, ειεγθηέο, ρξήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη αθαδεκατθνχο ζθνπνί ηνπ ΓΛΠ είλαη:  

 

 Να εθπνλεί πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, έλα θνηλφ ζχλνιν παγθνζκίσλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ  ηα νπνία ζα βνεζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

δηάθνξεο θεθαιαηαγνξέο ηνπ θφζκνπ θαη άιινπ ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα ιακβάλνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. 

 Να πξνσζεί ηε ρξήζε θαη ηελ απζηεξή εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνηχπσλ. 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε εζληθνχο νξγαληζκνχο εθπφλεζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

γηα ηε ζχγθιηζε ησλ Δζληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ ΓΛΠ.  
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Σν 2005 πηνζεηήζεθαλ ηα ΓΛΠ απφ ηελ Δ.Δ. θαη απφ πάξα πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ 

θφζκν. Σελ ίδηα ρξνληά ε Δ.Δ. αλαγλψξηζε ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ΓΛΠ θαη πξφηεηλε 

λα εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα ΓΛΠ «θαζνξίδνπλ ηνπο 

θαλνληζκνχο αλαγλψξηζεο, επηκέηξεζεο, παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζε ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ είλαη ζεκαληηθά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γεληθνχ ζθνπνχ». Απφ πνιιέο ρψξεο πηνζεηνχληαη βάζεη λφκνπ (φπσο 

ζηελ Διιάδα), απφ θάπνηεο άιιεο πηνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα κέιε ησλ 

ινγηζηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζσκάησλ (φπσο ζηελ Κχπξν) θαη ηέινο, θάπνηεο ρψξεο 

αλαπξνζαξκφδνπλ ηα δηθά ηνπο εζληθά ινγηζηηθά πξφηππα έηζη ψζηε λα ηα θέξνπλ 

«ζηα κέηξα» ησλ ΓΛΠ/ ΓΠΥΑ (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο). 

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2006 ππήξραλ ζε ηζρχ 37 ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ αλάκεζα ζηα νπνία θαη ην 

ΓΛΠ 17 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηηο κηζζψζεηο. 

 

 

5.1.2 ΓΛΠ 17 – «Μιζθώζειρ» 

 

Γηα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κηζζψζεσλ, ζε παγθφζκην επίπεδν, εθαξκφδεηαη 

ε αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θπξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASC), πεξηιακβάλεη εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ leasing 

ζην  ινγηζηηθφ πξφηππν IASC 17 “ Accounting for leases”, φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε ην 1997. ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, κηα ζχκβαζε Υ/Μ 

ραξαθηεξίδεηαη σο finance lease φηαλ κεηαβηβάδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ απφ ηνλ εθκηζζσηή ζηνλ κηζζσηή. Έηζη, 

ην κίζζην θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ κηζζσηή αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε 

λνκηθή θπξηφηεηα έρεη κεηαβηβαζζεί ζε απηφλ απφ ηνλ εθκηζζσηή. Αληίζηνηρα, κία 

ζχκβαζε Υ/Μ ραξαθηεξίδεηαη σο operating lease φηαλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο finance lease. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα κηζζψκαηα ππνινγίδνληαη σο έμνδα 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ κηζζσηή. (Κιαδηθή κειέηε ICAP, 

Υξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία θαη πξντφληα, ζει. 212) 
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5.1.2.1 κοπόρ και πεδίο εθαπμογήρ ηος πποηύπος 

 

θνπφο ηνπ ΓΛΠ 17 είλαη λα πξνδηαγξάςεη ηφζν γηα ηνπο κηζζσηέο φζν θαη γηα ηνπο 

εθκηζζσηέο, ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ γηα ηηο κηζζψζεηο. 

 

Δθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή αλάιπζε φισλ ησλ κηζζψζεσλ εθηφο απφ: 

 

 Μηζζψζεηο γηα εμεχξεζε ή ρξήζε νξπθηψλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

παξφκνησλ κε – αλαλεψζηκσλ πφξσλ. 

 πκθσλίεο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ γηα ζηνηρεία φπσο θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, βηληενηαηλίεο, ζεαηξηθά έξγα, ζελάξηα, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, 

δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, θιπ. 

 

Δπίζεο ην ΓΛΠ 17 δελ εθαξκφδεηαη σο βάζε επηκέηξεζεο γηα : 

 

 Αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη απφ κηζζσηέο ηα νπνία ινγηζηηθνπνηνχληαη σο 

αθίλεηα γηα επέλδπζε. 

 Αθίλεηα γηα επέλδπζε πνπ παξέρνληαη απφ εθκηζζσηέο κε ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο. 

 Βηνινγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη απφ κηζζσηέο κε 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 

 Βηνινγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ παξέρνληαη απφ εθκηζζσηέο κε 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

 

 

5.1.2.2 Οπιζμοί 

 

Μίζζωζε: 

Δίλαη κηα ζπκθσλία κε ηελ νπνία ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ζηνλ κηζζσηή ην 

δηθαίσκα ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν κε αληάιιαγκα κηα πιεξσκή ή κηα ζεηξά πιεξσκψλ. 

  

Υξεκαηνδνηηθή Μίζζωζε: 

Δίλαη κηα κίζζσζε κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα 

νθέιε απφ ηελ ηδηνθηεζία ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηειηθή 

κεηαβίβαζε ή φρη ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο. 
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Λεηηνπξγηθή Μίζζωζε: 

Δίλαη ε κίζζσζε πνπ δελ είλαη ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 

 

Με – αθπξώζηκε κίζζωζε: 

Δίλαη ε κίζζσζε πνπ κπνξεί λα αθπξσζεί κφλν φηαλ: επέιζεη θάπνην 

απνκαθξπζκέλν πηζαλφ γεγνλφο, ππάξρεη έγθξηζε απφ ηνλ εθκηζζσηή, ν κηζζσηήο 

ζπλάπηεη λέα κίζζσζε γηα ην ίδην ή παξφκνην ζηνηρείν κε ηνλ ίδην εθκηζζσηή ή φηαλ ν 

κηζζσηήο θαηαβάιιεη έλα επηπξφζζεην πνζφ ηέηνην ψζηε θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

κίζζσζεο λα ζεσξείηαη εχινγε ε ζπλέρηζή ηεο. 

 

Έλαξμε ηεο κίζζωζεο: 

Δίλαη ε πξνγελέζηεξε απφ ηηο αθφινπζεο δχν εκεξνκελίεο: ηεο εκεξνκελίαο 

ζπκθσλίαο ηεο κίζζσζεο ή ηεο εκεξνκελίαο δέζκεπζεο ησλ δχν κεξψλ ζηνπο 

θχξηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο κίζζσζεο. ε απηήλ ηελ εκεξνκελία κηα κίζζσζε 

ηαμηλνκείηαη είηε σο ιεηηνπξγηθή είηε σο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ είλαη ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ έλαξμε ηεο 

πεξηφδνπ είλαη θαζνξηζκέλα. 

 

Έλαξμε ηεο κηζζωηηθήο πεξηόδνπ: 

Δίλαη ε εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ν κηζζσηήο δηθαηνχηαη λα εμαζθήζεη ην δηθαίσκά 

ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Δίλαη ε εκεξνκελία ηεο 

αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηεο κίζζσζεο (δειαδή, ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ ή ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

κίζζσζε, φπσο αξκφδεη). 

 

Γηάξθεηα ηεο κίζζωζεο: 

Δίλαη ε ακεηάθιεηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ν κηζζσηήο έρεη ζπκβιεζεί λα 

κηζζψζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη θάζε επηπιένλ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ 

νπνία ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε κίζζσζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, κε ή ρσξίο αχμεζε ηνπ κηζζψκαηνο , εθφζνλ είλαη κάιινλ βέβαην θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, φηη ν κηζζσηήο ζα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ.  

 

Διάρηζηε θαηαβνιή κηζζωκάηωλ: 

Δίλαη ην ζχλνιν ησλ κηζζσκάησλ πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν κηζζσηήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθηφο νπνησλδήπνηε ελδερνκέλσλ κηζζσκάησλ θαη θνζηψλ 

επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη θνξνινγίαο πνπ ζα πιεξσζνχλ απφ ηνλ εθκηζζσηή, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπ επηζηξαθνχλ. 
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Δπηπιένλ γηα ηνλ εθκηζζσηή είλαη νπνηαδήπνηε ππνιεηκκαηηθή αμία πνπ ηνπ εγγπάηαη 

ν κηζζσηήο, ηξίην κέξνο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ κηζζσηή ή θάπνην αλεμάξηεην 

ηξίην κέξνο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εγγχεζε. Γηα ηνλ κηζζσηή είλαη, θάζε πνζφ πνπ εγγπάηαη ζηνλ 

εθκηζζσηή ν κηζζσηήο ή θάπνην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ κηζζσηή. 

Δάλ φκσο ν κηζζσηήο έρεη έλα δηθαίσκα αγνξάο ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζε ηηκή πνπ αλακέλεηαη λα είλαη αξθεηά κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ 

κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαζίζηαηαη αζθήζηκν 

ην δηθαίσκα, ψζηε λα είλαη κάιινλ βέβαην θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο φηη ην 

δηθαίσκα απηφ ζα αζθεζεί, ηφηε ε ειάρηζηε θαηαβνιή κηζζσκάησλ απνηειείηαη απφ 

ηα ειάρηζηα κηζζψκαηα ηα νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ δηθαηψκαηνο θαη ηελ 

θαηαβνιή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε.  

 

Δύινγε αμία: 

Δίλαη ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή κηα 

ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη 

κε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζηα πιαίζηα κηαο ζπλαιιαγήο πνπ 

δηεμάγεηαη ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. 

 

Οηθνλνκηθή δωή: 

Δίλαη είηε ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλακέλεηαη λα είλαη 

επσθειψο ρξεζηκνπνηήζηκν απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ή ε αλακελφκελε 

ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. 

 

Ωθέιηκε Εωή: 

Δίλαη ε εθηηκψκελε απνκέλνπζα ρξνληθή πεξίνδνο, απφ ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο θαη 

ρσξίο πεξηνξηζκφ απφ ηε κηζζσηηθή πεξίνδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα 

αλαισζνχλ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα. 

 

Δγγπεκέλε Τπνιεηκκαηηθή Αμία (ΔΤΑ): 

Δίλαη γηα ηνλ εθκηζζσηή ην κέξνο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ  πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ είλαη εγγπεκέλν απφ ηνλ κηζζσηή ή απφ θάπνην αλεμάξηεην ηξίην 

κέξνο ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε εγγχεζε. Γηα ηνλ κηζζσηή είλαη ην κέξνο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ 
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πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ εγγπάηαη ζηνλ εθκηζζσηή απηφο ή έλα ηξίην κέξνο πνπ 

ζπλδέεηαη κε απηφλ. 

 

Με – εγγπεκέλε ππνιεηκκαηηθή αμία: 

Δίλαη ην κέξνο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ απφ ηνλ εθκηζζσηή δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ή είλαη 

εγγπεκέλε απφ έλα ηξίην κέξνο ζπλδεδεκέλν κε ηνλ εθκηζζσηή. 

 

Αξρηθά άκεζα θόζηε: 

Δίλαη δηαθνξηθά θφζηε πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε ζπκθσλία 

κηαο κίζζσζεο, κε εμαίξεζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηβαξχλεη εθκηζζσηέο πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζηέο „ε έκπνξνη. 

 

Αθαζάξηζηε Δπέλδπζε ζηε Μίζζωζε (ΑΔΜ): 

Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ πνπ κπνξεί λα απαηηήζεη ν εθκηζζσηήο 

ζε κηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη νπνηαδήπνηε κε – εγγπεκέλε ππνιεηκκαηηθή αμία 

πνπ δηθαηνχηαη ν εθκηζζσηήο. 

 

Καζαξή Δπέλδπζε ζηε Μίζζωζε (ΚΔΜ): 

Δίλαη ε Αθαζάξηζηε Δπέλδπζε ζηε Μίζζσζε (ΑΔΜ) πξνεμνθιεκέλε κε ην ηεθκαξηφ 

επηηφθην ηεο κίζζσζεο. 

 

Σεθκαξηό επηηόθην ηεο κίζζωζεο: 

Δίλαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην νπνίν θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο εμηζψλεη ηε 

ζπλνιηθή παξνχζα αμία : (α) ηεο ειάρηζηεο θαηαβνιήο κηζζσκάησλ θαη (β) ηεο κε 

εγγπεκέλεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο κε ηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη θάζε αξρηθφ άκεζν θφζηνο ηνπ εθκηζζσηή. 

 

Γηαθνξηθό επηηόθην δαλεηζκνύ ηνπ κηζζωηή: 

Δίλαη ην επηηφθην κε ην νπνίν ζα επηβαξπλφηαλ ν κηζζσηήο ζε κηα παξφκνηα κίζζσζε 

ή αλ απηφ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, ην επηηφθην κε ην νπνίν ζα επηβαξπλφηαλ ν 

κηζζσηήο θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο  γηα λα δαλεηζηεί ηα αλαγθαία θεθάιαηα γηα 

λα αγνξάζεη ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

Δλδερόκελν κίζζωκα: 

Δίλαη ην κέξνο ηνπ κηζζψκαηνο πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν πνζφ, αιιά 

πνπ βαζίδεηαη ζην κειινληηθφ πνζφ ελφο ζπληειεζηή πνπ αιιάδεη κε θξηηήξηα 
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δηαθνξεηηθά απφ ηελ απιή παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ (π.ρ. πνζνζηφ επί ησλ 

κειινληηθψλ πσιήζεσλ, πιήζνο κειινληηθψλ ρξεζηκνπνηήζεσλ, κειινληηθνί δείθηεο 

ηηκψλ, επηηφθηα πνπ ζα ηζρχνπλ κειινληηθά. 

 

Με – δεδνπιεπκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθό εηζόδεκα: 

Δίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Αθαζάξηζηεο Δπέλδπζεο ζηε Μίζζσζε θαη ηεο Καζαξήο 

Δπέλδπζεο ζηε Μίζζσζε.  

 

 

5.1.2.3 Δνδείξειρ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

Αλ κηα κίζζσζε είλαη ρξεκαηνδνηηθή εμαξηάηαη απφ ηελ νπζία ηεο ζπλαιιαγήο παξά 

απφ ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Γεληθά, κηα κίζζσζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε φηαλ: 

 

i. Καηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ηνπ ειάρηζηνπ ζπλφινπ 

κηζζσκάησλ (ΔΜ) ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηε δίθαηε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (απηή ε έλδεημε ρξεζηκνπνηείηαη θαη πην ζπρλά ζηελ πξάμε). 

 

ii. Με ηε κίζζσζε κεηαθέξεηαη ε θπξηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κίζζσζεο ζηνλ 

κηζζσηή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο. 

 

iii. Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην κίζζην ζε ηηκή πνπ ζα είλαη 

αξθεηά ρακειφηεξε απφ ηε δίθαηε αμία ηνπ κηζζίνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 

ην δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα εμαζθεζεί. 

 

iv. Η πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δσήο ηνπ κηζζίνπ. 

 

v. Ο κηζζσηήο κπνξεί λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε θαη λα απνδεκηψζεη φιεο ηηο 

ζρεηηθέο δεκίεο πνπ ζα ππνζηεί ν εθκηζζσηήο. 

 

vi. Ο κηζζσηήο έρεη ηνπο θηλδχλνπο αιιά θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο δίθαηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ. 
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vii. Ο κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε ηεο κίζζσζεο 

θαηαβάιινληαο κηζζψκαηα ζαθψο ρακειφηεξα απφ αληίζηνηρα αγνξαία 

κηζζψκαηα. 

 

viii. Σν κίζζην είλαη εηδηθήο θχζεο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιν 

κέξνο, παξά κφλν απφ ηνλ κηζζσηή εθηφο αλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί έλα ινγηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ν Γ. Κφληνο 

(Λνγηζηηθή Σξαπεδψλ θαη εηαηξηψλ Leasing % Factoring, 2007, ζει. 282) παξνπζηάδεη 

έλαλ ηξφπν δηάθξηζεο ηνπ ηχπνπ ηεο κίζζσζεο αλάινγα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλεη ε θάζε ζχκβαζε μερσξηζηά (ρξεκαηνδνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή κίζζσζε). 
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Γηάγξακκα 5.1: Γηάθξηζε ηνπ ηύπνπ κίζζωζεο αλάκεζα ζε ιεηηνπξγηθή θαη 

ρξεκαηνδνηηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαθέξεηαη ν ηίηινο 

ηδηνθηεζίαο απφ ηνλ 

εθκηζζσηή ζηνλ κηζζσηή ζην 

ηέινο ηεο ζχκβαζεο; 

Όρη 

Σν ζπκβφιαην κίζζσζεο 

πεξηιακβάλεη δηθαίσκα 

αγνξάο ζε ηηκή επθαηξίαο; 

Όρη 

Καιχπηεη ε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο σθέιηκεο 

δηάξθεηαο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ; 

Δίλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

ειάρηζησλ κηζζσκάησλ 

κεγαιχηεξε ή ίδηα κε ηελ 

εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ; 

Όρη 

Όρη 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΜΙΘΩΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΗ 

ΜΙΘΩΗ 

Ναη 

Ναη 

Ναη 

Ναη 
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5.2 Λογιζηικόρ σειπιζμόρ ηυν μιζθώζευν 

 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ κηζζψζεσλ. Η 

αλάιπζε απηή πξέπεη λα γίλεη κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αθνχ δηαθέξεη ζην 

αλ ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο αθνξά ρξεκαηνδνηηθή ή ιεηηνπξγηθή κίζζσζε θαη ζην αλ 

αθνξά ηνλ κηζζσηή ή ηνλ εθκηζζσηή. Γειαδή, νη ρξεκαηνδνηηθέο θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηφζν ζηα βηβιία ηνπ 

εθκηζζσηή φζν θαη ζε απηά ηνπ κηζζσηή. 

 

 

5.2.1 Λογιζηικόρ σειπιζμόρ από ηην πλεςπά ηος μιζθυηή 

 

 

5.2.1.1 Υπημαηοδοηική μίζθυζη 

 

Αξρηθή αλαγλώξηζε: 

 

ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπ ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο σο πάγην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

αιιά θαη σο ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 

 

Σν πνζφ ηεο αμίαο ηεο αλαγλψξηζεο ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ηε δίθαηε αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηελ παξνχζα αμία ηνπ ειάρηζηνπ ζπλφινπ 

κηζζσκάησλ (ΔΜ) πξνεμνθιεκέλε κε ην ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο κίζζσζεο( εάλ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ, κε ην επαπμεηηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ κηζζσηή. Δπηπιένλ, ην 

πνζφ απηφ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρηθά άκεζα θφζηε ηνπ 

κηζζσηή. 

 

Δάλ ν κηζζσηήο δελ εκθαλίζεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κίζζσζε, ηφηε ηφζν ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αιιά θαη ην 

παζεηηθφ ζα εκθαλίδνληαη ππνεθηηκεκέλα. 

 

Απνζβέζεηο: 

 

Ο κηζζσηήο πξέπεη λα απνζβέλεη ην κίζζην ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16 ή ην ΓΛΠ 38. 

Σν ΓΛΠ 16 νξίδεη φηη ην απνζβεζηέν πνζφ ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (δειαδή ε επηινγή 
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ηεο κεζφδνπ θαηαλνκήο ηνπ απνζβεζηένπ πνζνχ ζα πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε νη 

ρξεψζεηο γηα απφζβεζε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ξνή ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ 

ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ). Η σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

αλακελφκελε ρξήζε ηνπο ζηελ νληφηεηα. πλεπψο, ε σθέιηκε δσή κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ νηθνλνκηθή δσή ελφο ζηνηρείνπ. 

 

Δάλ ν κηζζσηήο δελ ζθνπεχεη λα απνθηήζεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ κηζζίνπ ζην ηέινο ηεο 

ζχκβαζεο, ηφηε ην κίζζην απνζβέλεηαη ζε κηα πεξίνδν ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηελ πεξίνδν ηεο κίζζσζεο θαη  απφ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

Πιεξωκέο κηζζωκάηωλ: 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο θαηαβάιιεη ζηνλ εθκηζζσηή ηα 

κηζζψκαηα. Σν πνζφ απηψλ ησλ κηζζσκάησλ θαιχπηεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ 

αξρηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (ηφθνη). Σν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζηηο πεξηφδνπο ηεο κίζζσζεο κε 

έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ επηβάξπλζεο πάλσ ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο . 

 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 17 ππάξρεη έλαο πξνζεγγηζηηθφο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζνχλ νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί. Έηζη, πξνηείλεηαη ε 

θαηαλνκή ησλ ηφθσλ κε βάζε κία απφ ηηο δχν παξαθάησ κεζφδνπο: 

 

1) Αναλογιζηική μέθοδορ (actuarial method): ε θαηαλνκή γίλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο κίζζσζεο. 

 

2) Μέθοδορ ζςνολικού αθποίζμαηορ ηυν τηθίυν (sum of the digits 

method): ε θαηαλνκή γίλεηαη αλάινγα κε ηα ςεθία πνπ αλαινγνχλ ζηελ θάζε 

πεξίνδν. 

 

Γλωζηνπνηήζεηο: 

 

Δθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηα ΓΠΥΑ 

7 (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο), νη κηζζσηέο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχλ θαη ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 

i. ηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηεο θάζε θαηεγνξίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ κηζζσζεί κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 
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ii. Σε ζπκθσλία ηνπ Διάρηζηνπ ζπλφινπ κηζζσκάησλ κε ηελ παξνχζα αμία ησλ 

ζηνηρείσλ γηα πεξηφδνπο: εληφο ηνπ ελφο έηνπο, κεηά ην πξψην θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ην πέκπην έηνο, κεηά ην πέκπην έηνο. 

iii. Δλδερφκελα ελνίθηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο. 

iv. Σν ζχλνιν ηεο κειινληηθήο ειάρηζηεο θαηαβνιήο ππνκηζζσκάησλ πνπ 

αλακέλεηαη λα ιεθζνχλ βάζε κε – αθπξψζηκεο ππνκίζζσζεο θαηά ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο. 

v. Γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ ζπκθσληψλ ηεο κίζζσζεο, φπσο: 

 Σεο βάζεο ππνινγηζκνχ ελδερφκελσλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ. 

 Σεο χπαξμεο θαη ησλ νξψλ δηθαησκάησλ αγνξάο, αλαλέσζεο ή 

αλαπξνζαξκνγήο. 

 Οπνησλδήπνηε πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ πηζαλφλ ηεζεί ζηελ εηαηξία, 

απφ ηηο ζπκθσλίεο κίζζσζεο. 

 

ηα παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα νη Υ. Βιάρνο θαη Λ. Λνπθάο (Υ. Βιάρνο & Λ. Λνπθά 

2007, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 2007», ζει.17.22 - 23) παξνπζηάδνπλ ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ θαηά ηε έλαξμε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο: 
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Γηάγξακκα 5.2: Αξρηθόο Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο ηεο Υ/Μ γηα ηνλ κηζζωηή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

Γλσξίδνπκε ην 

ηεθκαξηφ επηηφθην 

ηεο κίζζσζεο; 

Η παξνχζα αμία ηνπ ΔΜ 

είλαη κηθξφηεξε ηεο δίθαηεο 

αμίαο ηνπ κίζζηνπ; 

Ναη Όρη 

Πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην = 

Σεθκαξηφ 

επηηφθην 

Πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην = 

Δπαπμεηηθφ 

θφζηνο 

δαλεηζκνχ ηνπ 

κηζζσηή 

Ναη Όρη 

Υπέυζη: 
ηνηρείν 
Δλεξγε-
ηηθνχ 

Πίζηυζη: 

Τπνρξέ-

σζε 

Υπέυζη: 
ηνηρείν 
Δλεξγε-
ηηθνχ 

Πίζηυζη: 

Τπνρξέ-

σζε 

Με ηελ 

παξνχζα 

αμία ηνπ 

ΔΜ 

Με ηε 

δίθαηε αμία 

ηνπ 

ζηνηρείνπ 
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Γηάγξακκα 5.3: Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο Υ/Μ γηα ηνλ εθκηζζωηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζωζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

Ο ηίηινο ηδηνθηεζίαο 

ζα κεηαθεξζεί ζηνλ 

κηζζσηή ζην ηέινο 

ηεο ζπκθσλίαο;  

Οη πιεξσκέο ησλ 

κηζζσκάησλ 

ρσξίδνληαη ζε: 

Δλδερφκελα ελνίθηα 

Απφζβεζε 

θαηά ηελ 

πεξίνδν 

ηεο 

σθέιηκεο 

δσήο ηνπ 

ζηνηρείνπ 

Απφζβεζε 

θαηά ην 

κηθξφηεξν 

κεηαμχ 

ρξφλνπ 

κίζζσζεο 

θαη 

σθέιηκεο 

δσήο ηνπ 

ζηνηρείνπ 

Υξεκαην-

νηθνλνκηθφ 

έμνδν πνπ 

ππνινγίδε-

ηαη κε έλαλ 

απφ ηνπο 

παξαθάησ 

ηξφπνπο: 

Απνπιεξσ-

κή 

θεθαιαίνπ 

πνπ είλαη ε 

δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ 

ζπλφινπ 

κηζζσκάησλ 

θαη ρξεκ.  

εμφδσλ 

Καηαρσξν

χληαη σο 

έμνδα ηεο 

πεξηφδνπ 

θαηά ηελ 

νπνία 

πξαγκαην-

πνηνχληαη 

Αλαινγηζηηθή 

κέζνδνο 

Μέζνδνο 

ζπλνιηθνχ 

αζξνίζκα-

ηνο ησλ 

ςεθίσλ 

Ναη Όρη 
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5.2.1.2 Λειηοςπγική μίζθυζη 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, 

νπζηαζηηθά, ν κηζζσηήο λνηθηάδεη ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηνλ εθκηζζσηή γηα 

κηα πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν έλαληη θαηαβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ 

κηζζσκάησλ. 

 

Όζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ, ν κηζζσηήο δελ αλαγλσξίδεη ην ζηνηρείν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηνλ Ιζνινγηζκφ ηνπ. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εθκηζζσηή 

εκθαλίδνληαη σο έμνδα ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο ηνπ κηζζσηή κε 

βάζε ηελ επζεία κέζνδν εθηφο θαη αλ θάπνηα άιιε ζπζηεκαηηθή βάζε είλαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθή (δηαρξνληθά) ηεο απνθφκηζεο νθειψλ απφ ηνλ κηζζσηή, απφ ηε 

ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. ηνλ Ιζνινγηζκφ ζα εκθαλίδνληαη κφλν ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

πξνπιεξσζεί ή είλαη πιεξσηέα. 

 

Δθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηα ΓΠΥΑ 

7 (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο), νη κηζζσηέο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχλ θαη ηα αθφινπζα ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο: 

 

i. Σν ζχλνιν ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ γηα ηηο κε – αθπξσηέεο κηζζψζεηο 

ηα νπνία είλαη πιεξσηέα εληφο ηνπ ελφο έηνπο, κεηά ην πξψην θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ην πέκπην έηνο θαη κεηά ην πέκπην έηνο. 

 

ii. Σν ζχλνιν ησλ κειινληηθψλ ππνκηζζσκάησλ πνπ αλακέλεηαη λα 

εηζπξαρζνχλ απφ κε – αθπξσηέεο ππνκηζζψζεηο. 

 

iii. Μηζζψκαηα θαη ππνκηζζψκαηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο έμνδα θαηά ηελ 

πεξίνδν θαη μερσξηζηή γλσζηνπνίεζε γηα ειάρηζηα κηζζψκαηα, ελδερφκελα 

ελνίθηα θαη ππνκηζζψκαηα πιεξσηέα. 

 

iv. Γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπκθσληψλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ ησλ ελδερφκελσλ ελνηθίσλ, 

ηεο χπαξμεο θαη ησλ φξσλ δηθαησκάησλ αγνξάο, αλαλέσζεο ή 

αλαπξνζαξκνγήο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ηπρφλ ηεζεί απφ 

ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. 
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5.2.2 Λογιζηικόρ σειπιζμόρ από ηην πλεςπά ηος εκμιζθυηή 

 

 

5.2.2.1 Υπημαηοδοηική μίζθυζη 

 

Αξρηθή αλαγλώξηζε: 

 

Ο εθκηζζσηήο πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ην εθκηζζσκέλν ζηνηρείν  σο 

απαίηεζε ε νπνία ηζνχηαη κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε ( αθαζάξηζηε 

επέλδπζε ζηε κίζζσζε πξνεμνθιεκέλε κε ην ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο κίζζσζεο). 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο πνπ γίλεηαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή είλαη ζηελ νπζία «αληίζεηνο» κε απηφλ πνπ γίλεηαη 

ζηα βηβιία ηνπ κηζζσηή. Οπζηαζηηθά, ν εθκηζζσηήο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην 

κίζζην αιιά ην έρεη πνπιήζεη ζηνλ κηζζσηή κε πίζησζε. Σα κηζζψκαηα πνπ ζα 

εηζπξάμεη ν εθκηζζσηήο απφ ηνλ κηζζσηή πεξηιακβάλνπλ ηελ απνπιεξσκή ηεο 

πίζησζεο θαη ηνπο ηφθνπο (ρξεκαηννηθνλνκηθά εηζνδήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

αληακνηβή ηνπ εθκηζζσηή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη γηα ηελ επέλδπζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε).  

 

Σα αξρηθά άκεζα θφζηε ηα νπνία ζπλήζσο δαπαλνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο θαη ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο πξνκήζεηεο, λνκηθά έμνδα, θιπ,  

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή επηκέηξεζε ησλ απαηηήζεσλ (ρξεψζηεο/ εηζπξαθηέα 

πνζά απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε) ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη κεηψλνπλ ηα 

έζνδα πνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Απφ ηνλ «νξηζκφ ησλ 

αξρηθψλ άκεζσλ θνζηψλ» εμαηξνχληαη ηα θφζηε πνπ δαπαλνχληαη απφ 

θαηαζθεπαζηέο ή εκπφξνπο εθκηζζσηέο. 

 

Δηζπξάμεηο κηζζωκάηωλ θαη θαηαλνκή ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εηζνδεκάηωλ: 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ηα κηζζψκαηα πνπ εηζπξάηηεη ν εθκηζζσηήο 

απφ ηνλ κηζζσηή πεξηιακβάλνπλ ηελ απνπιεξσκή ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ 

(ρξεψζηεο) θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εηζνδήκαηα (ηφθνη εηζπξαθηένη). 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απηά εηζνδήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ 

ζηηο πεξηφδνπο ηεο εθκίζζσζεο έηη ψζηε λα απνηεινχλ ζηαζεξή απφδνζε ηεο 

θαζαξήο επέλδπζεο ηνπ εθκηζζσηή ζηε κίζζσζε. Η θαηαλνκή κπνξεί λα γίλεη 

ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηελ αλαινγηζηηθή κέζνδν είηε ηε κέζνδν ηνπ ζπλνιηθνχ 

αζξνίζκαηνο ησλ ςεθίσλ. 
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Η κε – εγγπεκέλε ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ κηζζίνπ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 

ηαθηηθά, θαη αλ κεησζεί, πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ε θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο κίζζσζεο. Οπνηαδήπνηε κείσζε πνπ αθνξά ηα πνζά πνπ έρνπλ 

ήδε ινγηζηηθνπνηεζεί πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ακέζσο.  

 

Γλωζηνπνηήζεηο: 

 

Δθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηα ΓΠΥΑ 

7 (Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο), νη εθκηζζσηέο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχλ θαη ηα παξαθάησ: 

 

i. Σε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αθαζάξηζηεο επέλδπζεο ζηε κίζζσζε θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ ειάρηζηνπ ζπλφινπ 

κηζζσκάησλ πνπ είλαη εηζπξαθηέα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα γίλεη γλσζηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζπκθσλίαο γηα ηεο 

εμήο πεξηφδνπο: εληφο ελφο έηνπο, κεηά ην πξψην θαη φρη αξγφηεξα απφ ην 

πέκπην έηνο θαη κεηά ην πέκπην έηνο. 

 

ii. Σν κε – δεδνπιεπκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ εηζφδεκα. 

 

iii. Σε κε – εγγπεκέλε ππνιεηκκαηηθή αμία πνπ δηθαηνχηαη ν εθκηζζσηήο. 

 

iv. Σε ζπζζσξεπκέλε πξφβιεςε γηα ηα κε – εηζπξαθηέα ειάρηζηα κηζζψκαηα. 

 

v. Σα ελδερφκελα ελνίθηα (κηζζψκαηα) πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα έζνδα ηεο 

πεξηφδνπ. 

vi. Σε γεληθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ φξσλ θάζε ζεκαληηθήο ζπκθσλίαο 

κίζζσζεο. 

 

ηα παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα (Υ. Βιάρνο & Λ. Λνπθά 2007, «Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα 2007», ζει.17.22 - 23) παξνπζηάδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο θαηά ηε 

έλαξμε αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή: 
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Γηάγξακκα 5.4: Αξρηθόο Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο ηεο Υ/Μ γηα ηνλ εθκηζζωηή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

Τπνινγηζκφο ηεο 

Αθαζάξηζηεο 

Δπέλδπζεο ζηε 

Μίζζσζε (ΑΔΜ) 

Τπνινγηζκφο ηεο  

παξνχζαο αμίαο ηεο 

Αθαζάξηζηεο 

Δπέλδπζεο ζηε 

Μίζζσζε (ΑΔΜ) 

Τπνινγηζκφο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κε 

δεδνπιεπκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθ

ψλ εηζνδεκάησλ 

(ΑΔΜ – Παξνχζα 

αμία ΑΔΜ) 

Απσική καηασώπηζη 

Υπέυζη: 

Υξεψζηεο 

απφ 

εθκίζζσζε 

Πίζηυζη: 

ηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ/ 

Πσιήζεηο 

Σν πνζφ απηφ ζα 

θαηαλεκεζεί σο 

ρξεκα/ θφ 

εηζφδεκα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο 

εθκίζζσζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο: 

Σε κέζνδν ηνπ 

ζπλνιηθνχ 

αζξνίζκαηνο 

ησλ ςεθίσλ 

Σελ 

αλαινγηζηηθή 

κέζνδν (ην irr 

ησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ ηεο 

κίζζσζεο) 



 98 

Γηάγξακκα 5.5: Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο Υ/Μ γηα ηνλ εθκηζζωηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζωζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ 

Οη εηζπξάμεηο ησλ 

κηζζσκάησλ 

ρσξίδνληαη ζε: 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

εηζφδεκα πνπ 

ππνινγίδεηαη έηζη 

ψζηε: 

Απνπιεξσκή 

Κεθαιαίνπ πνπ 

ππνινγίδεηαη σο 

εμήο:  

Να απνηειεί 

ζηαζεξή απφδνζε 

ζηελ Καζαξή 

Δπέλδπζε (ΚΔ) ηεο 

κίζζσζεο 

Μίζζσκα – 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ 

εηζφδεκα 

Σν πνζνζηφ απηφ 

είλαη ν εζυηεπικόρ 

ζςνηελεζηήρ 

απόδοζηρ ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ 

ηεο κίζζσζεο 

Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

ε κέζνδνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ 

αζξνίζκαηνο ησλ 

ςεθίσλ, πνπ δίλεη 

πεξίπνπ ίδην 

απνηέιεζκα 



 99 

5.2.2.2 Λειηοςπγική μίζθυζη 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξακέλεη ζηνλ 

Ιζνινγηζκφ ηνπ εθκηζζσηή θαη απνζβέλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ην ΓΛΠ 16 ή ην 

ΓΛΠ 38. 

 

Σα κηζζψκαηα πνπ εηζπξάηηεη ν εθκηζζσηήο θαηαρσξνχληαη σο εηζνδήκαηα ζηελ 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο κε βάζε ηελ επζεία κέζνδν εθηφο αλ θάπνηα 

άιιε ζπζηεκαηηθή βάζε είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθή, δηαρξνληθά, αληηπξνζσπεχεη 

θαιχηεξα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εθκηζζσκέλν ζηνηρείν. 

 

Σα αξρηθά άκεζα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εθκηζζσηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο δηεπζέηεζεο κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο, πξνζηίζεληαη ζηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ κηζζίνπ θαη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο γλσζηνπνηήζεηο εθηφο απφ ηηο γλσζηέο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

ΓΠΥΑ 17 νη εθκηζζσηέο πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ηα αθφινπζα: 

 

i. Σα κειινληηθά ειάρηζηα κηζζψκαηα απφ κε – αθπξσηέεο ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο πνπ είλαη εηζπξαθηέα ζπλνιηθά, θαζψο θαη μερσξηζηά γηα θάζε κία 

απφ ηηο εμήο πεξηφδνπο: εληφο ελφο έηνπο, κεηά ην πξψην θαη φρη αξγφηεξα 

απφ ην πέκπην έηνο θαη κεηά ην πέκπην έηνο. 

 

ii. Σν ζχλνιν ησλ ελδερνκέλσλ ελνηθίσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηα εηζνδήκαηα 

θαη 

 

iii. Μία γεληθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ φξσλ θάζε ζεκαληηθήο ιεηηνπξγηθήο 

κίζζσζεο. 
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 Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.), IFRS, 

2006, (πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γ.Λ.Π. θαη Γηεξκελεηψλ ηεο 1/1/2006), 

Έθδνζε 2007 

 Βιάρνο Υ. θαη Λνπθά Λ., Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 2007, 4ε Έθδνζε, 

Globaltraining 2007 

 Κφληνο Γ., «Λνγηζηηθή Σξαπεδψλ θαη εηαηξηψλ Leasing θαη Factoring», 

Δθδφζεηο Γηπινγξαθία, Αζήλα 2007 

 International Accounting Standards Committee, International Accounting 

Standard 17 “Leases” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΚΛΑΔΟ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΗ 

ΜΙΘΩΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

6.1 Η λειηοςπγία ηος θεζμού ζηην Δλλάδα 

 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP: «Υξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία θαη 

πξντφληα», 2006 (ζει. 218 – 220),  νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Υ/Μ ζηελ Διιάδα έρνπλ σο εμήο: 

 

1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ππνθαηαζηήκαηνο εηαηξίαο Υ/Μ ηεο νπνίαο ε έδξα είλαη ζε 

θάπνηα άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ., δελ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο ή ε θαηαβνιή θεθαιαίσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη κφλν ε 

δήισζε νξηζκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα 

επνπηεχνπζα αξρή ηεο ρψξαο πνπ εδξεχεη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία. Δπίζεο, 

απαηηείηαη ε εγγξαθή ζην κεηξψν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ 

εηαηξηψλ Υ/Μ θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ Υ/Μ. Η 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο αζθεί επνπηηθφ ξφιν θαη έιεγρν ζηηο ειιεληθέο εηαηξίεο 

Υ/Μ θαζψο θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ Υ/Μ. 

 

2. Όιεο νη ζπκβάζεηο Υ/Μ πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην νηθείν πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ κηζζσηή θαη ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ. 

 

3. Οη ζπκβάζεηο Υ/Μ απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε ραξηνζήκνπ. Απηφ ηζρχεη ηφζν 

γηα ηα θηλεηά, φζν θαη γηα ηα αθίλεηα. 

 

4. Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβάζεηο Υ/Μ ην δηθαίσκα 

πξναίξεζεο γηα ηελ αγνξά ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή ή γηα ηελ αλαλέσζε 

ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο γηα νξηζκέλν ρξφλν, θαζψο θαη ην ηίκεκα αγνξάο ή 

ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ. Οη αληηζπκβαιιφκελνη έρνπλ ηελ επρέξεηα λα 

νξίζνπλ φηη ην δηθαίσκα αγνξάο κπνξεί λα αζθεζεί θαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ κίζζσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ν κηζζσηήο αζθήζεη ην 

δηθαίσκα αγνξάο ηνπ κηζζίνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο, ηφηε 
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είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη φινπο ηνπο θφξνπο θαη ηα ηέιε πνπ ζα ηνπ 

αλαινγνχζαλ εάλ είρε πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ κηζζίνπ εμ‟ αξρήο. 

 

5. Απφ 01/01/2005, ηφζν νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ, φζν θαη 

νη κε εηζεγκέλεο πνπ είλαη ζπγαηξηθέο ησλ εηζεγκέλσλ (εθφζνλ ν θχθινο 

εξγαζηψλ, ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ησλ 

εηαηξηψλ αλαινγεί ζην 5% θαη πιένλ ησλ αληίζηνηρσλ ελνπνηεκέλσλ κεγεζψλ 

ησλ νκίισλ ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη), πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα ΓΛΠ. Οη 

ππφινηπεο κε εηζεγκέλεο εηαηξίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ηα 

ΓΛΠ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπο 

θαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ.  

 

6. Ο κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ρξήζε ησλ επεξγεηεκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα αλαπηπμηαθφ λφκν (επελδπηηθά 

θίλεηξα, επηδνηήζεηο). χκθσλα κε ηνλ λ. 3299/ 2004 νη λέεο ή νη παιαηέο 

επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην λφκν απηφ θαη ζπλάπηνπλ 

ζπκβάζεηο Υ/Μ, δηθαηνχληαη επηδφηεζε γηα ηα θαηαβαιιφκελα κηζζψκαηα ζε 

πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 13% θαη 40% αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ε επέλδπζε θαη ηελ θαηεγνξία ηεο επέλδπζεο. Σν 

πνζνζηφ ηεο επηδφηεζεο ησλ κηζζσκάησλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 55% ηνπ 

χςνπο ηεο επέλδπζεο αιιά δελ ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο. Η επηδφηεζε αθνξά κφλν ην ηκήκα ησλ κηζζσκάησλ πνπ 

αλαινγεί ζην ρξενιχζην θαη θαηαβάιιεηαη αλά ηξίκελν κε ηελ εμφθιεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ κηζζσκάησλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ 

ηνπ θηλήηξνπ είλαη ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ κηζζίνπ ζηνλ κηζζσηή κε 

ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ πέληε 

εηψλ. Καηά ζπλέπεηα, απνθιείνληαη νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε κίζζσζε 

αθηλήησλ. Δλαιιαθηηθά, νη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επηιέμηκεο 

επελδχζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπέζνπλ απφ ην θφξν ηα αδηαλέκεηα 

θέξδε ησλ πξψησλ δέθα δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (κε ην ζρεκαηηζκφ 

αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ) απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη 

γηα πνζφ κηζζσκάησλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ αμία θηήζεσο ηνπ κηζζίνπ 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξγην εμνπιηζκφ ή πάγηα. 
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7. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο (λ. 2842/ 2000), ηα 

κηζζψκαηα ησλ ζπκβάζεσλ Υ/Μ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε νπνηνηδήπνηε 

λφκηζκα επηιέμνπλ νη ζπκβαιιφκελνη. 

 

8. Γελ ηζρχεη ν θφξνο ππεξαμίαο θαηά ηελ πψιεζε ηνπ κηζζίνπ ζηνλ κηζζσηή ή 

αθφκε θαη θαηά ηελ πψιεζε παγίνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζηελ εηαηξία Υ/Μ 

(πεξίπησζε sale and leaseback). Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ 

παγίνπ θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο ινγίδεηαη ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο θαη ππφθεηηαη ζηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο. 

 

 

6.2 Δλληνικέρ εηαιπίερ σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αιθαβεηηθά νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ζηελ Διιάδα νη νπνίεο είλαη θαη κέιε ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Δηαηξηψλ 

Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο. 

 

 

6.2.1 Alpha Leasing 

 

Η Alpha Leasing είλαη ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ νκίινπ Alpha Bank. Πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην Ηξάθιεην, ηνπ γξαθείνπ ηεο ζηε 

Λάξηζα θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Alpha Bank. 

 

Σν 1981 ηδξχεηαη ε  εηαηξία "Γηεξεπλείηαη Άιθα ΑΔ Οξγαλψζεσο & 

Μεραλνγξαθήζεσο". Σν 1987, έλα ρξφλν κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα, ε εηαηξία κεηνλνκάδεηαη ζε " Γηεξεπλείηαη 

Άιθα ΑΔ Υξεκαηνδνηηθήο Μηζζψζεσο", ελψ ηελ ίδηα ρξνληά εηζάγεηαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Σν 1989 ηδξχεηαη ην ππνθαηάζηεκα Βνξείνπ Διιάδνο 

κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ην 1998 ην γξαθείν εμππεξεηήζεσο πειαηείαο Κεληξηθήο 

Διιάδνο κε έδξα ηε Λάξηζα θαη ην 1999 ην γξαθείν εμππεξεηήζεσο πειαηείαο ηεο 

Κξήηεο κε έδξα ην Ηξάθιεην. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ηνπ νκίινπ ηεο Alpha Bank. 

Παξάιιεια, ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 πινπνηείηαη απφ ηελ Alpha Leasing AE ε πξψηε 

ζχκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Μηζζψζεσο αθηλήηνπ ζηελ Διιάδα. Σν 2001 πξνβαίλεη ζε 

ζπγρψλεπζε, κέζσ απνξξνθήζεσο κε ηελ Ινληθή Leasing ΑΔ. 
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Με ηελ ππ‟ αξηζκφλ 3/428/17.5.2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο απνθαζίζζεθε ε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3371/2005. 

 

Σα δχν ηειεπηαία ρξφληα ε εηαηξία ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία πνπ είρε θαηά ηελ 

εμαεηία 2002 - 2007, ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξίαο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2008, θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφο, θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θιπ.) γηα ην 2009. 

πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά κεγέζε ηεο Alpha Leasing γηα ην 2008 δηακνξθψζεθαλ σο 

εμήο:  

 

 Σα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο απμήζεθαλ θαηά 21,5% θαη αλήιζαλ ζε 

16,3 εθ. επξψ ην 2008 έλαληη 13,4 εθ. επξψ ην 2007. 

 Οη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο απμήζεθαλ θαηά 8,1% θαη 

αλήιζαλ ζηηο 31/12/2008 ζε 1.291,3 εθαη. επξψ έλαληη 1.194,3 εθαη. επξψ ην 

2007. 

 Σα έζνδα ηφθσλ αλήιζαλ ζε 84,2 εθαη. επξψ απμεκέλα θαηά 17,9%, έλαληη 

71,42 εθαη. επξψ ην 2007. Σα έμνδα ηφθσλ αλήιζαλ ζε 47,5 εθαη. επξψ 

έλαληη 37,2 εθαη. επξψ ην 2007. 

 Η κέζε απφδνζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεψλ δηακνξθψζεθε ζε 6,90% απφ 6,64% 

ην 2007 ελψ ην κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ δηακνξθψζεθε ζε 5,25% απφ 4,75% 

ην 2007.  

 

Δλδεηθηηθά, γηα ην έηνο 2009 κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ κεηψζεθε απφ 989.832 επξψ ην 2008 ζε 984.481 επξψ ην 2009. Σα 

έμνδα ηφθσλ κεηψζεθαλ απφ 47.510 επξψ ην 2008 ζε 26.444 επξψ ην 2009. Σν 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ηελ 31.12.2009 αλέξρεηαη ζε 109.650 επξψ, 

απνηεινχκελν απφ 39.585.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο 2,77 επξψ εθάζηε 

θαη ε δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην αλέξρεηαη ζε 139.831 επξψ.   

(www.alphaleasing.gr) 
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6.2.2 Aspis Leasing Α.Δ. 

 

Η Aspis Leasing ζπζηήζεθε ην 1992 απφ ηελ ABN AMRO BANK N.V. θαη ην 2002 

εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Aspis Bank ζπλερίδνληαο ζήκεξα ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο κε 

ηελ επσλπκία Aspis Leasing A.E.  

Η Aspis Credit A.E. είλαη θαηά 99,95% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Aspis Leasing θαη 

ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2003. H εηαηξία εζηηάδεη ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

κηζζψζεηο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ηφζν ζε λνζνθνκεία θαη θιηληθέο φζν θαη ζε ηαηξνχο 

θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζηε καθξνρξφληα κίζζσζε απηνθηλήησλ, ελψ ζηα 

άκεζα ζρέδηα ηεο είλαη ε επέθηαζε ηεο ζηα εθηππσηηθά κεραλήκαηα. 

 

Σα πξντφληα – πξνγξάκκαηα πνπ δηαζέηεη ε Aspis Leasing είλαη: ην άκεζν leasing (ε 

ζπλεζέζηεξε κνξθή πνπ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ ή 

θηηξίνπ), ην leasing αθηλήησλ (αθίλεηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν leasing 

είλαη γξαθεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θ.α.), ην sale and lease back (ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ παγίσλ πνπ κηα εηαηξία έρεη ήδε ζηελ θαηνρή ηεο), ην construction leasing (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην δελ είλαη έηνηκν, ε Aspis Leasing αλαιακβάλεη θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο) θαη ε ηαηξηθή Υ/Μ (εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα 

κίζζσζε ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ). 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο εηαηξίαο γηα ηα έηε 2009 θαη 2008 

ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ απμήζεθε θαηά 54% πεξίπνπ απφ 113.787 ρηι. € ην 2008 

ζε 175.607 ρηι. € ην 2009 ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο κεηψζεθαλ θαηά 14% 

πεξίπνπ απφ 12.684 ρηι. € ην 2008 ζε 10.935 ρηι. € ην 2009. Σν 2009 ε εηαηξία 

εκθάληζε αξλεηηθά ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (κεηά θφξσλ). πγθεθξηκέλα ηα 

έζνδα ηεο κεηψζεθαλ απφ 274.000 € ην 2008 ζε 1.749 ρηι. € (δεκία ην 2009).  

(www.tbank.com) 

 

 

6.2.3 ΑΣΔ Leasing Α.Δ. 

 

 Η ATE Leasing A.E., ηδξχζεθε ην 1991 θαη είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. H έδξα ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, ελψ ππάξρoπλ  

γξαθεία ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηε Λάξηζα.  

 

Κχξην αληηθείκελν ηεο ΑΣΔ Leasing Α.Δ. είλαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο πάζεο θχζεσο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ. Σα εθκηζζσκέλα πάγηα 

http://www.tbank.com/
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πεξηιακβάλνπλ παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ πνπ απεπζχλεηαη ζηε βηνκεραλία, ζε 

ηερληθέο εηαηξείεο, ζηνλ ηαηξηθφ ρψξν, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θηι. Γξαζηεξηνπνηείηαη 

ζε φιεο ηηο κνξθέο κίζζσζεο πξνζθέξνληαο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πψιεζε θα 

επαλακίζζσζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κε ζπλεξγαζία πξνκεζεπηψλ, δηεζλή 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, θνηλνπξαθηηθή κίζζσζε θαη κίζζσζε αθηλήησλ. 

 

Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα απμήζεθαλ θαηά 31% πεξίπνπ απφ 3.185 επξψ ην 2008 ζε 

102.018 επξψ ην 2009, ελψ νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κεηψζεθαλ 

θαηά 6% πεξίπνπ απφ 419.735 επξψ ην 2008 ζε 390.449 επξψ ην 2009. Δπίζεο, ε 

ATE Leasing ην 2009, πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε ηα νπνία 

εμφθιεζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε ηξαπεδηθά δάλεηα. Σα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

2009 (πξν θφξσλ), είλαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη αλέξρνληαη ζην πνζφ 

ησλ € 24.488 ρηι. (δεκία) έλαληη € 2.866 (θέξδνο) ηνπ 2008. 

 

Γηα ηα επφκελα ρξφληα, ε ΑΣΔ Leasing, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαβάζκηζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη ηνπ δηθηχνπ ηεο ΑΣΔ. πγθεθξηκέλα επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε 

ησλ εξγαζηψλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ΑΣΔ θαη ησλ 

Δηαηξηψλ Μεηνρηθνχ Δλδηαθέξνληνο ΑΣΔ, ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ γξαθείσλ 

Θεζζαινλίθεο θαη Λάξηζαο, ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κε ζπλεξγαζία 

πξνκεζεπηψλ (Vendor Leasing), ηεο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζεο ζε κεγάινπο πειάηεο  

(Corporate) ηεο κίζζσζεο αθηλήησλ θαη ηεο εμπγίαλζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζε πγηέο επίπεδν. Όζνλ αθνξά ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο αλακέλεηαη λα 

ζπκπηεζζνχλ γηα ηα επφκελα ρξφληα θαζψο ζα επεξεαζζνχλ απφ παξάγνληεο φπσο 

νη κεγαιχηεξεο επηζθάιεηεο θαη ε κείσζε ησλ εζφδσλ. 

(www.ateleasing.gr) 

 

 

6.2.4 Αηηικήρ Α.Δ. Υπημαηοδοηικών Μιζθώζευν 

 

Η εηαηξία ηδξχζεθε ην 2001 θαη ην 2007 ζπγρσλεχηεθε κε ηε κεηξηθή Σξάπεδα 

Αηηηθήο. Η παξνρή ππεξεζηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζα γίλεηαη πιένλ απφ 

εηδηθή δηεχζπλζε ηεο Σξάπεδαο.  

 

Πξντφληα ηεο εηαηξίαο είλαη νη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θηλεηψλ θαη 

αθηλήησλ, ε πψιεζε θαη επαλακίζζσζε θαζψο επίζεο θαη πξνλνκηαθά 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηαηξνχο, θαξκαθνπνηνχο (πξνγξάκκαηα βαζηδφκελα ζην 

http://www.ateleasing.gr/
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Euribor κε ζπληειεζηή ππνινγηζκνχ ηνπ κηζζψκαηνο κεησκέλν θαηά 0,35%) θαη κέιε 

ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Η εηαηξία δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε κίζζσζε 

αθηλήησλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ πψιεζε θαη επαλακίζζσζε. 

(www.atticabank.gr) 

 

 

6.2.5 BNP Paribas Leasing 

 

Η BNP Paribas leasing ιεηηνπξγεί σο ηκήκα ηεο ηξάπεδαο BNP Paribas θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζηελ Διιάδα απφ ην 

1996. Πξντφληα ηεο εηαηξίαο είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, 

πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, εηδψλ 

απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη επίπισλ, κεραλεκάησλ θαηαζθεπψλ θαη παξαγσγήο, 

απιψλ αιιά θαη βηνκεραληθψλ αθηλήησλ, κηθξψλ αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ. 

 

 

6.2.6 Γενική Υπημαηοδοηικέρ Μιζθώζειρ Α.Δ. "Geniki Leasing" 

 

H Geniki Leasing πνπ ζήκεξα απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Γεληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο Α.Δ., ηδξχζεθε ην 1987 απφ ηε Citibank N.A. κε ηελ επσλπκία 

CITILEASING θαη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Σνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2001 εμαγνξάζηεθε απφ ηε Γεληθή Σξάπεδα θαη απφ ην Μάξηην ηνπ 2004 αλήθεη 

ζηνλ φκηιν Société Générale πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. 

ήκεξα, ε Geniki Leasing δηαζέηεη 130 θαηαζηήκαηα θαη πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο 

ιχζεηο κέζα απφ ηα πξντφληα ηεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ, πψιεζε θαη επαλακίζζσζε (sale and 

lease back) αθηλήησλ, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αεξνζθαθψλ, ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε κε ηε δηακεζνιάβεζε πξνκεζεπηή (vendor leasing), ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη 

νινθιεξσκέλα παθέηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο Express Lease θαη Medical 

Express Lease 

(www.geniki.gr) 
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6.2.7 Δθνική Leasing A.E.X.M. 

 

Η εηαηξία ηδξχζεθε ην 1990 ππφ ηελ επσλπκία Leasing Δζληθή Lyonnais Αλψλπκε 

εηαηξία ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Η ίδξπζε έγηλε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη 

απφ θνηλνχ κε ηηο ΔΣΔΒΑ θαη ηελ Credit Lyonnais κε έδξα ηελ Αζήλα. ηαδηαθά, ε 

Δζληθή Σξάπεδα εμαγφξαζε ην πνζνζηφ ησλ ινηπψλ κεηνρψλ θαη ζήκεξα θαηέρεη ην 

93,34% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο. Σν ππφινηπν 6,66% ην θαηέρεη ε 

ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Δζληθήο Κεθαιαίνπ Α.Δ. Γηαρεηξίζεσο Δλεξγεηηθνχ Παζεηηθνχ. 

Η ζεκεξηλή ηεο επσλπκία δφζεθε ην 1994 φηαλ ε Credit Lyonnais δηέζεζε ην κεξίδηφ 

ηεο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ωο ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο αληιεί απφ απηφλ φια ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξψηεο δχλακεο ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια κεγάιε επειημία ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ηεο.  

 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Δζληθή Leasing Α.Δ.Υ.Μ. πεξηιακβάλεηαη ε ζχλαςε θάζε είδνπο 

ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε θηλεηφ εμνπιηζκφ θαη επαγγεικαηηθά 

αθίλεηα, θαζψο θαη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα εμνπιηζκφ επελδχζεσλ 

πνπ εληάζζνληαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο. 

 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ην έηνο 2008, πξνθχπηνπλ 

ηα παξαθάησ: 

 

 Η απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξία ζχκθσλα κε ην δείθηε θέξδε πξν θφξσλ/ζχλνιν 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, αλήιζε ζε 11,8%. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφο δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ. 

 Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο δηακνξθψζεθαλ ζε 14,1 εθ. € έλαληη 12,6 εθ. € 

ην 2007 ζεκεηψλνληαο αχμεζε 11,9%. 

 Σα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθαλ ζε 4,α εθ. € έλαληη 5,1 

εθ. € ην 2007. 

 

Η εηαηξία έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη λα ζπλερίζεη ηελ 

αλνδηθή ηεο πνξεία ζηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθέ αληηκεηψπηζε 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ησλ εμ‟ απηήο πξνθππηνπζψλ ζεκαληηθψλ 

θηλδχλσλ. 

(www.ethnolease.gr) 
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6.2.8 Δμποπική Leasing Α.Δ. 

 

Η Δκπνξηθή Leasing ηδξχζεθε ην 1989 απφ ηε Banque Nationale de Paris. Μέρξη θαη 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1993 πνπ ε εηαηξεία απνξξνθήζεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ 

Δκπνξηθή Σξάπεδα, ιεηηνπξγνχζε σο joint venture ηεο γαιιηθήο ηξάπεδαο κε ηελ 

Δκπνξηθή. Σν 2008 ε Credit Agricole Leasing εμαγφξαζε ην 20% ηεο Emporiki 

Leasing, ελψ ην ππφινηπν 80% παξέκεηλε ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα. Απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 2010, ε Δκπνξηθή Leasing είλαη 100% ειεγρφκελε απφ ηελ Credit Agricole 

Leasing θαη Factoring, κέινο ηνπ Οκίινπ ηεο Credit Agricole. ήκεξα, πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο Υ/Μ ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ ησλ 339 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο θαη ησλ 16 επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ ηεο Δκπνξηθήο 

Σξάπεδαο. 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζε 

επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο γηα ηελ απφθηεζε ή αλαλέσζε ηνπ 

θεθαιαηνπρηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ ή αθηλήηνπ. Καιχπηεη φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο, επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 

Απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπ, ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε φιε ηελ Διιάδα. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, ε Emporiki Leasing αθνινπζεί 

πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζρεδηαζκέλε πάλσ ζε 4 άμνλεο: (α) ζπλερήο 

αλάπηπμε, (β) ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο, (γ) ηθαλνπνηεκέλνη κέηνρνη θαη (δ) αμηνθξαηηθή 

εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Σν 2009 δελ ήηαλ κηα θαη φζν ηθαλνπνηεηηθή ρξνληά γηα ηε Δκπνξηθή Leasing Α.Δ. 

αθνχ ηα θέξδε ηεο κεηψζεθαλ θαηά 44% πεξίπνπ, απφ 4.278 ρηιηάδεο επξψ ην 2008 

ζε 2.378 ρηιηάδεο επξψ ην 2009. Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ νκνινγηαθψλ θαη 

ινηπψλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ηελ 31/12/2009 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 490.448 ρηι. €  

έλαληη 486.061 ρηι. € ηελ 31/12/2008 ιφγσ ιήςεο λέσλ δαλείσλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Σν ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ  508.399 ρηι. € έλαληη  499.269 ρηι. 

€ ην πξνεγνχκελν έηνο. Η αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ. Σν 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζην πνζφ ησλ  570.136 ρηι. € έλαληη  

558.628 ρηι. € ην πξνεγνχκελν έηνο. Η αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε 

ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. 
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Όζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο γηα ην 2010, αλακέλεηαη φηη ε Διιεληθή 

Οηθνλνκία θαη θαηά ζπλέπεηα νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα, ζα 

αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιφγσ ηφζν ησλ αξλεηηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ φζν θαη ηεο ζπλερηδφκελεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Κπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο 

εηαηξίαο ζα είλαη, ε πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εηαηξίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πηζαλή κεγέζπλζε ησλ απαηηήζεσλ ζε θαζπζηέξεζε, θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ. 

(http://www.leasing.gr/) 

 

 

6.2.9 EFG Eurobank Υπημαηοδοηικέρ Μιζθώζειρ Α.Δ. 

 

Η εηαηξία «EFG Eurobank Ergasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.» ζπζηάζεθε 

ζηελ Διιάδα ην 1991 κε αξρηθή επσλπκία Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Δξγαζίαο Α.Δ. 

(Ergoleasing A.E.). Σν 2002 εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο EFG Eurobank Ergasias 

Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. κε απνξξφθεζε απφ ηελ εηαηξεία Υξεκαηνδνηηθέο 

Μηζζψζεηο Δξγαζίαο θαη  ηαπηφρξνλα άιιαμε ε επσλπκία ηεο απνξξνθψζαο ζε EFG 

Eurobank Ergasias Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. Η EFG Eurobank Ergasias 

Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. (Leasing), είλαη 100% ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο 

Σξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias. 

 

Η EFG Eurobank Ergasias Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ EFG 

Eurobank Fin & Rent ΑΔΣΔ πξνζθέξνπλ πξντφληα φπσο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, πψιεζε θαη επαλακίζζσζε (εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ), 

vendor leasing (εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ) θαζψο επίζεο θαη ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

απηνθηλήησλ (ΔFG Eurobank Fin & Rent ΑΔΣΔ). 

 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα 

ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο θαηά ηελ 31/12/2009 ήηαλ 1.612 εθ. € 

κεησκέλεο θαηά 1,06 % ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2008. 

 Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο αλήιζε ζε 86 εθ. €, κεησκέλνο θαηά 16,28 % 

ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2008. 

 Σα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε 12,5 εθ. €, κεησκέλα θαηά 30,2 % ζε ζρέζε 

κε ηε ρξήζε 2008, αθελφο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ (4,5 εθ. € 

http://www.leasing.gr/
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παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο) θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.  

 Η απνδνηηθφηεηα ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ πξν θφξσλ ην 2009 αλήιζε ζε 9,93% 

θαη κεηά απφ θφξνπο ζε 6,46%. 

 Η Υ/Μ αθηλήησλ απνηέιεζε ην 60,7% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελψ ηα 

κεηαθνξηθά κέζα θαη ν εμνπιηζκφο απνηέιεζαλ ην 12,8% θαη 26,5% 

αληίζηνηρα. 

 Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ απμήζεθε θαηά 13,5% πεξίπνπ απφ 1.632.051 

ρηι. € ην 2008 ζε 1.852.612 ρηι. € ην 2008. 

 Οη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηά 1% απφ 1.629.493 ρηι. € 

ην 2008 ζε 1.612.204 ρηι. € ην 2009. 

(www.eurobank.gr) 

 

 

6.2.10 Κύππος Leasing Α.Δ. 

 

H Κχπξνπ Leasing, ε νπνία απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ,  

ηδξχζεθε ην 1997. Έρεη θαηαθηήζεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηελ αγνξά θαηέρνληαο κεξίδην 

αγνξάο 15,20% γηα ην 2009 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Δηαηξηψλ 

Υξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηελ νπνία θαη παξακέλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Η εηαηξία πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ. 

Η εηαηξία επίζεο, πξνζθέξεη πξνλνκηαθά πξνγξάκκαηα Υ/Μ ζε ηαηξνχο θαη ζε 

εηαηξίεο ηνπ ηαηξηθνχ θιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ην 

αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο, πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, γηα ηα 

ηαηξηθά απηά πξνγξάκκαηα, ε Κχπξνπ Leasing πξνζθέξεη ηνλ πξψην ρξφλν ζηαζεξφ 

επηηφθην θαη ην δεχηεξν ρξφλν κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θπκαηλφκελν επηηφθην 

κε βάζε ην euribor. Γηα ηνλ ππφινηπν θηλεηφ εμνπιηζκφ, ε εηαηξία πξνζθέξεη 

θπκαηλφκελν επηηφθην κε βάζε ην Euribor γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ή ηειηθφ ζηαζεξφ επηηφθην γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε ηεο. Όζνλ αθνξά ηε Υ/Μ 

αθηλήησλ ηα κηζζψκαηα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην Euribor γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο. 

 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο εηαηξίαο ηε 31/12/2009, ε εηαηξία: 

 

http://www.eurobank.gr/
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 Δδξαηψζεθε ζηε δεχηεξε ζέζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο κε ζπλνιηθφ ππφινηπν 

ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνδνηήζεσλ 1,4 δηο €. 

 Παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηεο.  

 Σν πειαηνιφγην ηεο εηαηξίαο θηλήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, αθνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ην ζχλνιν ησλ ελεξγψλ ζπκβάζεσλ αλήιζε ζε 11.742, 

ελψ νη λένη πειάηεο αλήιζαλ ζηνπο 803. 

 Οη ζπλνιηθέο λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο εηαηξίαο αλήιζαλ ζηα 282 εθ. €. 

 Σα έζνδα απφ ηφθνπο γηα ην 2009 αλήιζαλ ζε 91,7 εθ. € έλαληη 107,8 εθ. € ην 

2008, ελψ παξνπζίαζε δεκίεο χςνπο 10,1 εθ. € (κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα). 

 Σν ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξίαο απμήζεθε θαηά 38,5 % πεξίπνπ απφ 1.434.038 ρηι.  

€ ην 2008 ζε 1.986.476 ρηι. € ην 2009. 

 Σν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κεηψζεθε θαηά 

3,8% πεξίπνπ απφ 1.412.995 ρηι. € ην 2008 ζε 1.359.984 ρηι. € ην 2009. 

 

θνπφο ηεο είλαη ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ζηνλ θιάδν ηεο Υ/Μ θαζψο θαη ε 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ επξχηεξε πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο απφ ην 

ζπλερέο δηεπξπλφκελν δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ ζηελ 

Διιάδα. 

(www.bankofcyprus.gr) 

 

 

6.2.11 Marfin Leasing 

 

Η εηαηξία Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. πξνήιζε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ 

εηαηξεηψλ Δγλαηίαο Leasing A.E. θαη Λατθήο Leasing A.E. κε απνξξφθεζε ηεο 

δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε ε νπνία έγηλε ηελ 27/07/2007. ηε ζπλέρεηα ε Δγλαηίαο 

Leasing A.E. ηελ 08/08/2007 κεηνλνκάζηεθε ζε Marfin Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 

Α.Δ. Η εηαηξία έρεη σο κνλαδηθφ κέηνρν ηελ Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ., αλψλπκε 

εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Διιάδα ε νπνία ζεσξείηαη ε κεηξηθή εηαηξία. 

 

Πξντφληα ηεο Marfin Leasing είλαη ην άκεζν θαη ε πψιεζε θαη επαλακίζζσζε 

αθηλήησλ, ε Υ/Μ παγίσλ ζηνηρείσλ (ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ, 

http://www.bankofcyprus.gr/
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κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ινηπνχ εμνπιηζκνχ, αεξνζθαθψλ, θαζψο επίζεο ζπκκεηέρεη ζε 

δηαγσληζκνχο Γήκσλ θαη Ο.Σ.Α.), ην vendor leasing θαη ην “Marfin Small Business 

Banking Leasing Δμνπιηζκνχ” (ππεξεζίεο Υ/Μ πνπ απεπζχλνληαη ζε ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο θάζε λνκηθήο κνξθήο). 

 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρξήζεο 2009 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο γηα ην ίδην έηνο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 

 Σα θέξδε κεηά θφξσλ ηελ 31/12/2009 αλήιζαλ ζηα 2.668.147,37 € ζε 

αληίζεζε κε ην έηνο 2008 πνπ ε εηαηξία είρε εκθαλίζεη αξλεηηθά θέξδε (δεκία) 

χςνπο 98.033,22 €. 

 Σα δάλεηα θαη πξνθαηαβνιέο ζε πειάηεο ηελ 31/12/2009 αλέξρνληαλ ζην 

πνζφ 517.972,33 ρηι. € εθ ησλ νπνίσλ νη 488.611,12 ρηι. € αληηζηνηρεί ζην 

ππνιεηπφκελν θεθάιαην ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

 Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο απμήζεθε θαηά 35% πεξίπνπ. Η 

αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. 

 

Η εηαηξία ζθνπεχεη λα ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο θπξίσο κέζσ 

ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηε Υ/Μ αθηλήησλ. ηελ εμέιημε απηή ζεσξείηαη 

φηη ζα ζπκβάιιεη θαη ε λέα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ θέληξσλ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην 

ππνθαηάζηεκα πνπ δηαηεξεί ε εηαηξεία ζηε Θεζζαινλίθε. 

(www.marfinleasing.gr) 

 

 

6.2.12 Πειπαιώρ Leasing 

 

Η Πεηξαηψο Leasing ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1993 κε θχξην κέηνρφ ηεο ηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο. Σν 1993 νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Υ.Α.Α εηζήρζεζαλ ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Σν 1999 ε 

εηαηξία εμαγφξαζε ην 36% ηεο εηαηξίαο Πεηξαηψο Best Leasing Α.Σ.Δ.Δ. ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. ήκεξα ην πνζνζηφ απηφ, 

κεηά απφ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε 48,08%. Σν 2003 κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζπγρσλεχηεθε κε ηελ πξψελ ΟΣΔ Leasing Α.Δ. 

απνξξνθψληαο ηελ. Σν 2007 νινθιεξψζεθε ε απφζρηζε ηκεκάησλ ηεο Πεηξαηψο 

http://www.marfinleasing.gr/
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Leasing θαη ε εηζθνξά ηνπο ζηελ ζπγαηξηθή Πεηξαηψο Leases ε νπνία αλέιαβε πιένλ 

ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο Υ/Μ  ηνπ νκίινπ. 

 

Η εηαηξία έρεη θαηαθηήζεη ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηελ αγνξά φζνλ θαηέρνληαο κεξίδην 

αγνξάο 13,8% γηα ην 2009, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Δηαηξηψλ 

Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο.  

 

Σα πξντφληα ηεο πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, 

πσιήζεηο θαη επαλακηζζψζεηο επαγγεικαηηθψλ αθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ, vendor 

leasing θαζψο επίζεο θαη θαηαζθεπαζηηθφ leasing. πγθεθξηκέλα ε εηαηξία αζρνιείηαη 

κε κηζζψζεηο αθηλήησλ ζε πνζνζηφ 62%, εμνπιηζκνχ ζε πνζνζηφ 15%, 

επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ ζε πνζνζηφ 12% επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζε πνζνζηφ 

10% θαη αεξνζθαθψλ ζε πνζνζηφ 1%. 

 

Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, παξνπζηάζηεθε 

κείσζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηειηθά νδήγεζε ζε πηψζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 50% ηεο παξαγσγήο λέσλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο απφ 400 εθ. επξψ ην 2008 ζε 

200 εθ. επξψ ην 2009. Η Υ/Μ αθηλήησλ, θπξίσο ην lease back αιιά θαη ην απ‟ επζείαο 

leasing, απνξξφθεζε ην 51% πεξίπνπ ησλ λέσλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο. Σν 

εθκηζζσκέλν ελεξγεηηθφ ηελ 31.12.2009 αλήιζε ζην πνζφ ησλ  1,154 δηο €. Σα 

θαζαξά έζνδα ηφθσλ δηακνξθψζεθαλ ζε 14.441 εθ. €  ,ηα θέξδε πξν θφξσλ ζε  

3,503 εθ. €, ελψ ηα κεηά θφξσλ θέξδε ζε  3.376 εθ. €. 

(www.piraeusleasing.gr) 

 

 

6.2.13 Probank Leasing 

 

Η Probank Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. ζπζηάζεθε ζηελ Διιάδα ην 2001. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ Υ/Μ, αθηλήησλ θαζψο θαη ζε 

θάζε κνξθήο θηλεηφ εμνπιηζκφ. 

 

Δθηφο απφ ηελ θιαζζηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε εηαηξία πξνζθέξεη επίζεο θαη 

φιεο ηηο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν φπσο, πψιεζε θαη 

επαλακίζζσζε (sale and lease back) θηλεηψλ θαη αθηλήησλ, Υ/Μ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν, vendor leasing (ηξηκεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ πσιεηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ, κηζζσηή θαη PROBANK LEASING A.E.), Υ/Μ ζε μέλν λφκηζκα θ.α. 

http://www.piraeusleasing.gr/
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Μέινο ηνπ νκίινπ ηεο ηξάπεδαο Probank απνηειεί θαη ε Probank Autoleasing ε νπνία  

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο κίζζσζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη 

απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα (ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ή κε). 

 

χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηε 31/12/2009 πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

 

 Οη απαηηήζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αλήιζαλ ζε 172,8          

εθαη. € ην 2009 έλαληη 182,4 εθαη. € ην 2008 παξνπζηάδνληαο κείσζε 5,3%.  

 Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 8,4 εθαη. € ην 2009 έλαληη 14,3 εθαη. € ην 2008 

παξνπζηάδνληαο κείσζε 41,3% θαη νθείιεηαη ζηε πεξηνξηζκέλε δήηεζε ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηελ κείσζε ηνπ επηηνθίνπ Euribor βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίδνληαη ηα κηζζψκαηα.  

 Σα θαζαξά πξν θφξσλ θέξδε αλήιζαλ ζε 1,07 εθαη. € έλαληη 4,03 εθαη. € ην 

2008 παξνπζηάδνληαο κείσζε 73,4% θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο 

αλήιζαλ ζε 387 ρηι. € ην 2009 έλαληη 2,98 εθαη. € ην 2008 παξνπζηάδνληαο 

κείσζε 87%. Η θεξδνθνξία ηεο εηαηξίαο επεξεάζηεθε ην 2009 θπξίσο απφ ηηο 

απμεκέλεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ιφγσ ησλ γλσζηψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά.  

 Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζε 29,08 εθαη. € ην 2009 

έλαληη 30,1 εθαη. € ην 2008 παξνπζηάδνληαο κείσζε 3,3%.  

 Σν ζχλνιν ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο πειάηεο αλήιζε ζε 4,599 εθαη. € 

θαη θαιχπηεη 100% ηηο πηζαλέο θαη θξίλεηαη επαξθέο γηα ηνπο πειάηεο πνπ 

είλαη ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ.  

 Ο ζπλνιηθφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε 143,86 εθαη. € θαη 

απνηειείηαη απφ νκνινγηαθφ δάλεην 100 εθαη. €, απφ βξαρππξφζεζκν 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 39,4 εθαη. € θαη απφ καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα 4,46 εθαη. €.  

 Γηα ηελ ρξήζε 2009 δελ ζα δνζεί κέξηζκα ελψ ην ζπλνιηθφ πνζφ κεξίζκαηνο 

γηα ηε ρξήζε 2008 ήηαλ 1,4 εθαη. €. 

(www.probank.gr) 

 

 

 

 

 

http://www.probank.gr/
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6.2.14 Proton Leasing 

 

Η ProtonBank ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2001 θαη μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002. Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ProtonBank 

εμειίρζεθε ζε έλαλ νινθιεξσκέλν Υξεκαηνπηζησηηθφ Όκηιν, πνπ, εθηφο απφ 

επελδπηηθέο, ηξαπεδηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, πξνζθέξεη 

θαη ππεξεζίεο Υ/Μ. Η ProtonBank επέιεμε ηε δεκηνπξγία Γηεχζπλζεο 

Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ αληί ηεο ζχζηαζεο μερσξηζηήο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο, 

εθκεηαιιεπφκελε ζεκαληηθέο ζπλέξγηεο θαη πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο. Παξέρεη πξντφληα φπσο: leasing νρεκάησλ & Δμνπιηζκνχ, άκεζν 

leasing αθηλήησλ θαη lease back αθηλήησλ. 

 

Απφ ην εηήζην δειηίν ρξήζεο ηεο 31/12/2009 πξνθχπηεη φηη νη απαηηήζεηο θαηά 

πειαηψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο κεηψζεθαλ θαηά 2,5% πεξίπνπ απφ 83.689 

ρηι. € ην 2008 ζε 81.553 ρηι. € ην 2009. χκθσλα κε ηελ εηήζηα παξνπζίαζε ηεο 

εηαηξίαο πξνο ηνπο αλαιπηέο ην 2008, ε Υ/Μ θαηείρε ην 7% ζηε δηάξζξσζε ησλ 

δαλείσλ ηνπ νκίινπ. 

(www.proton.gr) 

 

 

6.3 ςγκενηπυηικά οικονομικά ζηοισεία ηυν ελληνικών εηαιπιών 

σπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζπγθεληξσηηθά νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη είλαη ζε ηεηξακεληαία βάζε. 

 

 

Πίλαθαο 6.1: Καηαζέζεηο θαη δάλεηα (πνζά ζε εθαη. €) 

Σέλορ πεπιόδος (ηεηπαμήνος) Ποζά (ζε εκαη. €) 

Γεθέκβξηνο 2004 4.820 

Μάξηηνο 2005 4.859 

Ινχληνο 2005 5.084 

επηέκβξηνο 2005 5.214 

http://www.proton.gr/
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Γεθέκβξηνο 2005 5.708 

Μάξηηνο 2006 5.858 

Ινχληνο 2006  6.113 

επηέκβξηνο 2006 6.422 

Γεθέκβξηνο 2006 6.999 

Μάξηηνο 2007 6.995 

Ινχληνο 2007 7.297 

επηέκβξηνο 2007  7.343 

Γεθέκβξηνο 2007 7.725 

Μάξηηνο 2008 7.803 

Ινχληνο 2008 8.085 

επηέκβξηνο 2008  8.223 

Γεθέκβξηνο 2008 8.366 

Μάξηηνο 2009 8.393 

Ινχληνο 2009 8.474 

επηέκβξηνο 2009 9.063 

Γεθέκβξηνο 2009 9.236 

Μάξηηνο 2010 9.332 

Ινχληνο 2010 9.268 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Όπσο θαίλεηαη ηφζν απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φζν θαη απφ ην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί νη θαηαζέζεηο θαη ηα δάλεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηψλ ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία. 
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Γηάγξακκα 6.1: Καηαζέζεηο θαη δάλεηα (2005 – 2010) 
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Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη επίζεο δηαρξνληθή αχμεζε, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαρξνληθή αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ απφ 

δάλεηα. 

 

Πίλαθαο 6.2: ύλνιν Δλεξγεηηθνύ (πνζά ζε εθαη. €) 

Σέλορ πεπιόδος (ηεηπαμήνος) Ποζά (ζε εκαη. €) 

Γεθέκβξηνο 2004 5.132 

Μάξηηνο 2005 5.158 

Ινχληνο 2005 5.370 

επηέκβξηνο 2005 5.535 

Γεθέκβξηνο 2005 6.046 

Μάξηηνο 2006 6.084 

Ινχληνο 2006  6.343 

επηέκβξηνο 2006 6.642 

Γεθέκβξηνο 2006 7.233 
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Μάξηηνο 2007 7.223 

Ινχληνο 2007 7.561 

επηέκβξηνο 2007  7.617 

Γεθέκβξηνο 2007 8.193 

Μάξηηνο 2008 8.305 

Ινχληνο 2008 8.613 

επηέκβξηνο 2008  8.646 

Γεθέκβξηνο 2008 8.801 

Μάξηηνο 2009 8.858 

Ινχληνο 2009 8.960 

επηέκβξηνο 2009 10.142 

Γεθέκβξηνο 2009 10.171 

Μάξηηνο 2010 10.255 

Ινχληνο 2010 10.221 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Γηάγξακκα 6.2: ύλνιν Δλεξγεηηθνύ (2005 – 2010) 
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Σφζν ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φζν θαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί  ηνλ 

πίλαθα απηφλ, θαίλεηαη φηη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 2005 – 

2010 ππάξρεη αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε εμαίξεζε  ην ηεηξάκελν Ινχληνο – 

επηέκβξηνο 2006 θαη κεηά ην επηέκβξην ηνπ 2009 φπνπ ππήξμε κία πηψζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 11% πεξίπνπ. 

 

 

Πίλαθαο 6.3: Ίδηα Κεθάιαηα (πνζά ζε εθαη. €) 

Σέλορ πεπιόδος (ηεηπαμήνος) Ποζά (ζε εκαη. €) 

Γεκέμβπιορ 2004 859 

Μάπηιορ 2005 885 

Ιούνιορ 2005 911 

επηέμβπιορ 2005 914 

Γεκέμβπιορ 2005 939 

Μάπηιορ 2006 1.004 

Ιούνιορ 2006  1.016 

επηέμβπιορ 2006 933 

Γεκέμβπιορ 2006 1.026 

Μάπηιορ 2007 1.039 

Ιούνιορ 2007 1.018 

επηέμβπιορ 2007  1.034 

Γεκέμβπιορ 2007 1.209 

Μάπηιορ 2008 1.265 

Ιούνιορ 2008 1.260 

επηέμβπιορ 2008  1.238 

Γεκέμβπιορ 2008 1.238 

Μάπηιορ 2009 1.275 

Ιούνιορ 2009 1.281 

επηέμβπιορ 2009 1.301 

Γεκέμβπιορ 2009 1.161 
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Μάπηιορ 2010 1.168 

Ιούνιορ 2010 1.168 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Γηάγξακκα 6.3: Ίδηα Κεθάιαηα (2005 – 2010) 
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Ο πίλαθαο 6.4 θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα δείρλνπλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα 

ηα δάλεηα (βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα) πνπ άληιεζαλ φιεο νη ειιεληθέο 

εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Όπσο θαίλεηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ 

Γεθέκβξηνο 2004 -  Μάξηηνο 2005 ππήξμε κείσζε ησλ αληιεζέλησλ δαλείσλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 33% πεξίπνπ. Απφ ην ηέινο ηνπ Μαξηίνπ 2005 κέρξη θαη ην ηέινο 

επηεκβξίνπ 2005 ηα αληιεζέληα δάλεηα απμήζεθαλ θαηά 2%, ελψ ζπλνιηθά κέρξη 

θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 κεηψζεθαλ θαηά 51% πεξίπνπ. 
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Πίλαθαο 6.4: Γάλεηα Βξαρππξόζεζκα θαη Μαθξνπξόζεζκα (πνζά ζε εθαη. €) 

Σέλορ πεπιόδος (ηεηπαμήνος) Ποζά (ζε εκαη. €) 

Γεθέκβξηνο 2004 1.680 

Μάξηηνο 2005 1.122 

Ινχληνο 2005 1.128 

επηέκβξηνο 2005 1.145 

Γεθέκβξηνο 2005 908 

Μάξηηνο 2006 820 

Ινχληνο 2006  795 

επηέκβξηνο 2006 738 

Γεθέκβξηνο 2006 937 

Μάξηηνο 2007 912 

Ινχληνο 2007 686 

επηέκβξηνο 2007  640 

Γεθέκβξηνο 2007 759 

Μάξηηνο 2008 715 

Ινχληνο 2008 859 

επηέκβξηνο 2008  774 

Γεθέκβξηνο 2008 1.046 

Μάξηηνο 2009 1.008 

Ινχληνο 2009 848 

επηέκβξηνο 2009 873 

Γεθέκβξηνο 2009 917 

Μάξηηνο 2010 1.107 

Ινχληνο 2010 556 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Γηάγξακκα 6.4: Βξαρππξόζεζκα θαη Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα 
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6.4 Μεπίδια αγοπάρ 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξηψλ Υξεκαηνδνηηθήο 

Μίζζσζεο, νη εηαηξίεο Eurobank Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ., Κχπξνπ Leasing 

Α.Δ., Alpha Leasing, Πεηξαηψο Leasing θαη Δζληθή Leasing A.E.X.M. ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα θαηέρνπλ ηηο πέληε πξψηεο ζέζεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο Υ/Μ 

θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθά ην 75 % ηεο αγνξάο ην 2008 θαη ην 72,7% ην 2009. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηα κεξίδηα αγνξάο γηα ηα έηε 2008 θαη 

2009. 

 

 

Πίλαθαο 6.5: Μεξίδηα Αγνξάο 2008 - 2009 

ΔΣΑΙΡΙΔ 2008 2009 

Τπολειπόμενο 

κεθάλαιο 31/12/2009 

(ποζά ζε σιλιάδερ €) 

Eurobank Leasing Α.Δ. 19,10% 19,30% 1.614,60 

Κύππος Leasing Α.Δ. 16,10% 15,20% 1.265,00 

Alpha Leasing 15,20% 14,80% 1.233,10 
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Πειπαιώρ Leasing 15,10% 13,80% 1.154,30 

Δθνική Leasing 

A.E.X.M. 

9,50% 9,60% 800,1 

Δμποπική Leasing Α.Δ. 7,00% 7,30% 611,5 

Marfin Leasing 4,10% 5,90% 488,6 

ΑΣΔ Leasing Α.Δ. 4,90% 4,70% 390,4 

Αηηικήρ Α.Δ. Leasing 2,40% 3,40% 287,5 

Probank Leasing 2,10% 2,10% 172,8 

Geniki Leasing 1,60% 1,50% 126,6 

Aspis Leasing Α.Δ. 1,10% 0,90% 78,4 

Proton Leasing 1,00% 0,90% 77,8 

BNP Paribas Leasing 0,60% 0,60% 46,4 

Elliniki Leasing 0,10% 0,10% 12,4 

ΤΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 8.359,50 

Πεγή: Έλωζε Διιεληθώλ Δηαηξηώλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζωζεο 

 

 

Γηάγξακκα 6.5: Μεξίδηα αγνξάο 2009 
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Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα, πξψηε 

ζέζε ζηελ αγνξά θαηέρεη ε Eurobank Leasing Α.Δ. κε πνζνζηφ 19,3 % γηα ην 2009. 

Σν 2005 ε εηαηξία θαηείρε κεξίδην αγνξάο 19,8 %, δειαδή, ζεκείσζε κείσζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο θαηά 2,5 % πεξίπνπ. Γεληθά, νη εηαηξίεο πνπ θαηέρνπλ ηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο ζέζεηο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζίαζαλ κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

ηνπο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 – 2009. πγθεθξηκέλα, ε Κχπξνπ Leasing Α.Δ. 

παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 16%, ε Alpha Leasing παξνπζίαζε κείσζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο 4,7 % πεξίπνπ θαη ε Πεηξαηψο Leasing 8.6%. 

 

 

6.5 Δξέλιξη ηηρ Δλληνικήρ αγοπάρ Υπημαηοδοηικήρ μίζθυζηρ  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ην αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα. Όπσο θαίλεηαη ην έηνο 1988 ε αμία ησλ λέσλ 

ζπκβάζεσλ παξνπζίαζε αικαηψδε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 780%. Η ζεηηθή πνξεία 

ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα ρξφληα κε πην ήπηνπο αιιά ζεκαληηθνχο ξπζκνχο. Απφ 

ην 2005 θαη κεηά παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο αμίαο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ κε εμαίξεζε 

ηα έηε 2006 θαη 2007. Κχξηα αηηία ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ είλαη ε θξίζε πνπ 

νδήγεζε ζε πεξηνξηζκφ ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Η 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά αιιά θαη ζηηο ηξάπεδεο, δεκηνχξγεζε κείσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί άκεζα ν ηνκέαο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, σο πξνο ηελ πινπνίεζε λέσλ ζπκβάζεσλ. 

 

 

Πίλαθαο 6.6: Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο 

ΤΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑ 
Αξία νέυν ζςμβάζευν 

(ποζά ζε εκαη. €) 

Ποζοζηιαία 

Μεηαβολή 

1987 3,4  

1988 29,7 783% 

1989 36,5 23% 

1990 55,7 52% 

1991 68,8 23% 

1992 149,7 118% 
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1993 121,5 -19% 

1994 153,0 26% 

1995 201,4 32% 

1996 253,2 26% 

1997 349,8 38% 

1998 418,1 20% 

1999 722,3 73% 

2000 1.030,2 43% 

2001 1.300,8 26% 

2002 1.536,3 18% 

2003 2.003,3 30% 

2004 2.360,4 18% 

2005 2.325,2 -1% 

2006 2.500,0 8% 

2007 2.868,9 15% 

2008 2.564,8 -11% 

2009  1.726,9 -33% 

Πεγή: Έλωζε Διιεληθώλ Δηαηξηώλ Υξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο 
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Γηάγξακκα 6.6: Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο Διιεληθήο αγνξάο Υξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο 

 

Πεγή: Έλωζε Διιεληθώλ Δηαηξηώλ Υξεκαηνδνηηθήο κίζζωζεο 

 

ηηο παξαθάησ ελφηεηεο αθνινπζεί ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο θαη‟ είδνο κηζζίνπ, επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηάξθεηαο ηεο 

κίζζσζεο θαη γεσγξαθηθήο πεξηνρήο γηα ηελ πεληαεηία 2005-2009 (γηα ην 2006 ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία δελ είραλ δεκνζηεπηεί). 

 

 

6.5.1 Δξέλιξη ηηρ Δλληνικήρ αγοπάρ καη’ είδορ μιζθίος 

  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αθίλεηα, θηλεηφο εμνπιηζκφο ( π.ρ. κεραλήκαηα, 

εμνπιηζκφο γξαθείνπ, θιπ.), επαγγεικαηηθά νρήκαηα, επηβαηηθά απηνθίλεηα, θιπ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη‟ είδνο 

κηζζίνπ. 

 

Πίλαθαο 6.7: Δμέιημε αγνξάο θαη’ είδνο 

Δξέλιξη αγοπάρ καη' είδορ 

(ποζά ζε σιλ. €) 
2005 2007 2008 2009 

Αθίλεηα 1.189.054 1.655.502 1.362.937 1.038.103 

Μεραλήκαηα 420.610 452.996 484.867 307.579 

Δμνπιηζκφο Γξαθείνπ 99.173 108.243 119.288 64.659 
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Δπαγγεικαηηθά Ορήκαηα 252.385 307.501 275.172 131.257 

Δπηβαηηθά Απηνθίλεηα 247.974 218.592 167.260 96.470 

Άιια 88.989 126.100 155.257 88.833 

ΤΝΟΛΟ 2.325.185 2.868.934 2.564.781 1.726.901 

Πεγή: Έλωζε Διιεληθώλ Δηαηξηώλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζωζεο 

 

 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηα αθίλεηα, ε αμία ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ κεηψζεθε κέζα 

ζηελ ηξηεηία 2007 – 2009 θαηά 37 % απφ 1.655.502 ρηι. € ζε 1.038.103 ρηι. €. Γηα ηα 

κεραλήκαηα, ε αμία ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ επίζεο κεηψζεθε θαηά 32% ελψ γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ γξαθείνπ ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο ήηαλ 40% γηα ην δηάζηεκα 2007 – 

2009. Η αμία ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ γηα ηα επαγγεικαηηθά νρήκαηα θαη γηα ηα 

επηβαηηθά απηνθίλεηα  κεηψζεθε θαηά 57% θαη 56%  αληίζηνηρα. Η γεληθφηεξε κείσζε 

ηεο αμίαο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη  ζηελ χθεζε θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Γηάγξακκα 6.7: Καηαλνκή ειιεληθήο αγνξάο θαη’ είδνο (2007 – 2009) 
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6.5.2 Δξέλιξη αγοπάρ καηά είδορ επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

 

ε φια ηα είδε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάζηεθε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

λέσλ ζπκβάζεσλ Υ/Μ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007 – 2009 . πγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν 

ηεο βηνκεραλίαο ε κείσζε ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 52,5% ζην εκπφξην 14% θαη ζηηο 

ππεξεζίεο 39,6%.  

 

Πίλαθαο 6.8: Δμέιημε αγνξάο θαηά είδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Δξέλιξη αγοπάρ καηά είδορ 

επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

(ποζά ζε σιλ. €) 

2005 2007 2008 2009 

Βηνκεραλία 465.872 396.452 333.661 188.054 

Δκπφξην 736.537 645.228 843.899 554.253 

Τπεξεζίεο 877.748 1.067.254 891.727 643.820 

Άιιεο Γξαζηεξηφηεηεο 245.028 760.000 495.494 340.774 

ΤΝΟΛΟ 2.325.785 2.868.934 2.564.781 1.726.901 

Πεγή: Έλωζε Διιεληθώλ Δηαηξηώλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζωζεο 

 

Γηάγξακκα 6.8: Δμέιημε αγνξάο θαηά είδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
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6.5.3 Δξέλιξη αγοπάρ καηά διάπκεια ζςμβολαίος 

 

ρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, γηα δηάξθεηα 0 – 3 ρξφληα ε αμία ησλ λέσλ 

ζπκβάζεσλ κεηψζεθε θαηά 47,6%. Γηα ηέζζεξα έσο πέληε ρξφληα παξνπζηάζηεθαλ 

απμνκεηψζεηο κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2007 – 2009. πγθεθξηκέλα, ην δηάζηεκα 

2007 – 2008 παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ θαηά 24 %, ελψ 

ην δηάζηεκα 2008 – 2009 επήιζε κείσζε θαηά 46%. Σέινο, γηα δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ 

6 – 9 ρξφληα θαη 10 ρξφληα θαη άλσ, ε κείσζε  ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ ήηαλ 65% θαη 

36% αληίζηνηρα ην δηάζηεκα 2007 – 2009. 

 

 

Πίλαθαο 6.9: Δμέιημε αγνξάο θαηά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ 

Δξέλιξη αγοπάρ καηά διάπκεια 

ζςμβολαίος (ποζά ζε σιλ. €) 
2005 2007 2008 2009 

0 έσο 3 ρξφληα 328.266 357.006 225.974 186.763 

4 έσο 5 ρξφληα 617.204 598.496 741.814 400.016 

6 έσο 9 ρξφληα 182.633 281.772 221.727 97.654 

10 ρξφληα θαη άλσ 1.197.082 1.631.660 1.375.267 1.042.468 

ΤΝΟΛΟ 2.325.185 2.868.934 2.564.782 1.726.901 

Πεγή: Έλωζε Διιεληθώλ Δηαηξηώλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζωζεο 

 

Γηάγξακκα 6.9: Δμέιημε αγνξάο θαηά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ 
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6.5.4 Δξέλιξη αγοπάρ καηά γευγπαθική πεπιοσή 

 

ηελ Αηηηθή γηα ην δηάζηεκα 2007 – 2009 ε κείσζε ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ ήηαλ 40% 

θαη ζηε Βφξεηα Διιάδα 35%. Σέινο, ζηελ Κεληξηθή Διιάδα ην δηάζηεκα 2007 – 2008 

ππήξμε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ θαηά 15,4% ελψ ηνλ επφκελν ρξφλν 

επήιζε κείσζε θαηά 50% πεξίπνπ. 

 

 

Πίλαθαο 6.10: Δμέιημε αγνξάο θαηά γεωγξαθηθή πεξηνρή 

Δξέλιξη αγοπάρ καηά γευγπαθική 

πεπιοσή 
2005 2007 2008 2009 

Αηηηθή 1.576.111 2.043.148 1.739.615 1.217.909 

Βφξεηα Διιάδα 355.706 345.972 298.691 224.876 

Κεληξηθή Διιάδα 150.202 148.940 171.906 86.914 

Λνηπή Υψξα 243.166 330.874 354.569 197.202 

ΤΝΟΛΟ 2.325.185 2.868.934 2.564.781 1.726.901 

Πεγή: Έλωζε Διιεληθώλ Δηαηξηώλ Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζωζεο 

 

 

Γηάγξακκα 6.10: Δμέιημε αγνξάο θαηά γεωγξαθηθή πεξηνρή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΩΝ 

 

7.1 Γενικά 

 

ην παξφλ ηκήκα εμεηάδνληαη θάπνην βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ είλαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ζηελ Διιάδα.  

 

Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηιακβάλεη έληεθα απφ ηηο δεθαπέληε εηαηξίεο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξηψλ Υξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Οη 

αξηζκνδείθηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο έρνπλ ππνινγηζηεί απφ ηελ 

παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηψλ ησλ εηαηξηψλ (ηζνινγηζκνί θαη θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο).  

 

 

7.2 Μέζορ Όπορ Κλάδος 

 

Ο θάζε δείθηεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζπγθξίλεηαη κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Ο κέζνο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έρεη 

ππνινγηζηεί απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη είλαη ν ζηαζκηθφο κέζνο ελψ ν 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν ιφγνο ησλ απαηηήζεσλ απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο γηα θάζε εηαηξία πξνο ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηνπ δείγκαηνο.  

 

ηνλ πίλαθα 7.1 παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηνπ 

δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ελψ ζηνλ πίλαθα 6.12 παξνπζηάδνληαη νη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε κηα εηαηξία. 
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Πίλαθαο 7.1: Απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

(πνζά ζε ρηιηάδεο €) 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  1.176.223 1.373.395 1.535.021 1.629.493 1.612.204 

Κύππος Leasing  987.812 1.188.385 1.360.413 1.412.995 1.359.984 

Alpha Leasing 760.123 971.457 1.170.885 1.265.922 1.204.750 

Πειπαιώρ Leasing 814.171 1.032.969 6.028 1.272.977 1.138.107 

Δθνική Leasing 476.696 591.824 675.548 790.616 809.946 

Δμποπική Leasing 372.011 393.495 446.108 553.380 563.504 

Marfin Leasing 103.700 122.113 393.671 377.462 517.972 

ATE Leasing 271.914 311.410 340.967 419.735 390.449 

Probank Leasing 2.636 153.822 165.227 182.472 172.829 

Geniki Leasing 117.665 137.906 169.563 131.954 128.526 

Aspis Leasing 95.668 100.970 104.893 108.464 93.442 

ΤΝΟΛΟ 5.178.619 6.377.746 6.368.324 8.145.470 7.991.713 

 

Πίλαθαο 7.2: πληειεζηήο βαξύηεηαο ζηαζκηθνύ κέζνπ 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  0,227 0,215 0,241 0,200 0,202 

Κύππος Leasing  0,191 0,186 0,214 0,173 0,170 

Alpha Leasing 0,147 0,152 0,184 0,155 0,151 

Πειπαιώρ Leasing 0,157 0,162 0,001 0,156 0,142 

Δθνική Leasing 0,092 0,093 0,106 0,097 0,101 

Δμποπική Leasing 0,072 0,062 0,070 0,068 0,071 

Marfin Leasing 0,020 0,019 0,062 0,046 0,065 

ATE Leasing 0,053 0,049 0,054 0,052 0,049 

Probank Leasing 0,001 0,024 0,026 0,022 0,022 

Geniki Leasing 0,023 0,022 0,027 0,016 0,016 

Aspis Leasing 0,018 0,016 0,016 0,013 0,012 
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Οη δείθηεο πνπ αλαιχνληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο είλαη: θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, 

ηξέρνπζα ξεπζηφηεηα, θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα, απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

δαλεηαθή επηβάξπλζε. 

 

 

7.3 Γείκηηρ καθαπού πεπιθυπίος κέπδοςρ 

 

Ο δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εθθξάδεη ην θαζαξφ θέξδνο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί κηα επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ πσιήζεψλ ηεο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ εηαηξηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο σο θαζαξέο πσιήζεηο 

ζεσξνχληαη ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο. Γεληθφηεξα, φζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο 

ν δείθηεο, ηφζν πην επηθεξδήο ζεσξείηαη κηα επηρείξεζε. 

  

 

Πίλαθαο 7.3: Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  0,446 0,555 0,590 0,383 0,256 

Κύππος Leasing  0,209 0,228 0,451 0,250 -0,565 

Alpha Leasing 0,365 0,246 0,392 0,444 0,015 

Πειπαιώρ Leasing 0,441 0,525 0,471 0,144 0,234 

Δθνική Leasing 0,001 0,444 0,411 0,313 -0,090 

Δμποπική Leasing 0,335 -1,055 0,329 0,293 0,184 

Marfin Leasing 0,283 0,160 0,310 -0,009 0,244 

ATE Leasing 0,236 1,127 0,490 0,415 -3,558 

Probank Leasing 0,129 0,396 0,492 0,538 0,085 

Geniki Leasing -1,034 -0,410 0,342 -2,310 -3,307 

Aspis Leasing 0,368 0,261 0,221 0,129 -0,646 

Μ.Ο. ΚΛΑΓΟΤ 0,290 0,323 0,449 0,259 -0,222 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ πνπ έγηλε απφ ηελ εξγαζία θαη 

θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, γηα ηελ Δurobank Leasing, ν δείθηεο θαζαξνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο παξνπζίαζε απμεηηθή πνξεία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 – 
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2007, ελψ κέζα ζην δηάζηεκα 2007 – 2009 παξνπζίαζε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 57% 

πεξίπνπ. Η κείσζε απηή νθείιεηαη ηφζν ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κεηά απφ 

θφξνπο) φζν θαη ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο. ε γεληθέο 

γξακκέο, ν δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο θηλήζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα 

απφ ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ησλ ππφινηπσλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ζπλεπψο θαη 

απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζην 

αθφινπζν δηάγξακκα. 

 

 

Γηάγξακκα 7.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Eurobank Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Ο δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηελ Κχπξνπ Lesing αθνινχζεζε 

παξφκνηα πνξεία κε απηφλ ηεο Eurobank Leasng, δειαδή αλνδηθή πνξεία ην 

δηάζηεκα 2005 – 2007 θαη θαηαθφξπθε πηψζε ην δηάζηεκα 2007 – 2009. Γηα ην 

δηάζηεκα 2008 – 2009 ε πηψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ήηαλ 107%. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ θεξδψλ γηα ην 2009 (-10.101 ρηιηάδεο €) 

ελψ ην 2008 ε εηαηξία εκθάληζε θέξδε 4.455 ρηιηάδεο €. Ο κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε θηλήζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην δείθηε ηεο 

εηαηξίαο, γεγνλφο πνπ απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Γηάγξακκα 7.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Κύπξνπ Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηα ηελ Alpha Leasing ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2005 – 2009, ελψ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα (2008 – 2009) ν δείθηεο 

κεηψζεθε θαηά 97% πεξίπνπ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ηφζν ε δηαρξνληθή εμέιημε 

ηνπ δείθηε γηα ηελ Alpha Leasing, φζν θαη ε εμέιημή ηνπ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν 

ηνπ θιάδνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 7.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Alpha Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Ο δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηελ Πεηξαηψο Leasing παξνπζίαζε 

επίζεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2005 – 2009, κε απνηέιεζκα ην 

2009 λα δηακνξθσζεί ζην 23,4% ελψ ην 2005 ν ίδηνο δείθηεο ήηαλ 44,1%.  
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Σν 2005 γηα ηελ Δζληθή Leasing δελ ήηαλ θαη ηφζν θεξδνθφξα ρξνληά αθνχ ν δείθηεο 

θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο δηακνξθψζεθε ζην 0,1%. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

ζηα ρακειά θέξδε πνπ ζεκείσζε ε εηαηξία ηε ρξνληά εθείλε θαη ηα νπνία αλήιζαλ 

ζηηο 13.000 €, ελψ ηελ επφκελε ρξνληά ε εηαηξία ζεκείσζε ηα πςειφηεξα θέξδε ηεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2005 – 2009 θαη ηα νπνία ήηαλ 6.416 ρηιηάδεο €. 

Αληίζεηα, ην 2009 ε εηαηξία παξνπζίαζε δεκία 1.166 ρηιηάδεο €, κε απνηέιεζκα ν 

δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο λα δηακνξθσζεί ζην -9%. Σα παξαπάλσ 

ζπκπεξάζκαηα απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά θαη παξαθάησ.  

 

 

Γηάγξακκα 7.4: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Πεηξαηώο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.5: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Δζληθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ ηνπ δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηελ πεληαεηία 

2005 – 2009 ζεκείσζε ε Geniki Leasing. πγθεθξηκέλα, ηα έηε 2005, 2006, 2008 θαη 

2009, ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ήηαλ αξλεηηθφο, κε ηε ρακειφηεξε ηηκή λα 

παξνπζηάδεηαη ην 2009 (- 303,7%) νπφηε θαη ε εηαηξία παξνπζίαζε αξλεηηθά θέξδε – 

3.469 ρηιηάδεο €. Σα αλσηέξσ παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά θαη παξαθάησ. 

 

 

Γηάγξακκα 7.6: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Geniki Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδνληαη νη δείθηεο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο ηφζν δηαρξνληθά φζν θαη ζε ζρέζε 

κε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 7.7: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Δκπνξηθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.8: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Marfin Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.9: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο ΑΣΔ Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.10: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Probank Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.11: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο 

ηεο Aspis Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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7.4 Γείκηηρ Σπέσοςζαρ Ρεςζηόηηηαρ 

 

Ο δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο δείθηεο απηφο πξνθχπηεη 

δηαηξψληαο ην ζχλνιν ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεισλ ηεο.  

 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ εξγαζία πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ρξεζηκνπηήζεθαλ νη απαηηήζεηο, ηα 

ηακηαθά δηαζέζηκα, ηα απνζέκαηα θαη νη δηάθνξεο πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο. Οη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο εθείλεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

νθείιεη λα εμνθιήζεη θάζε εηαηξία εληφο ηνπ έηνπο θαη κέρξη ηνπ ρξφλνπ θαηάξηηζεο 

ηνπ επφκελνπ ηζνινγηζκνχ. Σέηνηεο ππνρξεψζεηο είλαη ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα, νη 

ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη άιιεο νθεηιέο πξνο ην δεκφζην, ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, θ.ιπ. 

 

Η δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο, φπσο ππνινγίζηεθε απφ 

ηελ παξνχζα εξγαζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 2005 – 2009 γηα ηηο έληεθα 

απφ ηηο δεθαπέληε εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξηψλ 

Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 7.4: Σξέρνπζα Ρεπζηόηεηα 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  4,957 2,993 2,654 1,824 7,515 

Κύππος Leasing  29,094 29,212 21,628 22,806 3,201 

Alpha Leasing 6,087 39,498 13,570 19,713 24,408 

Πειπαιώρ Leasing 5,562 6,712 7,663 1,163 24,101 

Δθνική Leasing 10,861 8,293 8,763 4,803 4,793 

Δμποπική Leasing 10,057 9,133 2,551 1,119 1,121 

Marfin Leasing 1,769 13,027 13,577 22,901 20,478 

ATE Leasing 2,669 2,442 3,018 2,346 51,445 

Probank Leasing 0,043 1,196 3,049 3,005 4,097 

Geniki Leasing 8,924 7,273 18,764 20,937 22,500 

Aspis Leasing 1,999 4,637 4,916 5,147 28,384 

Μ.Ο. ΚΛΑΓΟΤ 10,581 15,152 10,531 9,766 14,360 

 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηφζν ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ, φζν θαη νη δείθηεο ηξέρνπζαο 

ξεπζηφηεηαο ηεο θάζε εηαηξίαο μερσξηζηά, θηλνχληαη ζε ηφζν πςειά επίπεδα είλαη  φηη 

ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηαηξηψλ απνηειείηαη θπξίσο απφ 

απαηηήζεηο θαη  ηακεηαθά δηαζέζηκα. 

 

Όζνλ αθνξά ηε Eurobank Leasing, ν δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο παξνπζίαζε 

θαζνδηθή πνξεία ην δηάζηεκα 2005 – 2008, ελψ ην 2009 ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο 

αιιά θαη ζηε ζεκαληηθή κείσζε (θαηά 72% πεξίπνπ) ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο. Γεληθφηεξα, ε πνξεία ηνπ δείθηε γηα ηε Eurobank Leasing 

θηλήζεθε ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ.  
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Γηάγξακκα 7.12: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 

Eurobank Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Σηο πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε ηηο παξνπζίαζε ε Κχπξνπ Leasing. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, ν δείθηεο θηλήζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ην κέζν 

φξν ηνπ θιάδνπ, εθηφο απφ ην 2009 πνπ παξνπζίαζε κείσζε θαηά 86%, γεγνλφο 

πνπ απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 

Γηάγξακκα 7.13: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 

Κύπξνπ Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Όζνλ αθνξά ηελ Alpha Leasing, ν δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο απμήζεθε 

ζεκαληηθά ην δηάζηεκα 2005 – 2006 (ζρεδφλ πεληαπιαζηάζηεθε). Μέζα ζην επφκελν 

έηνο (2006 – 2007), κεηψζεθε θαηά 66% θαη ην 2009 θαηέιεμε λα είλαη 24,41. 

 

 

Γηάγξακκα 7.14: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 

Alpha Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Ο δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ Πεηξαηψο Leasing, απμήζεθε ζεκαληηθά 

κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008 – 2009, ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. 

 

Γηάγξακκα 7.15: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 

Πεηξαηώο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Πησηηθή πνξεία αθνινχζεζε ν δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο θαη γηα ηελ Δζληθή 

Leasing, πνπ κεηψζεθε θαηά 56% πεξίπνπ κέζα ζηελ πεληαεηία 2005 – 2009. 

 

Γηάγξακκα 7.16: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 

Δζληθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2005 2006 2007 2008 2009

Ε θνική L eas ing

Μ.Ο. Κ Λ ΑΔ ΟΥ

 

 

Ο δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ Δκπνξηθή Leasing κεηψζεθε θαηά 75% 

πεξίπνπ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 – 2007 θαη κέρξη ην 2009 ζπλέρηζε λα 

κεηψλεηαη αιιά κε κηθξφηεξνπο ξπζκνχο. Η πηψζε απηή ηνπ δείθηε νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 
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Γηα ηε Marfin Leasing ν δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο θηλήζεθε ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα κε απνθνξχθσκα ην 2008 πνπ ήηαλ 22,9. Σα πνιχ πςειά απηά επίπεδα ηνπ 

δείθηε νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο ήηαλ θαηά 

πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

 

Γηάγξακκα 7.18: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 
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Ο δείθηεο ηξέρνπζαο ξεπζηφηεηαο ηεο ΑΣΔ Leasing ην δηάζηεκα 2005 – 2008 

θηλήζεθε ζε ζρεδφλ ζηαζεξά επίπεδα ελψ ην 2009 ζεκείσζε πνιχ κεγάιε άλνδν κε 

απνηέιεζκα εθείλε ηε ρξνληά λα είλαη ζρεδφλ θαηά είθνζη θνξέο κεγαιχηεξνο απφ φηη 

ήηαλ ην 2008.  
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Γηάγξακκα 7.19: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 
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ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο 

ξεπζηφηεηαο γηα ηηο εηαηξίεο Probank Leasing, Geniki Leasing θαη Aspis Leasing γηα 

ην δηάζηεκα 2005 – 2009. 
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Γηάγξακκα 7.21: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 
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Γηάγξακκα 7.22: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε ηξέρνπζαο ξεπζηόηεηαο ηεο 
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7.5 Γείκηερ κςκλοθοπιακήρ ηασύηηηαρ 

 

7.5.1 Γείκηης ζσνολικής κσκλοθοριακής ηατύηηηας 

 

Ο δείθηεο ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ 

πεξηζηξνθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ ζε ελεξγεηηθά 

ζηνηρεία κέζα ζε έλα έηνο. Πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ πξνο 

ην ζχλνιν ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηεο θάζε εηαηξίαο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ δείθηε ζπλνιηθήο θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο ηελ πεληαεηία 2005 – 2009, φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο.  

 

 

Πίλαθαο 7.5: πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  0,025 0,022 0,020 0,020 0,017 

Κύππος Leasing  0,009 0,009 0,014 0,012 0,009 

Alpha Leasing 0,037 0,029 0,029 0,029 0,018 

Πειπαιώρ Leasing 0,029 0,025 0,122 0,013 0,011 

Δθνική Leasing 0,018 0,023 0,019 0,017 0,016 

Δμποπική Leasing 0,042 0,034 0,032 0,026 0,023 

Marfin Leasing 0,014 0,019 0,031 0,026 0,020 

ATE Leasing 0,025 0,030 0,017 0,014 0,014 

Probank Leasing 0,048 0,032 0,033 0,027 0,026 

Geniki Leasing 0,024 0,040 0,020 0,010 0,006 

Aspis Leasing 0,027 0,021 0,021 0,019 0,015 

Μ.Ο. ΚΛΑΓΟΤ 0,025 0,023 0,022 0,019 0,015 
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7.5.2 Κσκλοθοριακή Σατύηηηα Κσκλοθορούνηος Δνεργηηικού 

 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα κηα εηαηξία θαη εηδηθά γηα ηηο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία κηαο εηαηξίαο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο, 

αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παγίσλ ην εθκηζζψλεη ζηνπο πειάηεο ηεο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ εξγαζία, γηα ηελ 

πεληαεηία 2005 – 2009 θαη κεηά ηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε εμέιημε 

ηνπ δείθηε θάζε εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

 

 

Πίλαθαο 7.6: Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Κπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  0,025 0,022 0,020 0,020 0,017 

Κύππος Leasing  0,009 0,009 0,014 0,012 0,009 

Alpha Leasing 0,037 0,029 0,029 0,029 0,019 

Πειπαιώρ Leasing 0,029 0,025 0,122 0,013 0,011 

Δθνική Leasing 0,018 0,023 0,019 0,017 0,016 

Δμποπική Leasing 0,023 0,026 0,032 0,034 0,042 

Marfin Leasing 0,014 0,019 0,031 0,026 0,020 

ATE Leasing 0,025 0,030 0,017 0,014 0,014 

Probank Leasing 1,312 0,032 0,033 0,027 0,026 

Geniki Leasing 0,024 0,040 0,020 0,010 0,006 

Aspis Leasing 0,027 0,021 0,021 0,019 0,015 

Μ.Ο. ΚΛΑΓΟΤ 0,024 0,023 0,022 0,020 0,017 
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Γηάγξακκα 7.23: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 
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Γηάγξακκα 7.24: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο Κύπξνπ Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.25: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο Alpha Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

2005 2006 2007 2008 2009

A lpha L eas ing

Μ.Ο. Κ Λ Α Δ ΟΥ

 

 

 

Γηάγξακκα 7.26: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο Πεηξαηώο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.27: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο Δζληθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.28: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 
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Γηάγξακκα 7.29: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο Marfin Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.30: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 
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Γηάγξακκα 7.31: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο Probank Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.32: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 
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Γηάγξακκα 7.33: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο 

θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ηεο Aspis Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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7.6 Γείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν  

 

Η απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ηδησθειήο απνδνηηθφηεηα, φπσο επίζεο 

νλνκάδεηαη είλαη ελδεηθηηθή ηεο θεξδνθφξαο δπλακηθφηεηαο θαη ππνδεηθλχεη εάλ 

επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο πξνο ηα 

ίδηα θεθάιαηά ηεο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε εμέιημε ηνπ δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ δηαρξνληθά, φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ εξγαζία, γηα θάζε κία εηαηξία 

μερσξηζηά αιιά θαη ν κέζνο φξνο ηνπ θιάδνπ. 

 

Ο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε ηνπ θιάδνπ παξνπζίαζε ζηαδηαθή αχμεζε ην δηάζηεκα 

2005 – 2007, ελψ κέρξη ην 2009 κεηψζεθε θαηά ην δηπιάζην πεξίπνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηαηξηψλ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο (εμαηξνχληαη ε Πεηξαηψο 

Leasing θαη ε Marfin Leasing). 
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Πίλαθαο 7.7: Απνδνηηθόηεηα Ιδίωλ Κεθαιαίωλ 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  0,141 0,160 0,173 0,104 0,065 

Κύππος Leasing  0,063 0,085 0,226 0,104 -0,307 

Alpha Leasing 0,037 0,026 0,048 0,057 0,001 

Πειπαιώρ Leasing 0,062 0,079 0,066 0,015 0,020 

Δθνική Leasing 0,000 0,156 0,108 0,084 -0,023 

Δμποπική Leasing 0,061 -0,208 0,064 0,072 0,039 

Marfin Leasing 0,049 0,040 0,098 -0,002 0,037 

ATE Leasing 0,049 0,260 0,070 0,055 -1,100 

Probank Leasing 0,037 0,078 0,098 0,099 0,013 

Geniki Leasing -0,527 -0,351 0,138 -0,886 -3,070 

Aspis Leasing 0,091 0,048 0,040 0,022 -0,160 

Μ.Ο. Κλάδοσ 0,057 0,077 0,131 0,054 -0,138 

 

 

Γηάγξακκα 7.34: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 
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Γηάγξακκα 7.35: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 
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Γηάγξακκα 7.36: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 
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Γηάγξακκα 7.37: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο Πεηξαηώο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.38: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο Δζληθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

2005 2006 2007 2008 2009

Ε θνική L eas ing

Μ.Ο. Κ λάδου

 

 

 

 

 



 161 

Γηάγξακκα 7.39: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο Δκπνξηθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.40: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο Marfin Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.41: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο ΑΣΔ Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.42: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο Probank Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.43: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο Geniki Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.44: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Ιδηωθεινύο Απνδνηηθόηεηαο 

ηεο Αspis Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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7.7 Γείκηηρ Γανειακήρ Δπιβάπςνζηρ 

 

Ο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζρέζε κεηαμχ ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα κηαο εηαηξίαο. Σν αλεθηφ φξην δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εηαηξίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα 

ηεο εηαηξίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο θηλείηαη ζε πνιχ πςειά 

επίπεδα. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα εηαηξία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

εθκηζζσκέλσλ παγίσλ, είλαη μέλα.  

 

Αθνινπζεί ν ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηνπο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο γηα θάζε κηα 

απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε γηα θάζε εηαηξία μερσξηζηά 

αιιά θαη γηα ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

 

 

Πίλαθαο 7.8: Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Eurobank Leasing  11,159 11,667 13,240 12,624 13,419 

Κύππος Leasing  31,477 39,947 34,359 31,960 41,936 

Alpha Leasing 1,660 2,639 3,100 3,387 1,854 

Πειπαιώρ Leasing 3,645 4,749 0,000 6,719 6,384 

Δθνική Leasing 12,736 13,914 13,208 14,838 15,030 

Δμποπική Leasing 3,217 4,564 4,852 8,188 7,944 

Marfin Leasing 10,554 11,953 8,831 6,190 6,210 

ATE Leasing 6,817 6,327 7,158 8,186 21,000 

Probank Leasing 4,481 4,915 4,792 5,530 4,947 

Geniki Leasing 19,004 18,263 19,050 37,004 146,813 

Aspis Leasing 7,742 7,516 7,481 7,842 14,861 
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Μ.Ο. ΚΛΑΓΟΤ 11,905 13,870 14,526 13,179 17,186 

 

 

Γηάγξακκα 7.45: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Eurobank  Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.46: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Κύπξνπ  Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.47: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Alpha Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.48: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Πεηξαηώο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2005 2006 2007 2008 2009

Πειραιώς L eas ing

Μ.Ο. Κ Λ ΑΔ ΟΥ

 

 

 

 



 167 

Γηάγξακκα 7.49 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Δζληθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.50: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Δκπνξηθήο Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.51: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Marfin Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.52 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

ΑΣΔ Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.53: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Probank Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.54: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Geniki Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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Γηάγξακκα 7.55: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Γείθηε Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο ηεο 

Aspis Leasing θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ θιάδνπ 
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7.8 Βαθμόρ ζςζσέηιζηρ ηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίυν Κεθαλαίυν και ηηρ 

Γανειακήρ Δπιβάπςνζηρ 

 

ην παξφλ ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηεο ηδησθεινχο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη εηαηξίεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηα πάγηα πνπ ζηε ζπλέρεηα 

ζα εθκηζζψζνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο μέλα θεθάιαηα. Σν επηηφθην κε ην νπνίν 

εθκηζζψλνπλ ηα πάγηα απηά είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξν απφ ην επηηφθην πνπ 

δαλείδνληαη. πλεπψο, φζν κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνπο 

δχν δείθηεο γηα κία εηαηξία, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφδνζε ηεο εηαηξίαο απηήο 

 

Η εξγαζία θαηέιεμε κέζσ ηεο αλάιπζεο πνπ έγηλε φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο ν βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνπο δχν δείθηεο είλαη 

αξλεηηθφο. Οη εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζεηηθφ βαζκφ ζπζρέηηζεο είλαη νη: Alpha 

Leasing, Probank Leasing, Marfin Leasing θαη Δκπνξηθή Leasing. Ο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ν βαζκφο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνπο δχν δείθηεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξίεο είλαη κεγάινο, είλαη φηη ν δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο είλαη κηθξφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο. 

 

Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα έρεη ππνινγηζηεί 

κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο “CORREL” ηνπ Microsoft Excel. 
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Πίλαθαο 7.9: Βαζκόο ζπζρέηηζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ θαη ηεο 

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

ΔΣΑΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟ ΤΥΔΣΙΗ 

Eurobank Leasing  -0,412 

Κύππος Leasing  -0,668 

Alpha Leasing 0,703 

Πειπαιώρ Leasing -0,667 

Δθνική Leasing -0,115 

Δμποπική Leasing 0,279 

Marfin Leasing 0,372 

ATE Leasing -0,993 

Probank Leasing 0,465 

Geniki Leasing -0,977 

Aspis Leasing -0,964 

Μ.Ο. ΚΛΑΓΟΤ -0,708 

 

 

Γηάγξακκα 7.56: Βαζκόο ζπζρέηηζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ θαη ηεο 

Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 
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 www.atticabank.gr 

 www.geniki.gr 
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 http://www.leasing.gr/ 

 www.eurobank.gr 
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 www.marfinleasing.gr 

 www.piraeusleasing.gr 

 www.probank.gr 

 www.proton.gr 

 www.bankofgreece.gr 

 www.et.gr 

 www.aglc.gr 
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http://www.geniki.gr/
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http://www.bankofcyprus.gr/
http://www.marfinleasing.gr/
http://www.piraeusleasing.gr/
http://www.probank.gr/
http://www.proton.gr/
http://www.bankofgreece.gr/
http://www.et.gr/
http://www.aglc.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΟ 
 

 

 

8.1 ςμπεπάζμαηα 

 

Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα επηηχρεη  ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ηεο ζην ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, θαη ζπλεπψο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο πξνζθέξνπλ νη 

δηάθνξνη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί. Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

κεραληζκνχο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Οπζηαζηηθά, ε Υ/Μ είλαη 

έλα ρξεκαηνδνηηθφ πξντφλ ην νπνίν επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα αλαλεψζεη, λα 

εθζπγρξνλίζεη θαη λα επεθηείλεη ηηο παξαγσγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηελ 

απαίηεζε ή ηε δηάζεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ηελ πξνζθπγή ηεο ζηνλ δαλεηζκφ. 

 

Η Υ/Μ απνηειεί κηα επηπιένλ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθκηζζψηξηα εηαηξία ή 

γηα ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ ή ηελ ηξάπεδα, γεγνλφο πνπ ηελ βνεζάεη λα 

επεθηείλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ αχμεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηα ηξαπεδηθά ζπγθξνηήκαηα ε Υ/Μ απνηειεί κία ηερληθή 

δηεχξπλζεο ηεο πειαηείαο ηνπο θαη απφθηεζεο πνιιαπιψλ θεξδψλ, αθνχ, εθηφο ησλ 

άιισλ απνθηνχλ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη πξνζθέξνπλ πειαηεία ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο Υ/Μ  γηα ηνλ κηζζσηή είλαη ην θνξνινγηθφ. Σα 

κηζζψκαηα πνπ πιεξψλεη ν κηζζσηήο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ ρξήζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζεσξνχληαη έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη 

έηζη εθπίπηνπλ ζπλνιηθά απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ. 

 

Η εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ηηο εηαηξίεο Υ/Μ έρεη επλνήζεη 

αξθεηά ηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ. Ωζηφζν, κεγάιν πιήγκα αλακέλεηαη ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, λαπηηιηαθψλ, αιιά θαη εηαηξεηψλ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ  θαζψο πξννησλίδεηαη ε πξφηαζε πνπ έρνπλ ζέζεη ΗΠΑ θαη νη ηζχλνληεο 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηνλ ηξφπν  ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο 

Υ/Μ. Η επηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ε αληίζηνηρε ακεξηθαληθή Αξρή 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (FASB) πξνηείλνπλ απφ θνηλνχ λα αιιάμεη ν ηξφπνο 

ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο Υ/Μ θαη λα πεξηιακβάλεηαη ζην παζεηηθφ ησλ εηαηξεηψλ. 
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Βάζεη απηψλ ησλ πξνηάζεσλ, ην παζεηηθφ αξθεηψλ εηαηξεηψλ κπνξεί λα εληζρπζεί 

αθφκε θαη θαηά 58%. 

 

Βάζε πξφζθαησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Δπξσπατθή αγνξά ηεο Υ/Μ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο νκνζπνλδίαο εηαηξεηψλ Υ/Μ θαη εηαηξεηψλ καθξνρξφληαο 

κίζζσζεο απηνθηλήησλ Leaseurope γηα ηελ επξσπατθή αγνξά Υ/Μ, ηα ζπλνιηθά 

ππνιεηπφκελα θεθάιαηα ησλ εηαηξεηψλ, ζην ηέινο ην 2008, έθηαζαλ ηα 771 δηζ. 

επξψ, δειαδή παξνπζηάζηεθε αχμεζε 4,26%, έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. 

Έηζη, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηα κέιε ηνπ Leaseurope, νη λέεο 

ζπκβάζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ην 2008 ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 330 δηζ. επξψ, πνζφ 

πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε 5,07% ζε ζρέζε κε 2007. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα, πξψηε ζέζε 

ζηελ αγνξά θαηέρεη ε Eurobank Leasing Α.Δ. κε πνζνζηφ 19,3 % γηα ην 2009. Απφ 

ην 2005 κέρξη θαη ην 2009 παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο αμίαο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ κε 

εμαίξεζε ηα έηε 2006 θαη 2007. Κχξηα αηηία ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ είλαη ε θξίζε 

πνπ νδήγεζε ζε πεξηνξηζκφ ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα αθίλεηα, ε αμία ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ κεηψζεθε κέζα ζηελ ηξηεηία 

2007 – 2009 θαηά 37 %. ε φια ηα είδε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

παξνπζηάζηεθε κείσζε ηεο αμίαο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ Υ/Μ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2007 – 2009 . πγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ε κείσζε ήηαλ ηεο ηάμεο 

ηνπ 52,5% ζην εκπφξην 14% θαη ζηηο ππεξεζίεο 39,6%. 

 

Σηο ειπίδεο ηνπ γηα αλάθακςε ζηεξίδεη ν θιάδνο ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ 

θαζψο ππάξρνπλ κεγάιεο πξννπηηθέο γηα ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζηα επαγγεικαηηθά 

νρήκαηα, φπσο απνξξηκκαηνθφξα, αζζελνθφξα θ.ιπ. Πέξα απφ ηα νρήκαηα, ε Υ/Μ 

κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ξεπζηφηεηα θαη γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκψλ, αιιά θαη ζηνλ 

ηνκέα ησλ αθηλήησλ γηα ην Γεκφζην. 

 

 

8.2 Καηεςθύνζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα 

 

Η ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ή θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε. 
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πγθεθξηκέλα, γηα ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ πνπ αθνξά ην βαζκφ 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηεο δαλεηαθήο 

επηβάξπλζεο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δείγκα ην νπνίν ζα απνηειείηαη 

απφ πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο, θαζψο ην ρξεζηκνπνηνχκελν δείγκα απνηειείηαη απφ 

έληεθα κφλν εηαηξίεο.  

 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηνχλ εθηελέζηεξα νη επηπηψζεηο πνπ ζα είρε ε  

επέθηαζε ησλ εηαηξηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, γεγνλφο πνπ εδψ 

θαη ιίγν θαηξφ εμεηάδεη ε αξκφδηα Δπνπηηθή Αξρή, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Με ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ν ζεζκφο ζα γηλφηαλ πην 

αληαγσληζηηθφο θαη ζα θαηαιάκβαλε ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο ζε ζρέζε κε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, αθνχ νη ζπκβάζεηο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ζα 

δηεχξπλε ηηο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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