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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Γξάθνληαο απηφ ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, 

αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ κία ζεηξά αλζξψπσλ πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θ. Μαξία 

Φπιιάθε γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Μνπ πξνζέθεξε ζπλερψο εμαηξεηηθέο ζπκβνπιέο αλαθνξηθά 

κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηπισκαηηθήο κνπ. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο βαζχηαηεο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο 

κνπ, Γηάλλε θαη Μαξία, θαη ζηελ αδεξθή κνπ Νφξα, γηα ηελ εζηθή θαη ςπρνινγηθή 

ηνπο ππνζηήξημε ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ δελ ζα είρα θαηαθέξεη λα εθπιεξψζσ 

πνιινχο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηζπκίεο κνπ. 

Σέινο, έλα επραξηζηψ ρξσζηάσ ζην θίιν κνπ Γηάλλε γηα ηελ ελζάξξπλζε πνπ 

κνπ πξνζέθεξε, θαζψο θαη ζηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία εξγάδνκαη γηα ηε 

ζπκπαξάζηαζή θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ επέδεημαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1. Δηζαγσγή 

ε έλα θαζεζηψο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο είλαη αλαγθαία ε εκθάληζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξσλ λέσλ κνξθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζπλαιιαθηηθνχ θφζκνπ. ην 

πιαίζην, ινηπφλ, κηαο αέλαεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη έμαξζεο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ, νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ λέεο κεζφδνπο ελίζρπζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπο. Παξάιιεια, ε 

ζηελφηεηα επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ε πξνζπάζεηα γηα απνθπγή ζπαηάιεο ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ θαζψο θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

επέβαιαλ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Με ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο ε επηρείξεζε δελ 

απαηηείηαη λα αγνξάζεη ηνλ πάγην εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζεη ηε ρξήζε ησλ αγαζψλ απηψλ έλαληη κηζζψκαηνο, ην νπνίν κπνξεί θαη 

λα ρξεκαηνδνηεί απφ ηα θέξδε πνπ ζα ηεο απνθέξεη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κηζζίνπ. 

 

1.2. Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο εξγαζίαο 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. ην πιαίζην απηφ αλαιχνληαη ε έλλνηα ηεο, νη κνξθέο 

ηεο θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ελψ γίλεηαη θαη 

ζχγθξηζε ηνπ leasing κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, ηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ. 

Παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ 

Διιάδα κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ γηα 

ηελ πεξίνδν 2006 – 2010 κε ζηφρν λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πσο θαη εάλ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε θαη ηηο εηαηξείεο  ηνπ θιάδνπ. 

 

1.3. Μεζνδνινγία 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ηε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο 

παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηελ πεξίνδν 2006 – 

2010 ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ leasing ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ησλ: Alpha Leasing, EFG Eurobank Leasing, Πεηξαηψο Leasing θαη Κχπξνπ Leasing. 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ην 65% ηεο 

αγνξάο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. Σα πξσηνγελή ζηνηρεία 

γηα ηηο εμεηαδφκελεο εηαηξείεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο 

απηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ε εμαγσγή ησλ 

βαζηθφηεξσλ δεηθηψλ.  
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1.4. Γηάξζξσζε εξγαζίαο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ 4 θεθάιαηα θαη ε 

δηάξζξσζή ηεο έρεη σο αθνινχζσο: 

ην θεθάιαην 1 παξνπζηάδεηαη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαζψο θαη ε δνκή ηεο. 

Σν θεθάιαην 2 πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ν νξηζκφο θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ leasing, ε ηζηνξηθή εμέιημε απηνχ θαζψο θαη ηα βαζηθά είδε θαη νη 

κνξθέο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ πξνζθέξεη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε 

ηεο, ελψ ηέινο, γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ leasing θαη ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

(δαλεηζκφο). 

Σν θεθάιαην 3 παξνπζηάδεη ηνλ θιάδν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θάλνληαο 

αλαθνξά ζηηο εηαηξείεο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ θαη ζηε γεληθή πνξεία ηνπ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Πεξαηηέξσ, γίλεηαη πιήξεο παξνπζίαζε ησλ εηαηξεηψλ Alpha Leasing, EFG 

Eurobank Leasing, Πεηξαηψο Leasing θαη Κχπξνπ Leasing θαη αθνινπζεί ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κέζα απφ ηελ εμέηαζε θνλδπιίσλ ηεο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηζνινγηζκνχ θαη Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ. Ζ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ππνζηεξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνδείθηεο, νη 

νπνίνη καο νδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ξεπζηφηεηα, ηε 

βησζηκφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ γηα ηελ 

εμεηαδφκελε πεληαεηία θαη γηα ην πψο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη απφ ην 

2009 θαη κεηά ηηο εηαηξείεο απηέο. Ζ αλάιπζε θάζε εηαηξείαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ κίγκαηνο ραξηνθπιαθίνπ πνπ απηέο δηαζέηνπλ κέζα απφ ζηνηρεία 

πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ Έλσζε Δηαηξεηψλ Υξεκαηνδνηηθήο  Μίζζσζεο. 

Σέινο, ζην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία θαζψο θαη θάπνηεο πξννπηηθέο γηα ηελ πνξεία 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ: ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 

2.1 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, σο κία ζχγρξνλε θαη ηερληθή ρξεκαηνδφηεζεο, 

έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη έλα αμηφινγν πνζνζηφ ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ επελδχζεσλ, πνπ ζπλερψο απμάλεηαη, δηελεξγείηαη κέζσ απηνχ. 

Οη επηρεηξήζεηο θαη νη ηδηψηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο κε 

ίδηα θεθάιαηα ή κέζσ δαλεηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο (Γαιάλεο Β., 2000). 

Μία ελαιιαθηηθή ιχζε απνηειεί ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), ε νπνία 

αλαπηχρζεθε δηεζλψο θπξίσο κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζήκεξα απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθή ή αθφκα θαη θχξηα ιχζε ρξεκαηνδφηεζεο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη 

εμνπιηζκνχ. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαζηεξψζεθε ζηελ Διιάδα ην 1986 κε ην 

λφκν Ν.1665, σο κία ζχγρξνλε θαη επέιηθηε κέζνδνο κεζνκαθξνπξφζεζκεο 

ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ 

ζηνηρείσλ, ε νπνία αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θηλεηψλ 

αγαζψλ. 

Με ην Ν.2367/1995 «Νένη Υξεκαηνπηζησηηθνί ζεζκνί θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

έγηλε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ζηα αθίλεηα 

(Φσηφπνπινο Η., 2000). 

Απνηειεί κία ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

ηδησηψλ γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ ή παγίσλ, δηαθνξνπνηνχκελε απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, απφ ηελ πίζησζε ησλ πξνκεζεπηψλ ή ηε ρξήζε ηδίσλ 

θεθαιαίσλ. Δίλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν 

ηδηνθηήηεο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ, ν εθκηζζσηήο (lessor), δηαηεξψληαο ηελ θπξηφηεηα 

ηνπ παγίνπ παξαρσξεί ζην κηζζσηή (lessee) ηε ρξήζε ηνπ γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν έλαληη ζπγθεθξηκέλνπ κηζζψκαηνο. Ζ δηαηήξεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ 

παγίνπ απφ ηνλ εθκηζζσηή ραξαθηεξίδεη ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ηε 

δηαθνξνπνηεί απφ ην δάλεην (Αγγειφπνπινο, 2008). Σν leasing πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν κηζζσηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ ρσξίο λα 

είλαη δηθφο ηνπ, ρσξίο λα έρεη ηε λνκηθή θπξηφηεηα κε ηε ινγηθή φηη απηφ πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη είλαη ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, γηαηί ηνπ απνδίδεη νηθνλνκηθά νθέιε, θαη 

φρη ε θπξηφηεηα. 

Μέζσ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε, 

κεηά απφ πνιπεηή εθκίζζσζε ελφο πξάγκαηνο, λα απνθηήζεη θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ, 

γεγνλφο ην νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Ο ηδηνθηήηεο κηαο επηρείξεζεο, είηε επεηδή δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αγνξάζεη, είηε επεηδή δελ ζέιεη λα δεζκεχζεη θεθάιαηα ηνπ ζε αγνξά, θαηαθεχγεη 

ζηελ ελνηθίαζε. Σν κίζζσκα ζπκθσλείηαη ζηελ έλαξμε ηεο ζπλαιιαγήο θαη ζπλήζσο 
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θαηαβάιιεηαη ζηελ αξρή ηεο θάζε πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη. ηε ζχκβαζε κίζζσζεο 

πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, φξνη γηα ηελ πεξίνδν ηεο κίζζσζεο, ηνλ αληηζπκβαιιφκελν 

πνπ θαιχπηεη ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ παγίνπ θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηαβνιή πηζαλψλ θφξσλ κε ηηο ελέξγεηεο ζηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Όηαλ ην κίζζσκα απνπιεξσζεί, ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα: 

 είηε λα εμαγνξάζεη, εάλ επηζπκεί, ην πάγην ζπλήζσο έλαληη ζπκβνιηθνχ 

ηηκήκαηνο 

 είηε λα αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε γηα αθφκα κία ρξνληθή πεξίνδν κε λένπο ή 

ίδηνπο φξνπο (releasing), 

 είηε λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθκηζζσηή επηζηξέθνληαο ηνλ 

εμνπιηζκφ (Α. Υξηζηφπνπινο, Η. Νηφθαο, 2012). 

 

Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

πάζεο θχζεσο, κεγέζνπο θαη λνκηθήο κνξθήο πνπ επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε θηλεηψλ 

θαη αθίλεησλ πξαγκάησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (Α. Υξηζηφπνπινο, Η. Νηφθαο, 

2012). Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε έρεη βξεη ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηεο ζηε 

βηνκεραλία, ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο. Σα είδε ζηα 

νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην leasing κπνξεί λα είλαη απφ κεραλέο γξαθείνπ θαη ηερληθφο 

εμνπιηζκφο ηαηξψλ, κέρξη αεξνπιάλα αθφκα θαη εξγνζηαζηαθά κεραλήκαηα. Σν 

leasing, σο κία ελαιιαθηηθή κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο έρεη αλαπηπμηαθφ θαη 

εθζπγρξνληζηηθφ ζθνπφ (Γ. Γαζθάινπ, 1999). 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη έλα εξγαιείν κε ζεκαληηθά θνξνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα, ην νπνίν πξνζθέξεη ελαιιαθηηθή ρξεκαηνδνηηθή ιχζε ζε 

επελδπηηθέο πξνηάζεηο, εμαζθαιίδνληαο ηε ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ ή αθίλεηνπ 

ζηνλ επελδπηή ρσξίο ν ηειεπηαίνο λα ρξεηαζηεί είηε λα δαλεηζηεί, είηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηθφ ηνπ θεθάιαην. Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, σζηφζν, δελ είλαη κφλν 

ε ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ. Πξνβιήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, παξαγσγήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο, ηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ (cash flow), 

αλαδηάξζξσζεο ηζνινγηζκνχ, φπσο επίζεο θαη πξνψζεζεο πσιήζεσλ, κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ κε έλα θαινζρεδηαζκέλν ζρήκα leasing. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί παξαθάησ σο εμήο: 
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ΠΑΓΙΟ

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
LEASING

Εγχϊριοσ ι/και 
αλλοδαπόσ

Με το κλείςιμο 
του ςχετικοφ 

παραρτιματοσ

Κάκε μινα ι 
τρίμθνο

Επιχείρθςθ ι 
επαγγελματίασ

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

“ΜΕΣΡΗΣΟΙ”

ΜΙΘΩΜΑ + ΦΠΑ*

ΠΕΛΑΣΗ

 

 Ζ επηρείξεζε ή ν επαγγεικαηίαο (κηζζσηήο) επηιέγεη ηνλ εμνπιηζκφ ή θαη 

ην αθίλεην πνπ ζα θαιχςεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ αλάγθεο, 

 Ζ εηαηξεία leasing (εθκηζζσηήο) ρξεκαηνδνηεί ηελ αγνξά απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή – πσιεηή, γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ κηζζσηή 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ αθηλήηνπ πνπ επέιεμε. 

 ηε ζπλέρεηα ππνγξάθεηαη ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηαμχ 

κηζζσηή θαη εηαηξίαο leasing, ε νπνία ξπζκίδεη ηηο ηαθηηθέο θαηαβνιέο – 

κηζζψκαηα  ηνπ πειάηε γηα κία πξνζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

(κηζζσηηθή πεξίνδνο), ε νπνία πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

πξάγκαηνο θαη δηακνξθψλεηαη θαηά ειάρηζην γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη θάζε 

θηλεηφ πξάγκα ζηα ηξία (3) ρξφληα, ηα αεξνζθάθε ζηα πέληε (5) ρξφληα 

θαη ηέινο ηα αθίλεηα ζηα δέθα (10) ρξφληα (Απ. Γεσξγηάδεο, 2000). 

 

2.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ 

ΜΗΘΩΖ 

Οη πξψηεο κνξθέο leasing ππνζηεξίδεηαη φηη βξίζθνληαη ζηα αξραία δίθαηα 

ησλ νπκεξίσλ, ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Βαβπιψλαο θαη ηεο Διιάδαο. Ζ κίζζσζε, θαηά 

ηνλ Μεζαίσλα, πεξηειάκβαλε γεσξγηθά εξγαιεία αιιά θαη άινγα. ηελ Αγγιία είρε 

πάξεη ζεκαληηθή έθηαζε ε κίζζσζε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη απηφ νθεηιφηαλ ζηνπο 

λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ίζρπαλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο γεο (Π. Υαηδεπαχινπ, Β. 

Γφληηθα, 1982). 

Χζηφζν, θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ε κίζζσζε επεθηάζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ. Δίλαη γεγνλφο, φηη ζπρλά νη ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο θαηέθεπγαλ ζηε 

κίζζσζε ησλ γξακκψλ θαη ησλ εμνπιηζκψλ ησλ πην αδχλακσλ αληαγσληζηψλ ηνπο 

αληί λα πξνρσξήζνπλ ζε θάπνηα ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθή 

πεξίπησζε απνηειεί ε κίζζσζε γηα 999 ρξφληα ηνπ ζηδεξνδξφκνπ London and 

Greenwich απφ ην ζηδεξφδξνκν South Eastern Railway (Π. Υαηδεπαχινπ, Β. 

Γνληηθα, 1982). 
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ηηο ΖΠΑ ε κίζζσζε ζηδεξνδξνκηθνχ εμνπιηζκνχ απνηέιεζε έλα έκκεζν 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηεπξπλφκελνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. Σελ 

πξψηε δεθαεηία ηνπ αηψλα νκάδεο θεθαιαηνχρσλ αγφξαδαλ βαγφληα, ηα νπνία 

εθκίζζσλαλ καθξνρξφληα ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίζζεθε ε 

κίζζσζε κεραλεκάησλ σο κέζν πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιηδφηαλ θαιχηεξα ν έιεγρνο ηεο αγνξάο θαη έηζη απνθεπγφηαλ ε δεπηεξνγελήο 

αγνξά ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλεκάησλ (Π. Υαηδεπαχινπ, Β. Γνληίθα, 1982). 

Ζ ζχγρξνλε πεξίνδνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εκθαλίζζεθε ην 1952 

φηαλ ν Henry Schoenfeld ίδξπζε ηελ εηαηξεία Unites States Leasing International Inc 

έρνληαο θεθάιαην 20.000 δνιάξηα θαη παίξλνληαο δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα Bank of 

America χςνπο  500.000 δνιαξίσλ. χληνκα ην παξάδεηγκα ηνπ αθνινχζεζαλ 

κεγάιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε σο κέζν γηα πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ 

ηνπο. Έπεηηα, ην εξγαιείν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εθάξκνζαλ ηξάπεδεο θαη 

άιινη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη είραλ επαξθείο πεγέο δηαζέζηκσλ 

θεθαιαίσλ, θαηαθέξλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σελ 

πεξίνδν 1960-1962 δεκηνπξγήζεθαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, φπσο 

ζηνλ Καλαδά, ηε νπεδία, ηελ Διβεηία θαη ηε Γαιιία. Αξγφηεξα επεθηάζεθαλ ζηελ 

Ηαπσλία, ην Βέιγην, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία αθφκα θαη ηε Φηιαλδία. Γελ άξγεζε, 

σζηφζν, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε λα εκθαληζζεί ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Αζία, 

ηελ Απζηξαιία θαη ηέινο ζε θάπνηεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο (Ν. Υξπζνζηνκίδνπ – 

Καηζαξνχ, 1978). 

ήκεξα, ε ηάζε ε νπνία επηθξαηεί είλαη λα θαηαθέξεη λα ηαπηηζηεί ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κε ηελ ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε αληίζεζε κε ηελ απιή κίζζσζε δεκηνπξγνχλ κία 

ζρέζε κεηαμχ εθκηζζσηή θαη κηζζσηή κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε ζρέζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη έλαο δαλεηζηή κε έλα δαλεηνιήπηε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε 

επηινγή ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ απφ ηνλ κέιινληα κηζζσηή, ε δηάξθεηα εθκηζζψζεσο 

θαη ε αλάιεςε απφ ηνλ κηζζσηή φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. 

 

2.3 ΚΟΠΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε σο κηα ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο έρεη αλαπηπμηαθφ θαη εθζπγρξνληζηηθφ ζθνπφ. 

Ο αλαπηπμηαθφο ηεο ζθνπφο θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πξνζθέξεη ζην 

κηζζσηή αθφκε κία κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. Σνπ πξνζθέξεη, δειαδή, κηα 

ελαιιαθηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή επηινγή ρσξίο λα ππνθαζηζηά ηνλ παξαδνζηαθφ 

δαλεηζκφ κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα θαιχπηεη ηηο επελδπηηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Ο εθζπγρξνληζηηθφο ζθνπφο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο απνδίδεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο λα πξνκεζεχεη θαη λα 

κηζζψλεη ζην κηζζσηή δηαξθψο αλαλεσκέλν θαη ζε κεγάιε «γθάκα»  ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. Ζ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο νθείιεηαη 

θπξίσο ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οιφθιεξε ε θηινζνθία ηνπ βαζίζηεθε ζηελ 

πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε αλαπηπμηαθά θίλεηξα γηα ηελ επέθηαζε 
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θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε  ηεο παξαγσγήο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο. ε πνιιέο ρψξεο φπνπ απηή εθαξκφζηεθε, αλαπηχρζεθε κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη μεπέξαζε πνιιέο θνξέο θάζε πξφβιεςε. Απηφ νθείιεηαη ζην 

φηη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ήξζε λα ζπκπιεξψζεη θαη λα θαιχςεη νξηζκέλα 

ρξεκαηνδνηηθά θελά ζηε γξήγνξε βηνκεραληθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

επελδχζεσλ θαη γεληθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Μέζα απφ ην κεραληζκφ ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε (κηζζσηή) λα 

επεθηείλεη, λα αλαλεψζεη θαη λα εθζπγρξνλίζεη ηηο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ρσξίο 

λα είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθχγεη ζην δαλεηζκφ ή λα δηαζέζεη ίδηα θεθάιαηα. 

Οη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κπνξνχλ 

λα επεθηαζνχλ, είηε ζην δεκφζην, είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θπξίσο ζην βηνκεραληθφ 

θαη γεσξγηθφ ηνκέα θαζψο επίζεο θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο θαη κεηαπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 

Ηδηαίηεξα εθαξκφζηκε είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ζηηο γεσξγηθέο 

βηνκεραλίεο, ζηνπο γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

γηαηί δελ δηαζέηνπλ ίδηα θεθάιαηα επαξθή γηα ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη αθφκε γηαηί 

δελ απαηηνχλ πνιιέο θνξέο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ή γηαηί δελ έρνπλ πξνζβάζεηο 

ζηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο θαη πνιιέο θνξέο δε δηαζέηνπλ δαλεηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα (Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002). 

Έηζη, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

κηζζσηέο λα μεπεξλνχλ ην αδηέμνδν ηνπ δαλεηζκνχ θαη λα κπνξνχλ λα απνθηνχλ ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα λα πξνσζνχλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

2.4 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ 

ΜΗΘΩΖ 

 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζφδνπ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζπκκεηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν κέξε, ν κηζζσηήο θαη ν εθκηζζσηήο. Χζηφζν, πνιιέο είλαη νη θνξέο 

πνπ ππάξρεη θαη ηξίην εκπιεθφκελν κέξνο θαη απηφ απνηειεί ν πξνκεζεπηήο – 

θαηαζθεπαζηήο. 

Ο εκμισθωτής, ζηελ νπζία είλαη ε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Δίλαη 

εθείλνο, ν νπνίνο επελδχεη ίδηα ή δαλεηαθά θεθάιαηα θαη δεκηνπξγεί, νξγαλψλεη, 

δηαρεηξίδεηαη θαη πξνσζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Σέινο, 

είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεπξά. 

Ο μισθωτής–τρήστης είλαη ν πειάηεο ηεο εηαηξείαο leasing, ν νπνίνο κπνξεί, 

ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην λα είλαη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε 

αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, είηε νπνηνζδήπνηε ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Χζηφζν, 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο θαη δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θαηαλαισηήο, πξάγκα ην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζπρλά ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Μηζζσηήο, ινηπφλ, θαιείηαη εθείλνο, ν 

νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκηθά ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κε ζθνπφ λα απμήζεη 
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αιιά θαη λα βειηηψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ κέζσ απηνχ θαη ηνλ επηιέγεη ζχκθσλα κε 

ηηο δηθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο θαη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. Δπηπιένλ, σθειείηαη απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κίζζσζε φπσο είλαη νη απνζβέζεηο, νη 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο, ε ππνιεηκκαηηθή αμία, νη εθπηψζεηο απφ ηα αλαπηπμηαθά 

θίλεηξα, νη επηδνηήζεηο ησλ επηηνθίσλ αιιά θαη νη επηρνξεγήζεηο ησλ θεθαιαίσλ. 

Χζηφζν, ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ηα κηζζψκαηα, ρσξίο φκσο λα έρεη ηελ θπξηφηεηα 

ηνπ κίζζηνπ θαη είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ κηζζίνπ απφ ηελ 

παξαγσγηθή πιεπξά. 

Ο κατασκεσαστής – προμηθεστής είλαη απηφο πνπ θαηαζθεπάδεη ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηνλ πνπιάεη ζηνλ εθκηζζσηή. Μέζσ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ν 

θαηαζθεπαζηήο επηηπγράλεη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ, ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

θαη πνιιέο θνξέο θαηαθέξλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη καδηθέο πσιήζεηο. πλήζσο, 

επεηδή άιινο είλαη ν ηδηνθηήηεο θαη άιινο ν ρξήζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ν 

θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη θαη ηελ ηερληθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ σο ν πιένλ 

αμηφπηζηνο. Σέινο, σθειείηαη απφ ηελ άκεζε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ-ηνηο 

κεηξεηνίο, απφ ηνλ εθκηζζσηή (Π. Μάδεο, 1999). 

Ζ ζρέζε ησλ σο άλσ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζα κπνξνχζε λα απεηθνληζηεί κε 

ην αθφινπζν ζρήκα: 

ποξμηθεσςήπ Πελάςηπ

Μιρθωςήπ

Ενξπλιρμόπ

Εςαιοεία 

Leasing

Εκμιρθωςήπτίμημα
μίσθωμα

 

 

2.5 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ 

Σα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο ηξάπεδαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 Κχξνο θαη αμηνπηζηία ηεο ηξάπεδαο θαη εκπηζηνζχλε ζε απηή 

 Τςειή πνηφηεηα επηθνηλσλίαο θαζψο θαη θηιηθή θαη δηαπξνζσπηθή ζρέζε 

κε ηνλ πειάηε 
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 πζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δνπιεηά, πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

δηαδηθαζηψλ ππνδνρήο, ελεκέξσζεο θαη εμππεξέηεζεο 

 Σαρχηεηα εμππεξέηεζεο 

 Δμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ 

 Δπέιηθηα θαη ζπλερψο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 Δρεκχζεηα 

 Δχξνο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ 

 Γηεζλήο παξνπζία 

 Σερλνινγηθή ππνδνκή θαη επέιηθην ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ 

 Ηθαλνπνηεηηθφ ηηκνιφγην 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ εηαηξεία leasing, ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε–

κηζζσηήο, λα έρεη καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα θαη ζεηηθέο πξννπηηθέο δπλακηθήο 

αλάπηπμεο. Βαζηθή γηα ηελ χπαξμε κηαο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

απνηειεί ε δπλαηφηεηα νκαιήο απνπιεξσκήο θαη κηζζσκάησλ. Ζ εηαηξεία δίλεη 

κεγάιε ζεκαζία θαη ηελ ελδηαθέξνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (καθξννηθνλνκηθά θαη 

κηθξννηθνλνκηθά) ηεο επηρείξεζεο. Πην αλαιπηηθά, ηελ εηαηξεία leasing ελδηαθέξεη: 

1. Ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή πνπ ειέγρεηαη κε 

βάζε ηηο αλαιχζεηο ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηε δηαζηαχξσζε 

πιεξνθνξηψλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο. 

2. Αμηνπηζηία, εληηκφηεηα θαη γεληθφηεξα ην ήζνο ηνπ επελδπηή. 

3. πλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηξίηνπο.  

4. Τπνβνιή ηεθκεξησκέλεο ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο (φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κίζζσζε εμνπιηζκνχ κεγάιεο αμίαο) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη, ηφζν ε 

ζθνπηκφηεηα ηεο επέλδπζεο, φζν θαη ε ηακεηαθή δπλαηφηεηα ηνπ κηζζσηή λα 

θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα ηα κηζζψκαηα. 

5. Άξηηα ηερληθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη πςειφ επίπεδν ηερληθήο 

θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηδίσο φηαλ ν εμνπιηζκφο πνπ 

πξννξίδεηαη γηα κίζζσζε είλαη κεγάιεο αμίαο θαη απαηηνχληαη εηδηθέο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ (Γ. Λαδαξίδεο, 

2001). 

 

 Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζρεηηθά 

κε ηνλ εμνπιηζκφ. Μία απφ απηέο είλαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κίζζην δελ πξέπεη λα 

εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ κηζζσηή, γηαηί ζηελ 

πεξίπησζε απηή νη πηζαλφηεηεο δεκηάο γηα ηνλ εθκηζζσηή, εάλ ππάξμεη πξφσξε 

δηαθνπή ηεο κίζζσζεο, είλαη θαηά πνιχ απμεκέλε. Μία αθφκα πξνυπφζεζε απνηειεί 

ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία αγνξάο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ 

νπνία αλήθεη ην κίζζην, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πψιεζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαζηεί αλάγθε. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθή πξνυπφζεζε απνηεινχλ ε θεξεγγπφηεηα 

θαη ε θαιή θήκε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηέινο, ε ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ηνπ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, δειαδή λα κε εμαξηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ηελ έληαμή ηνπ 

ζε θάπνην παξαγσγηθφ κεραληζκφ αιιά λα είλαη δπλαηή, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ 

θξηζεί απαξαίηεην, ε αθαίξεζή ηνπ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ κηζζσηή, 

ρσξίο λα ππνζηεί δεκία ή λα κεησζεί ε αμία ηνπ. 
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2.6 ΔΗΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ  

Βαζηθά είδε  

Σα βαζηθά είδε  ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρνπλ θαζνξηζηεί απν ηελ 

Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή  θαη  ε 

ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. Σα δχν απηά είδε αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε  

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε είλαη  απφ ηηο βαζηθφηεξεο κνξθέο leasing, ε 

νπνία  θαζηεξψζεθε ζηελ Διιάδα κε  ηνλ Ν.1665/86. θνπφο ηεο είλαη ε αλαλέσζε, ν 

εθζπρξνληζκφο ή θαη ε επέθηαζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κηζζσηή 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηάζεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ε πξνζθπγή ζε δαλεηζκφ. 

Ζ ζχκβαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο  ζηεξίδεηαη ζε κηα «ηξηγσληθή 

ζρέζε» αθνχ ππάξρεη αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηνπο ηξείο ζπκβαιιφκελνπο, 

δειαδή ζηνλ πξνκεζεπηή, ην κηζζσηή θαη ηνλ εθκηζζσηή. Ζ ηξηγσληθή απηή ζρέζε 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

Ο κηζζσηήο επηιέγεη ην αληηθείκελν πνπ ρξεηάδεηαη θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ 

ηηκή, ηνπο φξνπο παξάδνζεο ηνπ θαη νπνηαδήπνηε άιιε ιεπηνκέξηα 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 εηαηξεία 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. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο απνηειεί ε θάιπςε 

νιφθιεξεο ή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο νηθνλνκηθήο (ινγηζηηθήο) δσήο ηνπ παγίνπ. 

Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα λα νξίδεηαη φηη γηα λα ραξαθηεξηζζεί ε κίζζσζε 

ρξεκαηνδνηηθή πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο, ζπλήζσο 

πςειφηεξν ηνπ 75% ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Δπίζεο, θχξην ζηνηρείν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο, είλαη φηη ν 

εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ζην κηζζσηή φια ηα νθέιε  αιιά θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζίνπ. Ο κφλνο θίλδπλνο πνπ θέξεη 

ε εηαηξεία leasing είλαη ν θίλδπλνο ηεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ κηζζσηή (ιφγσ 

αζπλέπεηαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ) θαη ζπλήζσο απαιιάζεηαη απφ 

θάζε επζχλε γηα νπνηνδήπνηε ειάηησκα ηνπ κηζζίνπ ή έιιεηςε πξνζπκθσλεκέλσλ 

ηδηνηήησλ. 

Αληίζεηα, ν κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην κίζζην θαηάιιειν 

γηα ηελ ζπκθσλεκέλε ρξήζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο επίζεο απηφο 
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θέξεη φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαη ηνλ θίλδπλν ηπραίαο βιάβεο ή θαηαζηξνθήο, 

απψιεηαο ή θινπήο ηνπ πξάγκαηνο ζαλ λα ήηαλ αγνξαζηήο ηνπ. 

Ζ εθκηζζψηξηα εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδφζεη έγθαηξα ζην 

κηζζσηή ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο. Ζ κε παξάδνζε ή ε θαζπζηεξεκέλε 

παξάδνζε  ηνπ πξάγκαηνο ζην κηζζσηή επηθέξεη ηελ αληίζηνηρε απαιιαγή ηνπ απφ 

ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κηζζσκάησλ γηα φζν δηάζηεκα δε κπνξεί λα θάλεη ηελ 

πξνζπκθσλεκέλε ρξήζε. 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο  είλαη ηα εμήο: 

 Ζ απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ παγίνπ απφ ηνλ κηζζσηή ζηε ιήμε ηεο 

κίζζσζεο. 

 Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ πξέπεη λα θαιχπηεη ην 80% έσο 90% 

ηεο αμίαο θηήζεσο ηνπ παγίνπ ή ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ ζηελ αγνξά. 

 Ζ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο απφ ην κηζζσηή γηα θαηαβνιή φισλ ησλ 

δφζεσλ (κηζζσκάησλ) αλεμαξηήησο ηεο ρξήζεσο ή φρη ηνπ παγίνπ. 

 

 Ο εθκηζζσηήο απνβιέπεη ζηελ απφζβεζε φινπ ηνπ θφζηνπο ηνπ κηζζίνπ 

κε κηα καθξνρξφληα ζπκθσλία κε έλα κφλν κηζζσηή. 

 Γελ επηηξέπεηαη ζην κηζζσηή λα δηαθφςεη ηελ κίζζσζε πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο εκεξνκελίαο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ εηαηξεία leasing δε κπνξεί λα πξνβεί ζε πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηαπηφρξνλα λα ιάβεη ην νθεηιφκελν ζε κειινληηθά 

κηζζψκαηα ππφινηπν, αιιά κφλν λα αλαδεηήζεη απνδεκείσζε (έηζη φπσο 

έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο)  ηέηνηα 

ψζηε λα θαιχπηεη ηε δεκηά ηεο ζαλ είδνο δειαδή,  πνηληθήο ξήηξαο. 

 Δίλαη ζηελ θξίζε θαη ηελ 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». Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιιεη ν 

κηζζσηήο εμαζθαιίδνπλ ζηνλ εθκηζζσηή ηελ αλάγθε ηεο δαπάλεο γηα ηελ 

αγνξά ηνπ κηζζίνπ θαζψο θαη κηα ινγηθή θαζαξή απφδνζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ επέλδπζε. πλέπεηα απηνχ είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

κηζζσκάησλ λα ππεξβαίλεη ηελ αμία ηνπ κηζζίνπ. 

 Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ 

κηζζίνπ θαζψο θαη λα αλαλεψζεη ηε ζχκβαζε θαηά ηελ ιήμε ηεο κε 

κεησκέλν κίζζσκα ή λα αγνξάζεη ην κίζζην ζε ρακειή ηηκή (Α. 

Υξηζηφπνπινο, Η. Νηφθαο, 2012). 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε θηλεηώλ  

Με ηνλ Ν.1665/86 εηζήρζε ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

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

αζθήζεθε λνκνζεηηθά παξεκβαηηθή πνιηηηθή, ήηαλ πξνο ράξηλ ηνπ γεληθφηεξνπ 

ζπκθέξνληνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Σν leasing ησλ θηλεηψλ βνήζεζε ζηελ 
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νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο, κέζσ ηεο πξνκήζεηαο λένπ ζχγρξνλνπ 

κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο, ζπλήζσο, επηρεηξήζεηο. Ζ 

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 εηαηξείεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη αθεηέξνπ γηα λα θαζηεξσζεί  έλα 

ζηαζεξφ ινγηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

λα δηαλχζεη κηα νκαιή πνξεία θαη λα αλαπηπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Με ηε ζχκβαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο θηλεηψλ, ε εθκηζζψηξηα 

εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξαρσξεί έλαληη κηζζψκαηνο ηε ρξήζε θηλεηνχ πξάγκαηνο 

πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ επηρείξεζε ή ην επάγγεικα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ηεο, 

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

κίζζσζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηνηρείν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

κίζζσζεο κπνξεί λα είλαη θαη έλα αληηθείκελν πνπ αγφξαζε πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο  απφ ηνλ κηζζσηή . 

Σα θηλεηά πνπ παξαρσξνχληαη ζην 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 νηθεηαθή ρξήζε, φπσο 

γηα παξάδεηγκα επηβαηεγά απηνθίλεηα, ζθάθε αλαςπρήο θαη νηθηαθά 

ζθεχε. Σα ίδηα απηά ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο κφλν αλ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ επηρείξεζε ή ην επάγγεικα ηνπ κηζζσηή, δειαδή 

φηαλ γηα παξάδεηγκα ηα επηβαηεγά απηνθίλεηα πξννξίδνληαη γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη νηθνζπζθεπέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

γξαθείσλ ηνπ κηζζσηή. 

2. Να είλαη κφλν δηαξθή θεθαιαηνπρηθά αγαζά θαη φρη θαηαλαισηηθά αγαζά. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο leasing, ε νπνία γηα ηα 

θηλεηά δε κπνξεί λα δηαξθεί ιηγφηεξν απν ηξία έηε, ν κηζζσηήο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αγνξάζεη ην κίζζην κεηά ηελ νινθιεξσηηθή ή θαηά έλα 

κέξνο εμφθιεζε ηεο αμίαο ηνπ. 

 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε αθηλήησλ  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ κε ηνλ Ν1665/86 εηζήρζε ζηελ Διιάδα ν 

ζεζκφο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο αξρηθά ζε θηλεηά θαη αξγφηεξα κε ην 

αξζξν 11 ηνπ Ν2367/95 ζε αθίλεηα. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε αθηλήησλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

απφ απηή ησλ θηλεηψλ γεγνλφο, ην νπνίν νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θχζε ηνπ παγίνπ   

ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξεκέλεο πξάμεο. Οη 

θπξηφηεξεο απφ απηέο ηηο δηαθνξέο είλαη νη εμήο:  

 κεγάιε δηάξθεηα εθκίζζσζεο πηζαλή ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ 

κηζζίνπ,  
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 ζεκαληηθή ππνιεηκκαηηθή αμία (ε νπνία δελ είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί 

απν πξηλ) θαη  

 απμεκέλνο θίλδπλνο γηα ηνλ εθκηζζσηή αθνχ ην κίζζην δε κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πνιχ κεγάιε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, απηή νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αθίλεηα (θηίξηα) δε κεηαβάιινληαη 

βξαρπρξφληα θαη δε θζείξνληαη ηφζν γξήγνξα. Έηζη ε δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο 

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

γίλεηαη πιήξεο απφζβεζε ηεο αμίαο ησλ θαηαζθεπψλ νπφηε θαη παξακέλεη ε 

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

πςειφηεξε απφ απηή ησλ θηλεηψλ θαηά ηελ 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 φηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ζπλήζσο ε 

αμία απμάλεηαη δηαρξνληθά. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο γηα ηνλ εθκηζζσηή λα 

κε κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ην αθίλεην. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ελφο 

πνιπθαηαζηήκαηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη δελ 

απνδίδεη φζν αλακελφηαλ, δε κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε άιιε ηνπνζεζία φπνπ νη 

ζπλζήθεο αγνξάο είλαη θαιχηεξεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κηζζίν είλαη θηλεηφ, 

ηφηε απηφ κπνξεί εχθνια λα κεηαθεξζεί ζε θάπνηνλ άιιν κηζζσηή. 

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

ζεκαληηθά απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θηλεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 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 θαη φια ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο, θφξνη θαη ηέιε επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

 

Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε 

  

Ζ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε δηαθέξεη απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζε αξθεηά 

ζεκεία θαη ε θπξηφηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, εθφζνλ ε 

ιεηηνπξγηθή κίζζσζε κπνξεί λα θαιχπηεη κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ παγίνπ θαη 

είλαη δπλαηφλ λα ιήγεη θαη λα αλαλεψλεηαη.  Ζ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε είλαη ζπλήζσο 

γηα βξαρχηεξε ρξνληθή πεξίνδν απ΄φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε θαη γηα 

ιηγφηεξν απν 75% ηεο εθηηκνχκελεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ 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 
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κηζζίνπ. Δπίζεο, ν εθκηζζσηήο παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ 

παγίνπ ζηνηρείνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη θέξεη ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ηερλνινγηθή 

απαμίσζή ηνπ. Απηέο νη δαπάλεο ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ 

κηζζψκαηνο. Ζ 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 (Α. Υξηζηφπνπινο, Η. Νηφθαο, 2012). Δπηπιένλ, 

ν εθκηζζσηήο είλαη εθείλνο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηππηθά θαη ηελ πιεξσκή ησλ 

θφξσλ έρνληαο, σζηφζν, πάληα ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο κεηαθπιήζεη ζην κηζζσηή 

κέζσ πςειφηεξνπ κηζζψκαηνο. Να ζεκεησζεί, φηη ην κίζζσκα δηακνξθψλεηαη 

ειεχζεξα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο (Αγγειφπνπινο, 

2008). 

Ζ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε πεξηέρεη κηα ξήηξα αθχξσζεο, ε νπνία επηηξέπεη ζην 

κηζζσηή λα αθπξψζεη ην ζπκβφιαην θαη λα επηζηξέςεη ηνλ εμνπιηζκφ πξνηνχ 

εμαληιεζεί νιφθιεξε ε πεξίνδνο κίζζσζεο. Ζ 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, ηελ νπνία ζα θαηαβάιιεη ζην κέιινλ ππφ ηε κνξθή 

κηζζσκάησλ, βάζεη ηεο ζχκβαζεο. χκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε εηαηξεία 

leasing έρεη ην πεξηζψξην λα πξαγκαηνπνηεί ιεηηνπξγηθή κίζζσζε έσο 25% ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο (Α. Υξηζηφπνπινο, Η. Νηφθαο, 2012). 

Ζ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν ησλ επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ αιιά σζηφζν, εθαξκφδεηαη θαη γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη  

θσηνηππηθά κεραλήκαηα, αλ θαη ππάξρνπλ δηαθσλίεο γηα ην αλ, ηειηθά, ε ιεηηνπξγηθή 

κίζζσζε είλαη κνξθή ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο, αθνχ ν εκπνξηθφο ηεο 

ραξαθηήξαο θπξηαξρεί ζε ζρέζε κε ηνλ ρξεκαηνδνηηθφ (Απ. Γεσξγηάδεο, 2000). 

 

2.7 ΜΟΡΦΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ (Leasing) 

Σν κφλν είδνο κίζζσζεο πνπ επηηξέπεη ν Ν.1665/1986 είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε, ε νπνία ζαλ βαζηθφ θξηηήξην δηάθξηζεο έλαληη άιισλ εηδψλ κίζζσζεο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ηέινο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. Ζ 

κίζζσζε πξνζθέξεηαη ζε πνιιέο κνξθέο, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

1. Άκεζε Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε ( Direct Leasing)  

 

Πξφθεηηαη γηα ηερληθή κεγάισλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο, ελψ ηε ξχζκηζε ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ ζθέινπο αλαιακβάλεη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπο. Ζ ζρέζε είλαη 

δηκεξήο, δειαδή ππάξρεη κφλν ν εθκηζζσηήο–θαηαζθεπαζηήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 

θαη ν κηζζσηήο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθήο απηήο είλαη ε ηππνπνίεζε ηνπ 

κηζζσκέλνπ παγίνπ, ε ζχληνκε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο (ζπλήζσο 12 κήλεο) κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, ε δπλαηφηεηα αθχξσζεο ηεο κίζζσζεο απφ ην κηζζσηή κεηά 

απφ πξνεηδνπνίεζε θαη ε αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ νηθνλνκηθήο απαμίσζεο απφ ηνλ 

εθκηζζσηή (Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002). 
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Δίλαη κία ζχγρξνλε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο λα απνθηήζνπλ θηλεηφ εμνπιηζκφ αιιά θαη 

θαηλνχξην ή κεηαρεηξηζκέλν απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Σέηνηνπ είδνπο 

εμνπιηζκφ κπνξεί λα απνηεινχλ κεραλήκαηα θάζε είδνπο, επηβαηεγά νρήκαηα θαη 

θνξηεγά, έπηπια, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ηειεθσληθά θέληξα θαη δίθηπα, 

εμνπιηζκφο ηαηξείσλ, μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ αιιά θαη αγξνηηθά κεραλήκαηα.  

Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

κέζσ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή ζηέγε αιιά θαη 

γξαθεία, θαηαζηήκαηα, βηνκεραληθά θηίξηα, εκπνξηθά θαη εθζεζηαθά θέληξα θαη 

απνζήθεο. Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή ζηέγε κπνξεί λα απνηειείηαη απφ απηνηειή 

απηνθίλεηα αιιά θαη νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ νη επηρεηξήζεηο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο απνθηνχλ 

ηα κέζα γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη ζπγρξφλσο εθκεηαιιεχνληαη ηα 

θνξνινγηθά θαη άιια πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε κίζζσζε, ρσξίο λα 

δεζκεχνπλ ζεκαληηθά ίδηα θεθάιαηα. 

 Ζ εηαηξεία leasing  απνθηά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ην κεράλεκα ή ην αθίλεην 

ην νπνίν θαιχπηεη ηελ  αλάγθε ηνπ πειάηε ηεο, θαηαβάιινληαο κεηξεηά ή 

ιακβάλνληαο πίζησζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην εθκηζζψλεη ζε απηφλ. Ζ θπξηφηεηα ηνπ 

παγίνπ ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο κεηαθέξεηαη ζηελ επηρείξεζε (κηζζσηή) έλαληη 

θαηαβνιήο ζπκβνιηθνχ ηηκήκαηνο. 

 

2. Πώιεζε θαη Δπαλακίζζσζε (Sale and Lease-Back) 

 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

είλαη εθείλν ηεο ξεπζηφηεηαο. Σν πξφβιεκα απηφ επεθηείλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απνθηήζεθαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ (Γ. Αλαγλσζηάθεο, 

Κ. Κνθθνκέιεο, 2000). ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο θαη ν πξνκεζεπηήο ηνπ 

εμνπιηζκνχ είλαη ην ίδην λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν (επαγγεικαηίαο). 

Ο εθκηζζσηήο, σζηφζν, αληί γηα ηελ εηαηξεία leasing κπνξεί λα είλαη κία 

εκπνξηθή ηξάπεδα, κία αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή έλαο κεκνλσκέλνο επελδπηήο. 

ε κία ζπκθσλία πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο ε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην πνπιάεη ζε έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηαπηφρξνλα 

γίλεηαη κία ζπκθσλία επαλεθκίζζσζεο ηεο πεξηνπζίαο απηήο γηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν ππφ εηδηθνχο φξνπο, πιεξψλνληαο ηαπηφρξνλα έλα ζπγθεθξηκέλν κίζζσκα. 

Οη θαηαβνιέο ηνπ  κηζζψκαηνο ξπζκίδνληαη έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ, ηφζν ηελ 

αλάθηεζε ηεο πιήξνπο αμίαο αγνξάο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα, φζν θαη ηελ εμαζθάιηζε θάπνηαο απφδνζεο γηα ηα θεθάιαηα πνπ επέλδπζε 

(J.Fred, 1986).  

 Με ηε κνξθή απηή ηεο κίζζσζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην κειινληηθφ 

κηζζσηή λα πξνκεζεπηεί γηα πξνθαζνξηζκέλε πεξίνδν, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

αξεζθείαο ηνπ. Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα αγνξάζεη μαλά, 

εθφζνλ ην επηζπκεί, ζε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. ε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηα έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο, νη θφξνη θαζψο 

θαη ηα ηέιε επηβαξχλνπλ ην κηζζσηή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ν πσιεηήο ή κηζζσηήο 
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αλαιακβάλεη ακέζσο ηελ ηηκή αγνξάο πνπ πξνζθέξζεθε απφ ηνλ αγνξαζηή–

εθκηζζσηή, ελψ ηαπηφρξνλα ν πσιεηήο δηαηεξεί ηε ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνθχπηεη θπξίσο απφ 

ηελ αλάγθε εχξεζεο θεθαιαίσλ θαη πξνηηκάηαη ιφγσ ηεο κεζνκαθξνπξφζεζκεο 

πεξηφδνπ απνπιεξσκήο, ησλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο δηαξζξσηηθήο 

βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Μία επηρείξεζε, ε νπνία 

επηζπκεί λα βειηηψζεη ηε ξεπζηφηεηά ηεο κε ηε κεηαηξνπή ζε θεθάιαην θίλεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο πνπ έρνπλ επελδπζεί ζε εμνπιηζκφ θαη επηρεηξεκαηηθά αθίλεηα, 

κπνξεί λα πσιήζεη ηα πάγηα απηά ζηνηρεία ζηελ εηαηξεία leasing θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ηα κηζζψζεη, θάλνληαο ρξήζε ηνπ leasing. Με ηε ιχζε απηή δίλεηαη, επηπιένλ, ε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο κέζσ ηεο 

εμφθιεζεο ηπρφλ βξαρπρξφληνπ δαλεηζκνχ ηεο πνπ ρξεκαηνδφηεζε ηελ απφθηεζε 

παγίσλ. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δελ επηηξέπεηαη λα πσιήζνπλ ζηελ εηαηξεία 

leasing ηα επαγγεικαηηθά ηνπο αθίλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα κηζζψζνπλ, 

επηηξέπεηαη, φκσο, λα πσιήζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Δμππεξεηεί, θπξίσο, εηαηξείεο 

κε πςειφ δείθηε παγηνπνίεζεο, πςειά θέξδε θαη αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο. Μία θεξδνθφξα επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο αθίλεηα 

απνζβεζκέλα ή ζε πνιχ κηθξή αμία ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα εκπνξηθή ηνπο αμία, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην sale & lease back αληιεί ξεπζηφηεηα απφ ην πάγην ελεξγεηηθφ 

ηεο, εθκεηαιιεχεηαη ηελ ππεξαμία ηεο, αλαδηαξζξψλεη ην ρξένο ηεο θαη απνθηά 

θεθάιαην θίλεζεο (Α. Υξηζηφπνπινο, Γ. Νηφθαο, 2012). 

Μία δπζρέξεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ sale and back leasing είλαη λα βξεζεί κία 

θνηλή απνδεθηή βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ 

δπζρέξεηα απηή παξαθάκπηεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο 

κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην κίζζην, ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο δηακνξθψλεηαη κία αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή κε βάζε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δήηεζεο. Βέβαηα, λα ζεκεησζεί φηη ε ζπκθσλεζείζα ηηκή ηνπ αληηθείκελνπ 

ηεο πψιεζεο θαη επαλεθκίζζσζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κηζζσηή.  Σέινο, έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη 

κε απηφ ην είδνο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ε πηζαλφηεηα λα έρεη επηβαξπλζεί ην 

κίζζην, ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο παξακνλήο ζηελ θαηνρή ηνπ κηζζσηή πξηλ απφ ηε 

κίζζσζε, κε δηθαηψκαηα θαη βάξε ππέξ ηξίησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο ζπλαιιαγήο ηεο κνξθήο απηήο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ 

κηζζσηή κε πεξηζζφηεξν απζηεξά θξηηήξηα (Π. Μαιαθφο, 1992).  

 

Τπεξαμία θαη θόξνη ζην lease back αθηλήησλ 

Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε αθηλήηνπ επηρείξεζεο ζε κία 

εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο 

πσιήηξηαο επηρείξεζεο, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, κε ηελ  

πξνυπφζεζε φηη ζα εκθαληζζεί ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ αθνξνιφγεηνπ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν θνξνινγείηαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή δηάιπζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκγσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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Καηά ηελ αγνξαπσιεζία κεηαμχ ηεο πσιήηξηαο επηρείξεζεο θαη ηεο εηαηξείαο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

κεηαμχ ησλ ηδίσλ θαηαβάιιεηαη θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ (Φ.Μ.Α). 

Σν lease back αθηλήησλ βειηηψλεη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο δείθηεο ηεο 

επηρείξεζεο σο εμήο: 

 Βειηίσζε ησλ δεηθηψλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο (δηαζέζηκα/βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο) ιφγσ αχμεζεο ησλ δηαζεζίκσλ. 

 Βειηίσζε ηνπ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο (ίδηα θεθάιαηα/μέλα 

θεθάιαηα) ιφγσ κείσζεο βξαρππξφζεζκνπ ή καθξνπξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ. 

 Βειηίσζε ηνπ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ/ππνρξεψζεηο). 

 Αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζψο ε ππεξαμία πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ πψιεζε ζα κεηαηξαπεί ζε απνζεκαηηθφ. 

 Δλίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Sale & Lease back, Gronlund, Louko & 

Vaihekoski, 2004). 

 

3.  Μίζζσζε Μόριεπζεο (Leveraged Lease) 

 

Ζ κίζζσζε απηή είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε αιιά αξθεηά δηαδεδνκέλε. Οη 

εκπιεθφκελνη θνξείο εδψ δελ είλαη δχν (εθκηζζσηήο, κηζζσηήο), αιιά ηξείο ή 

πεξηζζφηεξνη, αθνχ  ζπκκεηέρνπλ θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ρξεκαηνδφηεο. Ζ 

πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ζε πξάγκαηα κεγάιεο αμίαο φπσο, πινία θαη αεξνπιάλα 

θαη πξνυπνζέηεη ηε ζχκπξαμε ηεζζάξσλ κεξψλ: ηνπ πειάηε, ηνπ βηνκεραληθνχ 

θαηαζθεπαζηή, ηεο εηαηξείαο leasing θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζηή (γηα 

παξάδεηγκα ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ). Σα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηελ αγνξά  ηνπ παγίνπ δελ μεπεξλά ην πνζνζηφ ηνπ 

40% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο. Σα ππφινηπα θεθάιαηα πξνζθέξνληαη απφ θάπνηα 

ηξάπεδα ή άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα αλαιακβάλεη 

θαη ηνλ  πηζησηηθφ θίλδπλν, νπφηε αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηφζν ηνπ 

κηζζσηή φζν θαη ηνπ εθκηζζσηή (εηαηξεία leasing) θαη κπνξεί λα θαιχπηεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κε δηάθνξεο εμαζθαιίζεηο θπξίσο βάζεη ησλ παγίσλ (Π. Μάδεο, 

1999). 

Ο καθξνπξφζεζκνο δαλεηζηήο ιεηηνπξγεί σο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη φρη σο δαλεηζηήο ηεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη 

ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ είζπξαμε ησλ κηζζσκάησλ ή φηη, ζε πεξίπησζε πξνβιεκαηηθήο 

ξεπζηνπνίεζεο, κπνξεί λα ζηξαθεί κφλν θαηά ηνπ κηζζσηή. Σν δάλεην εμαζθαιίδεηαη 

κε κία ππνζήθε ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαζψο επίζεο θαη κε ηε λνκηθή κεηαθνξά 

ηεο απαίηεζεο ηεο κίζζσζεο θαη ησλ κηζζσκάησλ. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ν κηζζσηήο 

κπνξεί λα εγγπεζεί ην ρξένο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κεξηθέο ζπκβάζεηο ν εθκηζζσηήο 

εθδίδεη νκνινγίεο εγγπεκέλεο απφ ην κηζζσηή. Ζ εγγχεζε απηή κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλνη νη αγνξαζηέο ησλ νκνινγηψλ (δαλεηζηέο) θαη επνκέλσο, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. 
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Σε ζπκκεηνρηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ην 

1963 ε εηαηξεία United States Leasing International, φπνπ νη πξψηεο εθαξκνγέο ηεο 

κεζφδνπ έγηλαλ ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο θαη ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο απνηεινχζε ηε κφλε δπλαηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ λα 

πξνζθχγνπλ ζηελ θεθαιαηαγνξά γηα κεζνκαθξνπξφζεζκα θεθάιαηα, κε ζηαζεξφ 

επηηφθην θαη θφζηνο ζπλήζσο ρακειφηεξν απφ απηφ, ην νπνίν ζα θαηέβαιιαλ αλ 

πξνζέθεπγαλ απ‟ επζείαο ζηελ θεθαιαηαγνξά γηα κεζνκαθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ. 

 

4. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή (Vendor Leasing) 

 

Ζ Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή είλαη κία κέζνδνο κίζζσζεο 

θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη θαη ην ξφιν ηνπ εγγπεηή (buy – back 

guarantee) γηα φινπο ηνπο πειάηεο ηνπ, ηνπο νπνίνπο ζηέιλεη ζηελ εηαηξεία leasing 

πξνο ρξεκαηνδφηεζε. Πξφθεηηαη γηα κία νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ κηαο 

εηαηξείαο leasing θαη ελφο πξνκεζεπηή, κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε 

πσιήζεσλ θαη γηα ηνπο δχν κε έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή (Α. Υξηζηφπνπινο, Η. Νηφθαο, 2012). 

Ζ γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ πειαηψλ–κηζζσηψλ 

κεηαηίζεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ην πάγην απνθηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή-

πξνκεζεπηή ηνπ.  Ζ εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θέξεη ηα δχν κέξε ζε επαθή, 

εγγπψκελε ζηνλ πξνκεζεπηή ην θαιφ ηέινο ηεο ζπλαιιαγήο. ηελ ηειηθή ζχκβαζε 

ππεηζέξρνληαη δηάθνξνη φξνη, αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, νπφηε θαη 

γίλεηαη ιφγνο γηα κίζζσζε θαηά παξαγγειία (γηα παξάδεηγκα επνρηαθή δηαθχκαλζε 

ζηελ πιεξσκή ελνηθίσλ αλάινγα κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο). Ο 

εμνπιηζκφο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην vendor leasing είλαη αγαζά 

εθηεηακέλεο ρξήζεο θαη ρακειήο αμίαο, φπσο απηνθίλεηα, θνξηεγά, ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη εθηππσηηθά θαη αλπςσηηθά 

κεραλήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κία εηαηξεία, ε νπνία πξνκεζεχεη θσηνηππηθά 

κεραλήκαηα, έξρεηαη ζε ζπλεξγαζία κε κία εηαηξεία leasing πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάζνπλ πξνγξάκκαηα vendor leasing κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε θσηνηππηθά θέληξα λα αγνξάζνπλ ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ.  

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηα αθφινπζα: ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

απνθηά άκεζε ξεπζηφηεηα ιφγσ ηνπ φηη εηζπξάηηεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ απφ ηελ εηαηξεία leasing, ν πειάηεο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην 

θσηνηππηθφ θέληξν) έρεη ηελ πξφζβαζε ζε θαιχηεξε ηηκνιφγεζε ηνπ leasing ιφγσ 

ηεο ζπκθσλίαο ηεο πξνκεζεχηξηαο κε ηελ εηαηξεία leasing, ελψ, ηέινο, ε εηαηξεία 

leasing επηκεξίδεη ηνλ θίλδπλν ζηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία θαη ζηνλ πειάηε ηεο (Π. 

Μαιαθφο 1992, Γ.Αλαγλσζηάθεο – Κ. Κνθθνκέιεο 2000, Γ. Βαζηιείνπ, 1999). 

5. Γηαζπλνξηαθή Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε (Cross-border ή Off-shore 

Leasing) 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηελέξγεηα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ κεηαμχ κεξψλ πνπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο. Όηαλ ν πσιεηήο ηνπ αληηθεηκέλνπ εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ θαη ν κηζζσηήο θαη 

εθκηζζσηήο ζην εζσηεξηθφ, έρνπκε ην Import Leasing, ελψ αληίζεηα φηαλ ν κηζζσηήο 
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έρεη έδξα ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ γίλεηαη ιφγνο γηα Export Leasing. To δηεζλέο 

leasing ζπλδέεηαη, ζε ζχγθξηζε κε ην εγρψξην, κε πξφζζεηνπο θηλδχλνπο γηα ηνλ 

εθκηζζσηή. Απηνί κπνξεί λα είλαη νη εμήο: 

 πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαθχκαλζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ λνκίζκαηνο, ζην νπνίν 

εθθξάδνληαη ηα κηζζψκαηα έλαληη ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο ηνπ 

εθκηζζσηή. 

 Απμεκέλνο πηζησηηθφο θίλδπλνο, κε ηελ έλλνηα ησλ ζνβαξψλ πξφζζεησλ 

δπζρεξεηψλ ζηελ εθηίκεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ κηζζσηή, γηα 

παξάδεηγκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηεο δηαθνξεηηθήο δνκήο 

ησλ ηζνινγηζκψλ, ε δηεχξπλζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί 

γλψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα αξκφδηα ζηειέρε κηαο 

εηαηξείαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ εδξεχεη ζε κία άιιε ρψξα. 

 Ο θίλδπλνο ηεο ρψξαο, ν νπνίνο αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο ζπληζηψζεο: 

 

i)νηθνλνκηθφο θίλδπλνο, δειαδή ην ελδερφκελν αδπλακίαο ηεο ρψξαο ηνπ 

κηζζσηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο ζην 

εμσηεξηθφ γηα παξάδεηγκα ιφγσ ζηελφηεηαο ζπλαιιαγκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ πηψζε ζηε δηεζλή αγνξά ηεο 

ηηκήο ηνπ βαζηθνχ εμαγφκελνπ αγαζνχ ηεο ρψξαο. 

ii)πνιηηηθφο θίλδπλνο, δειαδή ηελ ελδερφκελε απξνζπκία ηνπ λένπ 

θαζεζηψηνο ηεο ρψξαο ηνπ κηζζσηή λα αλαγλσξίζεη γηα παξάδεηγκα ηηο 

ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνπο. 

Χζηφζν, ην δηεζλέο leasing παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, δεδνκέλνπ φηη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πψιεζε θαη άιισλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ε θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο 

(Γ. Γαζθάινπ, 1999). 

 

6. Μηθηή Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε (Sub Leasing – Operating Leasing) 

 

ε απηή ηε κνξθή ηνπ leasing ν εθκηζζσηήο, εθηφο απφ ηελ πξνζθνξά ηεο 

ρξήζεο ηνπ αγαζνχ, αλαιακβάλεη θαη ηελ ηερληθή ζπληήξεζήο ηνπ, ηηο επηδηνξζψζεηο 

θαη ηελ αζθάιηζή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζχκβαζε, δειαδή, θαηά ηελ νπνία ν 

κηζζσηήο ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ αγαζνχ ππεθκηζζψλεη απηφ ζε ηξίηνλ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

νπνίν απηφο πιένλ θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ εθκηζζσηή. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κίζζσζεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη φηη δελ απνζβέλνληαη 

πιήξσο, θαζψο νη πιεξσκέο βάζεη ηνπ ζπκβνιαίνπ δελ είλαη αξθεηέο γηα λα 

θαιχςνπλ ην πιήξεο θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ο εθκηζζσηήο πξνζδνθά 

λα θαιχςεη φιν ην θφζηνο, είηε κε κεηαγελέζηεξεο επαλαιακβαλφκελεο κηζζψζεηο, 

είηε κε δηάζεζε ηνπ κηζζσζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

κίζζσζεο απηήο ν εθκηζζσηήο είλαη εθείλνο, ν νπνίνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

επελδπηηθφ θίλδπλν θαζψο επηδηψθεη ηε δηαδνρηθή εθκίζζσζε ηνπ ζηνηρείνπ ζε 

δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο. Υξεζηκνπνηείηαη, σο επί ην πιείζηνλ απφ ηηο εηαηξείεο 
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ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ππεθκίζζσζεο πνπ ηνπο παξέρνπλ 

νη εηαηξείεο leasing(Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. Παπαληθνιάνπ, 2002). 

 

7. Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ (Real estate leasing) 

 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο απφ 

ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θηλεηψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή 

θχζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ θηλεηψλ, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

απνηειεί ε ζπζρέηηζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ παγίνπ 

ζηνηρείνπ, αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ αθηλήησλ ππάξρνπλ ηδηνκνξθίεο πνπ 

θαηαζηνχλ δηαθνξεηηθή ηελ θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα, ε δηάξθεηα εθκίζζσζεο είλαη 

πνιχ κεγάιε, ππάξρεη ελδερφκελε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ εθκηζζψκελνπ 

ζηνηρείνπ, θαη ε ππνιεηκκαηηθή αμία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ πξηλ. 

Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο γηα ηνλ εθκηζζσηή είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο. Γειαδή, ελψ ππφ 

νκαιέο ζπλζήθεο ε αμία ηνπ εθκηζζψκελνπ αθηλήηνπ ζα παξνπζίαδε αλαηηκεηηθή 

ηάζε, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζπλέβε ην αληίζεην. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

αθηλήησλ, ηέινο, είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν ππφ ηε κνξθή ηεο άκεζεο 

κίζζσζεο φζν θαη ππφ απηή ηεο πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο. (Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, 

Γ. Παπαληθνιάνπ,2002) 

 

8. Μίζζσζε κε παξνρή ππεξεζηώλ (Service Leasing) 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αθφκα θαη ηελ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ ε πεξίπησζε 

απηή εληάζζεηαη ζηελ άκεζε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, σζηφζν κπνξεί θαη λα 

απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε. 

 

9. Δηδηθή κνξθή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Master Lease Line) 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ππνγξάθεηαη κία ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο leasing 

θαη ηνπ πειάηε, ε νπνία εθαξκφδεηαη θαηά ηε ζηαδηαθή απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ 

πξνγξακκάησλ κίζζσζεο. 

 

10. Κνηλνπξαθηηθή κίζζσζε (Syndicated leasing) 

 

Ζ θνηλνπξαθηηθή κίζζσζε αθνξά ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα 

εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ, φπσο εμέδξεο πεηξειαίσλ, δνξπθνξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

πινία, αεξνπιάλα θαη ζηδεξνδξφκνπο. 

 ηελ πεξίπησζε απηή νη θίλδπλνη είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνη, γηαηί, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο ηνπ κηζζίνπ, ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή κε 

πνιινχο ππεξγνιάβνπο θιπ, κπνξεί λα ππάξμνπλ απνθιίζεηο έλαληη ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο θαη ηελ ηηκή. Πνιιέο θνξέο γηα ηνλ 
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επηκεξηζκφ ησλ θηλδχλσλ αιιά θαη ιφγσ ηεο δπζθνιίαο εμεχξεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ ηφζν κεγάινπ χςνπο απφ έλαλ θνξέα, ν κηζζσηήο επηζπλάπηεη ζπκβάζεηο 

leasing κε κία νκάδα εηαηξεηψλ leasing. ε απηή ηελ νκάδα εηαηξεηψλ, θάπνηα 

εηαηξεία αλαιακβάλεη δηαρεηξηζηήο θαη νη ππφινηπεο ζπκκεηέρνπλ κε δηαθνξεηηθά 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο. Χζηφζν, αλάινγα κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο γίλεηαη θαη ν 

θαηακεξηζκφο ησλ εζφδσλ θαη ε αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ (Α. Υξηζηφπνπινο, Η. 

Νηφθαο, 2012). 

 

11. Μίζζσζε θαηά παξαγγειία (custom lease) 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζχκβαζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ κηζζσηή (Γ. Θάλνο, Π. Κηφρνο, Γ. 

Παπαληθνιάνπ, 2002). 

 

12. Φνξνινγηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (tax based leasing) 

 

Ζ θνξνινγηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν κηζζσηήο  δελ πξνβιέπεηαη λα έρεη θνξνινγηθά θέξδε θαη έηζη θαηαθεχγεη ζηελ 

εθκίζζσζε αληηθεηκέλσλ απó θάπνηα εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ  

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά θέξδε, ζηελ νπνία θαη εθρσξεί ηηο θνξνινγηθέο ηνπ σθέιεηεο. 

Έηζη σθειεκέλνη είλαη θαη νη δχν ζπκβαιιφκελνη, αθνχ ν κηζζσηήο απνθηά ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη θαηαβάινληαο 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. 

 

13. Πώιεζε - κίζζσζε ππν όξνπο (conditional sale lease) 

 

Ζ  πψιεζε – κίζζσζε ππó φξνπο  νπζηαζηηθά ζπκβάιεη ζηελ πψιεζε ηνπ 

κηζζίνπ κέζσ ηεο κίζζσζήο ηνπ. Σππηθά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία θαη νη φξνη ηεο 

κίζζσζεο, ελψ ζηελ νπζία θαηαιήγεη ζε πψιεζε θαη εκκέζσο αλαγλσξίδνληαη νη 

φξνη ηεο. Με απηή ηελ κνξθή κίζζσζεο  επσθεινχληαη θαη νη δχν ζπκβαιιφκελνη, 

κηζζσηήο-εθκηζζσηήο (ή αληίζηνηρα πσιεηήο-αγνξαζηήο ηνπ κηζζίνπ) κέζσ ηνλ 

θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ, επηδνηήζεσλ  θαη επηρνξεγήζεσλ. 

 

14. Καηαζθεπαζηηθή κίζζσζε (construction leasing) 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε κίζζσζε ε εθηακίεπζε ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά, αλάινγα ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ. Αθνξά θαηαζθεπέο 

θηηξίσλ, ζπλήζσο κεγάινπ κεγέζνπο. Απηή ε θαηεγνξία απνθεχγεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηαηί ε εηαηξεία leasing, αθνχ είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ έξγνπ, είλαη 

θαη ππεχζπλε γηα ηπρφλ εξγαηηθά αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

πεξηφδνπ. Έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην πξντφλ bridge financing, φπνπ ε ηξάπεδα δίλεη 

δάλεην γηα ηελ αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ έρνληαο σο 

εμαζθάιηζε πξψηε πξνζεκείσζε επί ηνπ νηθνπέδνπ. Όηαλ ην θηίξην νινθιεξσζεί, 
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πξαγκαηνπνηείηαη sale & lease back κε ηελ εηαηξεία leasing, πνπ είλαη ζπλήζσο 

ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ηξάπεδαο, θαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ sale & lease 

back απνπιεξψλεηαη ην αξρηθφ δάλεην ηεο ηξάπεδαο θαη αίξεηαη ε πξψηε 

πξνζεκείσζε επί ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ηξάπεδαο (Α. Υξηζηφπνπινο, Η.Νηφθαο, 2012). 

 

15. Δπελδπηηθή κίζζσζε (investment leasing) 

 

ηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία leasing αθνχ αγνξάζεη ην αθίλεην απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ην εθκηζζψλεη θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ην 

ππνκηζζψλεη ζε άιιν κηζζσηή. Σα ελνίθηα πνπ εηζπξάηηεη ν πξψηνο κηζζσηήο απφ ην 

δεχηεξν εθρσξνχληαη απφ απηφλ ζηελ εηαηξεία leasing κε ζηφρν ην leasing λα είλαη 

απηνρξεκαηνδνηνχκελν (Α. Υξηζηφπνπινο, Η.Νηφθαο, 2012). 

 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, εθηφο απφ ηελ sale and lease back, ππάξρεη 

άκεζε ζπλαιιαγή κεηαμχ εηαηξείαο leasing θαη πξνκεζεπηή, γη‟ απηφ ην ιφγν θαη 

νλνκάδνληαη straight leasing. 

 

2.8 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΚΑΗ  ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΠO ΣΖ 

ΥΡHΖ ΣΟΤ LEASING 

 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ leasing 

Οη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρνπλ ζθνπφ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη 

φρη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ κε καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηηο επηρεηξήζεηο. Παξέρνπλ ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο κηα αθφκα επηινγή ρξεκαηνδφηεζεο κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα 

αλαλεψλνπλ, λα εθζπγρξνλίδνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηνλ παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ ηνπο. Ο 

ιφγνο πνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο επηπιένλ αλάγθεο ηνπο είλαη φηη ην leasing παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ ή ηε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επελδχζεσλ κε ίδηα κέζα ή άιινπο ηξφπνπο. Χζηφζν ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ leasing 

δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηά πνπ απνιακβάλεη ν κηζζσηήο αιιά ππάξρνπλ 

πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ην εθκηζζσηή, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκία θάζε 

ρψξαο (Π. Μάδεο,1999,Απ. Γεσξγηάδεο 2000, Γ. Γαζθάινπ 1999, Γ. Βαζηιείνπ 

1999, Γ. Αλαγλσζηάθεο – Κ. Κνθθνκέιεο, 2000). 

 

 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ επελδπηή/κηζζσηή 

 

1. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ leasing είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ/αθηλήηνπ θαηά 100% θαη ε άκεζε 

ρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ/αθηλήηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη πάληνηε ε ίδηα 
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ζπκκεηνρή. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ εηαηξία leasing γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ην ηκήκα ησλ κηζζσκάησλ πνπ αθνξά ζε θηίξην ζεσξνχληαη δαπάλεο 

θαη κεηψλνπλ ην θνξνινγηθφ εηζφδεκα. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη φηη εμαζθαιίδεη ζην κηζζσηή ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη γεληθά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα εθηακηεχζεη ν ίδηνο θάπνην πνζφ. Ζ 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε παξέρεη δειαδή, ρξεκαηνδφηεζε πνπ θαιχπηεη ην 100% ηεο 

αμίαο (θαη ηνπ Φ.Π.Α) ηνπ εθκηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ίδηα 

ζπκκεηνρή ηνπ δαλεηνιήπηε θαηά 30% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο. 

2. Ζ δηαδηθαζία ππνγξαθήο κίαο ζχκβαζεο leasing είλαη ηαρχηεξε θαη 

ιηγφηεξν δαπαλεξή έλαληη ηεο ζχκβαζεο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. πλήζσο δελ 

ρξεηάδνληαη πξνζεκεηψζεηο, ππνζήθεο θ.ιπ., ελψ πξνβιέπνληαη κεησκέλα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά δηθαηψκαηα θαη απαιιαγή απφ δηάθνξα ηέιε θαη θφξνπο. Δηδηθά 

ζε πεξηπηψζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κηθξήο αμίαο εθαξκφδεηαη ε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε θαζψο ε ζχλαςε ελφο δαλείνπ είλαη αζχκθνξε. 

3. O επελδπηήο κπνξεί λα επηηχρεη θαιχηεξνπο φξνπο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ 

ή απφθηεζεο επαγγεικαηηθνχ αθηλήηνπ, θαζψο ε αμία ηνπο εμνθιείηαη άκεζα ηνηο 

κεηξεηνίο. 

4. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο νξίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηπρφλ 

επνρηθνί παξάγνληεο. 

5. Ζ πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζεο ζε θαηλνχξην εμνπιηζκφ κέζσ leasing απφ 

λέεο ή πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ππαγσγή ηεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαη απφ απηφλ. 

6. Μεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ν επελδπηήο απνθηά ηελ θπξηφηεηα 

ηνπ παγίνπ έλαληη πξνζπκθσλεκέλνπ (ζπλήζσο ζπκβνιηθνχ) ηκήκαηνο. Ζ απφθηεζε 

ηνπ αθηλήηνπ είλαη απαιιαγκέλε απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο. O επελδπηήο 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή απαμίσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ηνλ νπνίν κπνξεί 

λα αλαλεψλεη ρσξίο λα δεζκεχεη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηά ηνπ. 

7. Βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο ηεο δηάξζξσζεο. Δπηπιένλ, βειηηψλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα 

ηνπ κηζζσηή θαη εηδηθφηεξα ε ζρέζε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο μέλα, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο εηθφλαο ηνπ κηζζσηή. Αθφκα,  απνθεχγεηαη ε επηβάξπλζε 

ηνπ ηζνινγηζκνχ κε επηπξφζζεηα πάγηα. Οπζηαζηηθά, επηηπγράλεηαη εμηζνξξφπεζε 

ζηε ζρέζε θξίζηκσλ κεγεζψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ κηαο επηρεηξήζεσο π.ρ. ελεξγεηηθφ 

(αλαιινίσην ή κεηνχκελν), θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ (αλαιινίσην), ππνρξεψζεηο 

πξνο ηξάπεδεο (κεηνχκελεο), ρξεσζηηθνί ηφθνη (κεηνχκελνη), ιεηηνπξγηθά έμνδα 

(απμαλφκελα). 

8. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε παξέρεη ζηνλ εθκηζζσηή κηα ζεηξά θνξνινγηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, πνπ θαζηζηά ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ειθπζηηθή θαη ηνπ επηηξέπεη 

επίζεο, λα θάλεη ρξήζε ησλ θηλήηξσλ ηνπ Ν.2601/1998, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

Αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηα ηξαπεδηθά 
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ζπγθξνηήκαηα ην leasing απνηειεί κία ηερληθή δηεχξπλζεο ηεο πειαηείαο ηνπο θαη 

πνιιαπιψλ θεξδψλ, αθνχ, εθηφο ησλ άιισλ απνθηνχλ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνζθέξνπλ πειαηεία ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

9. Οη εηαηξείεο leasing δηαζθαιίδνληαη απφ ηνλ θίλδπλν πηψρεπζεο ηνπ 

κηζζσηή, δηφηη δηαηεξνχλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη επηπιένλ απνιακβάλνπλ 

ζνβαξά θνξνινγηθά θίλεηξα (απνζβέζεηο, ζχζηαζε αθνξνινγήηνπ απνζεκαηηθνχ). 

10. Δθηφο απφ ηελ απαιιαγή ηνπ κηζζσηή απφ νξηζκέλα είδε θφξσλ, 

ραξηφζεκα θιπ., ε θπξηφηεξε θνξνινγηθή ειάθξπλζε πνπ ζπλεπάγεηαη ην leasing γηα 

ην ρξήζηε είλαη ε επρέξεηα πνπ δίλεη ζ ‟απηφλ λα θαζνξίζεη ηαρχηεξε απφζβεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ηα θαηαβαιιφκελα απφ ην κηζζσηή κηζζψκαηα ζεσξνχληαη 

ιεηηνπξγηθή δαπάλε ηεο επηρείξεζεο θαη εθπίπηνληαη ζε πνζνζηφ 100% απφ ηα 

θνξνινγεηέα έζνδα. Δθηφο απφ ηελ έθπησζε ηνπ απαιιαγψλ θαη κεηψζεσλ πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηε δέζκε ησλ θηλήηξσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ πνιηηεία ππέξ ηνπ 

κηζζσηή. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο απαιιαγέο απηέο είλαη: 

α) Απαιιαγή ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ησλ ηφθσλ απφ 

ηνλ ΔΦΣΔ (εηδηθφ θφξν ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ) 3% θαη 8% αληίζηνηρα, 

β) Απαιιαγή ησλ ζπκβάζεσλ αγνξάο ησλ κηζζίσλ θαζψο θαη ηνπ ηκήκαηνο 

πψιεζεο απηψλ, κε εμαίξεζε ηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθά κέζα, απφ νπνηνπζδήπνηε 

θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο, δηθαηψκαηα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη γεληθψο ηξίησλ, 

είηε απηά επηβάιινληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ Διιάδα είηε κεηαγελέζηεξα. 

11. Υάξε ζην leasing ν επελδπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θάπνην εμνπιηζκφ δηαηεξψληαο ακείσηε ηε ξεπζηφηεηά ηνπ, αθνχ δε ζίγνληαη νχηε ηα 

ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπ αιιά νχηε θαη ηπρφλ πεξηζψξηα απφ ηα εγθεθξηκέλα 

πηζηνιεπηηθά ηνπ φξηα πνπ κπνξεί έηζη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

άιισλ αλαγθψλ ηνπ. Σν sale and lease back είλαη επίζεο έλαο ηξφπνο βειηίσζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο ππεξπαγηνπνίεζεο, δειαδή έλα κέξνο ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνχ έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί κε βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα. 

12. Ο εθκηζζσηήο δελ απαηηεί ζπλήζσο άιιεο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο 

επεηδή έρεη δηθαίσκα θπξηφηεηαο επί ηνπ κηζζνχκελνπ, ην νπνίν κάιηζηα 

πξνζηαηεχεηαη εηδηθά απφ ην Ν.1665/1986, θαη επηπιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αθαηξέζεη, ρσξίο δηθαζηηθή απφθαζε, ην κίζζην απφ ηελ θαηνρή ηνπ κηζζσηή. 

13. Ο κηζζσηήο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην χςνο θαη ην ρξφλν θαηαβνιήο ησλ 

κηζζσκάησλ ζηηο αλακελφκελεο ρξεκαηηθέο εηζξνέο, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ. Έηζη επηηπγράλεηαη ε απηνρξεκαηνδφηεζε ηεο επέλδπζεο. 

14. Δπεηδή θαη ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο 

πξνθαζνξίδνληαη, κπνξεί ε επηρείξεζε λα πξνγξακκαηίζεη κε αθξίβεηα ηηο ζρεηηθέο 

δαπάλεο ηεο θαη έηζη λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην δπλαηφ ηα άηνθα ξεπζηά δηαζέζηκα 

πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί γηα λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο. 

15. Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηεί πάληνηε 

ηελ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία. Ζ ηαρεία ηερλνινγηθή πξφνδνο θαζηζηά αλαγθαία ηε 
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αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ηα νπνία δελ έρνπλ απνζβεζηεί πιήξσο. Αλ ε 

επηρείξεζε ηα ρξεζηκνπνηήζεη κέρξη ηελ πιήξε απφζβεζή ηνπο ζα έρεη αξλεηηθή 

επίπησζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ζην θφζηνο αιιά θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. 

 

 Πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εηαηξία Leasing 

 

Γηα ηελ εηαηξεία Leasing ππάξρνπλ ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 

 

1. Αχμεζε Κχθινπ πειαηείαο ηξαπεδψλ  

Σo leasing, ζαλ λέν πξντφλ, δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ηεο πειαηείαο ησλ ηξαπεδψλ 

θαη ηνπο πξνζθέξεη πξφζζεηεο επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2. Μεησκέλνο θίλδπλνο 

Δπεηδή ε εηαηξεία leasing παξακέλεη θχξηνο ηνπ κίζζηνπ κπνξεί, ρσξίο 

ρξνλνβφξεο θαη δπζθίλεηεο δηαδηθαζίεο, λα ην αθαηξέζεη απφ ηε ρξήζε ηνπ κηζζσηή. 

Παξάιιεια παξέρεηαη ε επθαίξηα λα δηελεξγνχλ επηθεξδείο θαη επαξθψο 

εμαζθαιηζκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο επηιεγκέλνπο πειάηεο. Δπηπιένλ ε εηαηξεία 

leasing κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απηή απνθηά αζθάιεηα εκπξάγκαηεο θχζεο αθνχ 

ζηεξίδεηαη ζην δηθαίσκα ηελ θπξηφηεηαο πνπ απνηειεί εμαίξεην κέζν πξνζηαζίαο ηεο 

αιιά θαη πιενλέθηεκα ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια γλσζηά κέζα εκπξάγκαηεε πθήο π.ρ. 

ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεη ζηα αθίλεηα θαη ελέρπξν ζηα θηλεηά. 

 

3. Δπλντθνί φξνη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

Σν leasing είλαη έλα ηδηαίηεξα δπλακηθφ κέζν Marketing. Γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνκεζεπηή, νη εηαηξείεο leasing κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ επλντθέο ηηκέο θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, πνπ σο έλα βαζκφ ηηο 

κεηαθπιχνπλ ζην κηζζσηή. Γεληθά ππάξρεη κηα δπλακηθή ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ζηηο 

εξγαζίεο ησλ εηαηξηψλ leasing θαη ησλ πσιεηψλ ησλ κηζζίσλ. 

 

4. Φνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα 

Σν leasing παξέρεη φρη κφλν ζην κηζζσηή αιιά θαη ζηνλ εθκηζζσηή κηα ζεηξά 

ζεκαληηθά θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα, ράξε ζηα νπνία ε δξαζηεξηφηεηα απηή 

γίλεηαη ειθπζηηθή. Σν θπξηφηεξν απφ απηά ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ππέξ ηνπ 

εθκηζζσηή ζπλίζηαηαη ζην φηη, εθηφο απφ ηηο ζπλήζεηο εθπηψζεηο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο, ηφθνπο μέλσλ θεθαιαίσλ θιπ, έρεη δηθαίσκα λα ελεξγεί απνζβέζεηο ζηα 

κίζζηα ίζεο κε ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ πνπ ζα είρε δηθαίσκα λα ελεξγήζεη ν 

κηζζσηήο, αλ είρε πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπο. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε ξχζκηζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ εηαηξηψλ απηνχ 

ηνπ λφκνπ επηηξέπεηαη λα ελεξγήζεη, γηα ηελ θάιπςε επηζθαιψλ απαηηήζεψλ ηνπο, 
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έθπησζε 2% επί ηνπ χςνπο ησλ κηζζσκάησλ (ιεμηπξφζεζκσλ ή φρη) απφ φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζε, ηα νπνία δελ είραλ εηζπξαρζεί ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Ζ έθπησζε απηή θέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ πξφβιεςεο. 

 

5. Απινχζηεξε δηαδηθαζία θαη ρακειφηεξν θφζηνο δηεθπεξαίσζεο 

Ζ δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο κίζζσζεο θιπ είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα θαη 

επνκέλσο ιηγφηεξν δαπαλεξή ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. Ο 

εθκηζζσηήο δειαδή εμνηθνλνκεί θφζηνο ιφγσ απαζρφιεζεο κεησκέλνπ αξηζκνχ 

ππαιιήισλ ζε δηεθπεξαησηηθά θαζήθνληα. 

 

 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ πσιεηή ηνπ πξάγκαηνο 

 

1. πλεξγαζία κε θεξέγγπα εηαηξεία 

Έλα πιενλέθηεκα γηα ηνλ πσιεηή ηνπ πξάγκαηνο θαη γεληθφηεξα πξνκεζεπηή 

ηνπ πιηθνχ, είλαη φηη ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ θαηά ηεθκήξην ζπλεπή θαη θεξέγγπα 

εηαηξεία leasing σο αγνξάζηξηα, απφ ηελ νπνία ζα πιεξσζεί ζπλήζσο κεηξεηνίο. 

 

2. Αχμεζε πσιήζεσλ 

Λφγσ ησλ κεγάισλ δπλαηνηήησλ γηα λέεο επελδχζεηο πνπ πξνζθέξεη ην 

leasing θαη ηππνπνίεζεο ησλ πσινχκελσλ αγαζψλ, απμάλνληαη νη πσιήζεηο ηνπ, κε 

επεξγεηηθέο γη‟ απηφλ παξαπέξα επηπηψζεηο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζεο ησλ 

θεξδψλ ηνπ. 

 

 Πιενλεθηήκαηα γηα ηηο Δζληθέο Οηθνλνκίεο 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ζαθψο επεξγεηηθά θαη 

γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ εθείλσλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα ηα πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλαςε θαη πινπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ leasing. Ζ δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ζε εζληθννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη πνιχ κεγάιεο αλ ιεθζεί ππφςε φηη κε 

ζέζε δηαθφξσλ θηλήηξσλ κπνξεί λα δνζεί θαηεχζπλζε γηα ππνβνήζεζε νξηζκέλσλ 

θξίζηκσλ ηνκέσλ ή αθφκα θαη ηελ βηνκεραληθήο απνθέληξσζεο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο. 

1. Αλαλέσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 

2. Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

3. Βειηίσζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ 
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4. Γηεπθφιπλζε δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ζηηο ηξάπεδεο επαξθείο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο 

5. Γηνρέηεπζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ζε παξαγσγηθνχο ζθνπνχο  (αγνξά 

κηζζίνπ) θαη φρη μέλνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φπσο νξηζκέλεο θνξέο 

ζπκβαίλεη κε ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

6. Απνθπγή ή ηνπιάρηζηνλ πεξηνξηζκφο ππεξηηκνινγήζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν εμνπιηζκφο είλαη εηζαγφκελνο, ιφγσ ηεο παξεκβνιήο ηεο εηαηξείαο leasing, πνπ 

θαηαβάιιεη ην ηίκεκα πψιεζεο ζηνλ πξνκεζεπηηθφ νίθν ηνπ εμσηεξηθνχ.Όια ηα 

παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο 

κηαο ρψξαο θαη, καθξνπξφζεζκα, ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο. 

 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ην leasing είλαη κηα έμππλε ελαιιαθηηθή πεγή άληιεζεο 

θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Χζηψζν δελ 

απνηειεί παλάθεηα θαζψο παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεησλεθηήκαηα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα ηνπ leasing: 

H ρξήζε, φκσο, ηνπ leasing πεξηέρεη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, φπσο: 

 

1. Σν θαηλνκεληθφ θφζηνο ηνπ leasing είλαη πςειφηεξν απφ ην επηηφθην 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Ζ βαζχηεξε δηεξεχλεζε ησλ θνξναπαιιαγψλ κεηξηάδεη ηελ 

πξψηε εληχπσζε, ζπλήζσο, κάιηζηα, δεκηνπξγεί πιενλεθηηθή θαηάζηαζε. 

 

2. 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. 

 

3. Παξά ηε ζεηηθή ζρέζε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, κπνξεί λα εθδεισζεί 

δηζηαγκφο ησλ ηξαπεδψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε κίαο επηρείξεζεο, φηαλ ν εμνπιηζκφο 

ηεο ηειεπηαίαο ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ leasing. 

 

4. Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηπραία πεξηζηαηηθά ή 

αλσηέξα βία έλαληη ηνπ εθκηζζσηή θαη δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο έθηαθηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο αλ αζεηήζεη θάπνηνλ φξν ηεο γηα ζεκαληηθφ δηάζηεκα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα ηνπ αθαηξέζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα 

απαηηήζεη ηελ άκεζε πιεξσκή φισλ ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 

5. Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηνπο ειέγρνπο ηνπ εθκηζζσηή γηα ηε δηαπίζησζε 

ηεο θαιήο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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6. Τςειφ νλνκαζηηθφ θφζηνο. Σν νλνκαζηηθφ επηηφθην, κε βάζε ην νπνίν 

ππνινγίδνληαη ηα κηζζψκαηα, είλαη πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν επηηφθην ησλ 

ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Αλ ιεθζνχλ ππφςε νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ην κηζζσηή ην leasing, ηφηε απηφ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο είλαη ζπγθξηηηθά θζελφηεξν. 

 

7. Μεηάζεζε ζην κηζζσηή επξχηεξνπ θχθινπ επζπλψλ. Καηά παξέθθιηζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ απιή κίζζσζε ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ν κηζζσηήο ζην 

leasing βαξχλεηαη κε ηα ηπρεξά πεξηζηαηηθά, ηα γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο θηι. Πέξα 

απφ απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ θαζπζηεξήζεη πέξα απφ έλα εχινγν δηάζηεκα ε 

θαηαβνιή θάπνηνπ κηζζψκαηνο, ηφηε ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα πξνβεί ζε έθηαθηε 

θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη αζξνηζηηθά: α) λα αθαηξέζεη ηνλ εμνπιηζκφ απφ ηε 

ρξήζε ηνπ κηζζσηή θαη β) λα απαηηήζεη ηελ άκεζε πιεξσκή φισλ ησλ 

ππνιεηκκαηηθψλ κηζζσκάησλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο. 

 

8. Γεκηνπξγία ακθηβνιηψλ γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ 

κηζζσηή Δίλαη ελδερφκελν επεηδή έλα κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

κηζζσηήο δελ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ, λα πξνθαιέζεη δπζπηζηία ζηνπο πηζησηέο 

ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπ. Δίλαη βέβαηα απηνλφεην φηη 

ην πξφβιεκα απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο θάλεη 

ρξήζε ηεο ζρεηηθήο επρέξεηαο πνπ ηνπ παξέρεη ε ζχκβαζε λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο 

ζηα δηάθνξα είδε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηελ έλδεημε φηη απηά απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο 

εηαηξείαο leasing. 

 

9. Τπνρξέσζε απνδνρήο ειεγθηψλ Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πθίζηαηαη επηζεσξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο 

leasing, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ε θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θιπ. 

 

10. Αλάιεςε Κηλδχλσλ. Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο, 

επηρεηξεκαηηθνχο θαη απφ ηπραία πεξηζηαηηθά ή αλσηέξα βία, έλαληη ηνπ εθκηζζσηή. 

Δίλαη δε αμηνζεκείσην φηη δελ απνθηά ηελ θπξηφηεηα ηνπ πξάγκαηνο αιιά απιψο θαη 

κφλν ηελ θαηνρή ηνπ. Οθείιεη λα θαηαβάιιεη ζε ηαθηέο πξνζεζκίεο ην κίζζσκα, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ δαλείνπ, αλεμαξηήησο ηεο θαιήο 

ή θαθήο πνξείαο ησλ εηζπξάμεψλ ηνπ. Γηαηξέρεη επίζεο θαη ηνλ θίλδπλν ηεο έθηαθηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο, αλ αζεηήζεη θάπνηνλ φξν ηεο γηα ζεκαληηθφ δηάζηεκα. 

Σφηε ν εθκηζζσηήο κπνξεί λα ηνπ αθαηξέζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη λα απαηηήζεη ηελ 

άκεζε πιεξσκή φισλ ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, ν 

κηζζσηήο ππφθεηληαη ζηνπο ειέγρνπο ηνπ εθκηζζσηή γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

11. Ζ θχζε ηνπ κηζζσκέλνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα απνδεηρζεί κεηνλέθηεκα 

γηα ηελ εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θαζψο δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο 

πνπ κπνξεί απηφ λα ράζεη ηελ αμία ηνπ, αλ εκθαληζηνχλ ζηελ αγνξά αλάινγα 

πξντφληα πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξεζηαθφ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

33 

αθίλεην, κπνξεί λα κεησζεί ε αμία ηνπ, ιφγσ κε παξαγσγηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο, 

αληθαλφηεηαο ηνπ επελδπηή θιπ 

 

12. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αίζζεκα ππεξαηζηνδνμίαο ζηνλ επελδπηή θαη λα 

ηνλ νδεγήζεη ζε επηπφιαηεο επαθάζεηο θαη ππεξεθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

13. Ο θιάδνο ηνπ leasing ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά αθηλήησλ (real 

estate), αθνχ ην ραξηνθπιάθην ηεο θάζε εηαηξείαο leasing ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη 

αθίλεηα θαηά 70%-80%. Οη κεγάιεο πηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ κεηψλνπλ ηελ 

αμία θαιιπκάησλ θαη δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηηο εηαηξείεο leasing. 

 

πκπεξαζκαηηθά θαη κεηά ηελ παξάζεζε φισλ ησλ αλσηέξσ πιενλεθηεκάησλ 

θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ελψ ην 

leasing πξνυπνζέηεη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εηαηξεία πνπ ην ζπλάπηεη σζηφζν 

ηεο κεηψλεη δξαζηηθά ηε ιεηηνπξγηθή ηεο επειημία. ε εηαηξείεο πνπ απμάλεηαη ην 

νηθνλνκηθφ ξίζθν αξθεηά κε ηελ αχμεζε ησλ δαλείσλ πξνηηκάηαη θαιχηεξα ε 

κεηαθνξά απφ ηξαπεδηθφ δάλεην ζε  leasing. ((Α. Υξηζηφπνπινο, Η.Νηφθαο, 2012). 

 

2.9 ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ LEASING ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο είλαη δχν 

κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά 

(Αγγειφπνπινο, 2008). 

Οη ηξάπεδεο, πξνζθέξνπλ ζήκεξα πξντφληα, θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. Πξφθεηηαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα εμεηδηθεπκέλα δάλεηα, κε εηδηθνχο φξνπο, πξνζθνξέο θαη 

πξνλνκηαθά πνιιέο θνξέο επηηφθηα, ηα νπνία απεπζχλνληαη αθφκε θαη ζε εηδηθέο 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ έσο θαη ην 100% ησλ αλαγθψλ 

ηνπο ζε θεθάιαηα θίλεζεο, εμνπιηζκφ θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε. Δλαιιαθηηθά, ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη κε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία, φπσο είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, φπνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο. Οη φξνη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο είλαη ηέηνηνη πνπ 

ηελ εμνκνηψλνπλ κε καθξνπξφζεζκν δάλεην, ην νπνίν ρνξεγείηαη γηα ηελ αγνξά ηνπ 

παγίνπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ κηζζσηή αμηνινγείηαη απφ ηνλ εθκηζζσηή κε 

θξηηήξηα αλάινγα ηνπ δαλεηζκνχ (Αγγειφπνπινο, 2008). 

Πξνθεηκέλνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο λα εθηηκήζεη ηε ζθνπηκφηεηα πξνζθπγήο 

ζηε ιχζε leasing, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη ην ζπλνιηθφ, ηειηθφ γη‟ 

απηφλ, θφζηνο ηνπ leasing θαη λα ην ζπγθξίλεη κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ησλ δχν 

άιισλ βαζηθψλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ απφθηεζεο ηνπ απαξαίηεην εμνπιηζκνχ, 
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δειαδή αθελφο ηεο αγνξάο απφ ηα ίδηα δηαζέζηκα θαη αθεηέξνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

αθψο ε πην ζπκθέξνπζα ιχζε είλαη εθείλε ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θαζαξφ 

θφζηνο, κεηά ην ζπλππνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ, είλαη ην κηθξφηεξν. 

Με ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή επηρεηξεκαηίαο φηαλ 

αγνξάδεη έλα πξντφλ δελ θαηαβάιιεη φιν ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ηηκή. Σν πνζφ απηφ κνηξάδεηαη καδί κε ηηο δφζεηο πνπ πιεξψλεη θάζε κήλα γηα φζα 

ρξφληα ηζρχεη ε ζχκβαζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε δελ «μνδεχεη» 

ζπζζσξεπκέλε ξεπζηφηεηα θαη κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηεί σο θεθάιαην θίλεζεο ή γηα 

άιιεο επελδχζεηο, ρσξίο λα θαηαθεχγεη ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Δπηπιένλ, ε 

επηρείξεζε φηαλ παίξλεη δάλεην γηα αγνξά αθηλήηνπ ή εμνπιηζκφ έρεη θνξναπαιιαγή 

κφλν γηα ην πνζφλ πνπ πιεξψλεη γηα ηνλ ηφθν. Αληίζεηα, κε ην leasing 

θνξναπαιιάζζεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο (Yan An, 2002).   

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο κίζζσζεο ηεο επηρείξεζεο-ρξήζηε 

ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο θηήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη νπνίνη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο επελδπηηθήο απφθαζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. ην ηπρφλ δηαθνξεηηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ηνπ εθκηζζσηή απφ απηφ ηνπ 

ρξήζηε, 

2. ην πςειφηεξν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο κίζζσζεο,  

3. ηηο δηαθνξέο ζην θφζηνο ζπληήξεζεο,  

4. ην φθεινο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ,  

5. ηελ πηζαλφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο νηθνλνκηθήο απαμίσζεο απφ ηηο 

κηζζψηξηεο επηρεηξήζεηο,  

6. ηελ πηζαλφηεηα απμεκέλεο δηαζεζηκφηεηαο πηζηψζεσλ ζηελ πεξίπησζε 

ηεο κίζζσζεο,  

7. ηελ επλντθφηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε, φπσο είλαη ε ηαρχηεξε 

απφζβεζε θαη νη πηζαλέο δηαθνξέο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο 

λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο γηα κείσζε ηεο θνξνινγίαο 

 

Ζ Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε είλαη ε κφλε κνξθή πηζηνδφηεζεο φπνπ ην 

ζχλνιν ηνπ «ηνθνρξεσιπζίνπ» εθπίπηεη θνξνινγηθά θαη ηνχην επεηδή, απφ λνκηθή 

ζθνπηά, δελ ζπληζηά δαλεηζκφ. Δίλαη κίζζσζε, ελνηθίαζε, παξνρή ππεξεζίαο κε 

αληάιιαγκα ηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ γηα ηελ θαηνρή θαη ρξήζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. Αλ ν επελδπηήο δαλεηδφηαλ, ζα θαηέβαιιε ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο θαη ζα 

ελεξγνχζε έθπησζε κφλν ησλ ηφθσλ. Δπηπιένλ, σο ηδηνθηήηεο ηνπ επελδπηηθνχ 

αγαζνχ ζα είρε δηθαίσκα λα εθπέζεη θαη ηηο απνζβέζεηο ζηα πνζνζηά πνπ επηηξέπεη 

θαη νξίδεη ν λφκνο. Αλ, φκσο, ε επηηξεπφκελε απφζβεζε είλαη ρακειή, ελδέρεηαη ην 

εηήζην ρξεσιχζην λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ εηήζηα απφζβεζε κε ζπλέπεηα ηελ 

εθηακίεπζε ρξεκάησλ ρσξίο αληίζηνηρε θαη αλάινγε θνξνινγηθή ειάθξπλζε. Καίξηα 

ζπλέπεηα ηεο πιήξνπο έθπησζεο ησλ κηζζσκάησλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ 

επελδπηή απνηειεί ε εκθάληζε κηθξφηεξσλ Κεξδψλ Υξήζεσο, ε ζπλαθφινπζε 

ειαθξφηεξε θνξνιφγεζε θαη ε εμνηθνλφκεζε θφξσλ πνπ, ζπλππνινγηδφκελε κε ηελ 

εθηακίεπζε ησλ κηζζσκάησλ θαηαιήγεη, ζπλήζσο, ζε ρακειφηεξε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε ηεο επέλδπζεο.  
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Σε ιχζε ζην πξφβιεκα παξέρεη ε Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε πνπ είλαη ε κφλε 

κνξθή πηζηνδφηεζεο (φρη ρξεκαηνδφηεζεο) ζηελ νπνία θάζε πιεξσκή πνπ γίλεηαη 

απφ ην κηζζσηή ζηνλ εθκηζζσηή εθπίπηεη πιήξσο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ. 

Απηφ είλαη πνπ ηελ θαζηζηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ίζσο ηελ πην ζπκθέξνπζα κνξθή 

πηζηνδφηεζεο απφ ηνλ ηζφπνζν θαη ίζεο δηάξθεηαο ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή απφ ηελ 

αγνξά κε ίδηα θεθάιαηα. Χζηφζν γηα λα ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα πιεξνχληαη 

ηξείο απαξάβαηεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Κεξδνθνξία ηνπ Μηζζσηή 

 

 Υακειφο ζπληειεζηήο Απφζβεζεο 

 

 Γηάξθεηα κίζζσζεο κηθξφηεξε ή, ην πνιχ, ίζε κε ηελ δηάξθεηα απφζβεζεο 

ηνπ επελδπηηθνχ αγαζνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ν ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο είλαη 20% εηεζίσο – δειαδή, ην αγαζφ απνζβέλεηαη ζε πέληε 

έηε - ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία. 

 

Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

έλαληη ηνπ δαλεηζκνχ είλαη ηα εμήο: 

1. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαιχπηεη ζπλήζσο ην 100% ηεο εκπνξηθήο-

πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. Δλψ νη άιινη ηξφπνη 

ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο (γηα ηελ αγνξά ηνπ ίδηνπ 

παγίνπ ζηνηρείνπ) θαιχπηνπλ ζπλήζσο κέρξη ην 65% ηεο ζθνπνχκελεο 

επέλδπζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέζεη εμ΄ ηδίσλ ή 

λα αληιήζεη ην 35% απφ άιιε πεγή, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαιχπηεη 

νιφθιεξε ηελ αμία (100%) ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε θαη ηεο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ αλαγθαίνπ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηεο εμνπιηζκνχ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα εθηακηεχζεη θάπνην 

πνζφ (Π. Μάδεο, 1999). 

2. Σαρχηεξε θαη απινχζηεξε δηαδηθαζία έλαληη ηνπ δαλεηζκνχ, θαζψο δελ 

απαηηνχληαη κεγάιεο εγγπήζεηο. 

3. Δπειημία θαη εχθνιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ κηζζσκάησλ ζηηο ηακεηαθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε επηρείξεζεο. 

4. Αλαγλψξηζε ηνπ κηζζψκαηνο σο ιεηηνπξγηθήο δαπάλεο θαη έθπησζήο ηνπ 

εμ νινθιήξνπ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ κηζζσηή. 

5. Ζ επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ηνπο φξνπο ζχκβαζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο θαη λα ηνπο πξνζαξκφζεη ζηηο αλάγθεο ηεο. Ο 

εθκηζζσηήο ρξεζηκεχεη ζαλ έλαο ρξεκαηνδνηηθφο κεζάδσλ κε ηε ινγηθή 

φηη εμεπξίζθεη θεθάιαηα, ηα νπνία αληαιιάζεη κε έλα ζπκβφιαην 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

6. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε παξνπζηάδεη κηθξφηεξν θίλδπλν γηα ηνλ 

εθκηζζσηή ζε ζρέζε κε απηφλ πνπ αλαιακβάλεη ν ελππφζεθνο δαλεηζηήο 

γηα αληίζηνηρν πνζφ, δηφηη ν εθκηζζσηήο, ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ ηνπ κηζζσηή, κπνξεί λα αλαιάβεη ην πάγην ζηνηρείν ζχληνκα, 

ζε ζχγθξηζε κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δαλεηζηή κε εθπιεηζηεξηάζεη ηνπ ελππφζεθνπ ζηνηρείνπ. 

7. Ζ αδπλακία απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη πηψρεπζε γηα 

ηελ επηρείξεζε θαζψο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ν 

δαλεηζηήο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ 
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δαλεηδφκελνπ  έρεη ηεζεί σο ππνζήθε. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

leasing νη δηεθδηθήζεηο ηνπ εθκηζζσηή πεξηνξίδνληαη ζην κίζζην. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν θίλδπλνο πηψρεπζεο ιφγσ κε εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ απφ 

ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, είλαη κηθξφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αδπλακία απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ. 

 

Μεηαμχ κηαο ζπκθσλίαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο αγνξάο ελφο 

πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππάξρνπλ νη εμήο δχν βαζηθέο δηαθνξέο: 

1. ηε ζπκθσλία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ππάξρεη έλαο επηπιένλ κεζάδσλ 

πνπ είλαη ν εθκηζζσηήο, θαη 

2. Καηά ηελ αγνξά παξέρεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε, ηφζν ε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ φζν θαη ηεο ηηκήο εθπνίεζήο 

ηνπ, ελψ ν κηζζσηήο θαηέρεη κφλν ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Σν εξψηεκα αλ ζα πξέπεη λα πξνηηκεζεί ε κίζζσζε απφ ηελ αγνξά ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απνηειεί έλα ζχλεζεο πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηηο 

επηρεηξήζεηο φηαλ θαηαξηίδνπλ ηα αλαπηπμηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα 

ηνπ πξνβιήκαηνο εκπεξηέρεηαη ζην γεγνλφο φηη πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηελ απφ θνηλνχ 

ιήςε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο θαη ηεο επελδπηηθήο απφθαζεο. Αληίζεηα, κε ηε ζρεηηθή 

απφθαζε επέλδπζεο θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο ζην πξφβιεκα ηεο 

επηινγήο ηεο κίζζσζεο έλαληη ηεο αγνξάο ππνρξεψλεηαη ε επηρείξεζε λα εμεηάζεη, 

φρη κφλν ην εθηθηφ ηεο απφθηεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αιιά θαη ην θαηά 

πφζν ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε είλαη πξνηηκφηεξε απφ κηα αγνξά κε θαλνληθή 

ρξεκαηνδφηεζε. Απνηειεί γεληθή παξαδνρή φηη ε απηνρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα επηινγή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε δηαζέηεη αξθεηά 

δηαζέζηκα θεθάιαηα γηα ηελ απφθηεζε ελφο επελδπηηθνχ αγαζνχ, εθφζνλ ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ ηεο αγνξάο βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα. Αληίζεηα, ε επηινγή ηεο 

θαιχηεξεο ιχζεο αλάκεζα ζην δαλεηζκφ θαη ην leasing απνηειεί κηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζία. Δθ πξψηεο φςεσο ην leasing είλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ δεδνκέλνπ φηη 

ηα επηηφθηα ππνινγηζκνχ ησλ κηζζσκάησλ είλαη αξθεηά πςειφηεξα απφ ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ θαη απηφ γηαηί νη εηαηξείεο leasing θαζψο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηα θαηά 

ηεθκήξηα ρακειφηεξα θεθάιαηα ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

πξνζθεχγνπλ ζηηο ηξάπεδεο γηα ηελ άληιεζε ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ. Χζηφζν, ην 

κεηνλέθηεκα απηφ ησλ ζπκβάζεσλ leasing αληηζηαζκίδεηαη απφ ην πιενλέθηεκα πνπ 

δηαζέηεη ν κηζζσηήο λα εθπίπηεη θνξνινγηθά ην ζχλνιν ηνπ κηζζψκαηνο, ζε αληίζεζε 

κε ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, φπνπ εθπίπηνπλ κφλν νη ηφθνη. Ζ δηαθνξά απηή ζπλήζσο 

είλαη ζεκαληηθή αλ θαη ελ κέξε θαιχπηεηαη απφ ηελ έθπησζε ησλ απνζβέζεσλ ηνπ 

επελδπηηθνχ αγαζνχ, πνπ θπζηθά δηελεξγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ. Καη ηνχην γηαηί ζηελ Διιάδα πηνζεηείηαη ε αξρή ηεο λνκηθήο θπξηφηεηαο, 

αθφκε θαη γηα ινγηζηηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ιφγνπο. Δθφζνλ ινηπφλ λνκηθφο θχξηνο 

ηνπ πξάγκαηνο παξακέλεη ν εθκηζζσηήο (εηαηξεία leasing), ν πειάηεο-κηζζσηήο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνβεί ζε απνζβέζεηο. 

Γεληθά, ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή 

ηνπ leasing ή ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

κηαο επέλδπζεο απνηεινχλ ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο 

επηρείξεζεο, ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Γηα ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Δπηηνθίνπ Απφδνζεο θαη θπξίσο ε 

κέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο. Με ηελ πξψηε κέζνδν, νξίδεηαη ην επηηφθην 

εθείλν πνπ κεδελίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

αγνξάο. Αλ ην επηηφθην απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επηηφθην ηνπ δαλεηζκνχ ηφηε 

πξνηηκάηαη ην leasing, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε πξνηηκάηαη ε αγνξά. 

Με βάζε ηε κέζνδν ηεο Παξνχζαο Αμίαο, ππνινγίδεηαη ε ζεκεξηλή αμία 

(δειαδή ε αμία ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) φισλ ησλ θαζαξψλ εθξνψλ (δαπαλψλ) πνπ 

ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ε πξνζθπγή ζε θαζεκηά απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ηξεηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζπκθεξφηεξε 

ιχζε είλαη εθείλε ηεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο (κεηά ην ζπλππνινγηζκφ 

ησλ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ) είλαη κηθξφηεξν γηα ηελ αλαγσγή ησλ κειινληηθψλ 

αμηψλ ζε αληίζηνηρεο παξνχζεο αμίεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο παξνχζαο 

αμίαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην ιεγφκελν θφζηνο 

επθαηξίαο. Απηφ εμηζψλεηαη κε ηελ εηήζηα απφδνζε (ζαλ πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ) ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο ελαιιαθηηθήο ηνπνζέηεζεο θεθαιαίσλ, (απφ πιεπξάο 

απνδνηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο)  πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ αγνξά, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

απφθαζεο. Σν θφζηνο επθαηξίαο, δειαδή, αληηπξνζσπεχεη ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα 

ηελ νπνία πθίζηαηαη ν θάηνρνο θεθαιαίσλ, πνπ απνθαζίδεη λα επελδχζεη ζε κεραληθφ 

εμνπιηζκφ ή νηηδήπνηε άιιν, έλαληη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ζε κηα 

ελαιιαθηηθή κνξθή επέλδπζεο, ε νπνία δεδνκέλσλ ησλ εθάζηνηε ζπλζεθψλ ηεο 

αγνξάο ζα κπνξνχζε λα ηνπ επηθέξεη θαιχηεξε απφδνζε. (Η. Λαδαξίδεο, 1995). 

 

πλνπηηθά νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ leasing θαη ηεο ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

 
Leasing 

Μαθξνρξόλην ηξαπεδηθό 

δάλεην 

Φνξνινγηθό 

όθεινο 

Οιφθιεξν ην κίζζσκα, 

πνπ απνηειείηαη απφ 

θεθάιαην θαη ηφθνπο 

(ηνθνρξενιχζην), 

ζεσξείηαη ιεηηνπξγηθφ 

έμνδν θαη εθπίπηεη. 

Μφλν νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ 

ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθά 

έμνδα θαη εθπίπηνπλ. 

Δπηβάξπλζε 

κηζζσκάησλ 

Σν κίζζσκα επηβαξχλεηαη 

κε Φ.Π.Α, ν νπνίνο 

ζπκςεθίδεηαη. 

Ζ δφζε επηβαξχλεηαη κε 

εηζθνξά 0,6%. 

Κπξηόηεηα 

παγίνπ 

Ζ θπξηφηεηα παγίνπ 

κεηαθέξεηαη ζηελ εηαηξεία 

leasing. 

Ζ θπξηφηεηα παγίνπ 

παξακέλεη ζηε 

δαλεηνιήπηξηα εηαηξεία. 
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ε θαηαζηάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δπζθνιίαο 

Σν πάγην δελ αλήθεη ζηε 

δαλεηνιήπηξηα εηαηξεία, 

νπφηε θαλείο δελ κπνξεί 

λα ην θαηάζρεη. 

Σν πάγην αλήθεη ζηε 

δαλεηνιήπηξηα εηαηξεία, 

νπφηε θάπνηνο κπνξεί λα 

ην θαηάζρεη. 

Λνγηζηηθή απεηθόληζε 

Ζ ππεξαμία πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ην sale 

& lease back δε 

θνξνινγείηαη θαη 

δεκηνπξγεί εηδηθφ 

απνζεκαηηθφ, ην νπνίν 

απμάλεη ηα ίδηα θεθάιαηα 

ηεο δαλεηνιήπηξηαο 

εηαηξείαο. 

Σν πάγην απεηθνλίδεηαη 

ζηελ ππνιείπνπζα 

ινγηζηηθή αμία, ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί ππεξαμίεο. 

Κόζηνο 

πλήζσο, έρεη πςειφηεξν 

θφζηνο, αιιά αλ 

ζπλεθηηκεζεί θαη ε κείσζε 

ηνπ θφξνπ, ην ηειηθφ 

θφζηνο είλαη ρακειφηεξν. 

Αθνινπζεί ηελ ηξαπεδηθή 

αγνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

ΒΑΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΚΛΑΓΟΤ 

 

3.1 Ο ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ 

ΜΗΘΩΖ 

 

Ο θιάδνο ησλ εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα απνηειείηαη 

απφ 14 εηαηξείεο, νη νπνίεο είλαη θαη κέιε ηεο  Έλσζεο Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ 

Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο. Οη εηαηξείεο απηέο απνηεινχλ ζπγαηξηθέο ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ θαη κε βάζε ην εθκηζζσκέλν ελεξγεηηθφ ζηε ρξήζε 2010 θαηαηάζζνληαη σο 

αθνινχζσο: 

1. «ΔFG EUROBANK ERGASIAS ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ Α.Δ.»  

2. «ΚΤΠΡΟΤ LEASING A.E.» 

3. «ΠΔΗΡΑΗΧ LEASING ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ Α.Δ.» 

4. «ΑΛΦΑ ΛΖΗΝΓΚ Α.Δ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΔΧ»  

5. «ΔΜΠΟΡΗΚΖ LEASING ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΧΝ 

ΜΗΘΧΔΧΝ.»  

6. «ΔΘΝΗΚΖ ΛΖΕΗΝΓΚ Α.Δ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ» 

7. «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ - ΤΠΖΡΔΗΑ LEASING» 

8. «ΜΑΡΦΗΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΧΝ ΜΗΘΧΔΧΝ 

A.E.»  

9. «ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ A.E.» 

10. «ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. - ΓΗΔΤΘΤΝΖ LEASING & FACTORING»  

11. «Σ LEASING ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΖ» 

12. «PROBANK ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ A.E.» 

13.  «ΑΣΔ LEASING A.E.» 

14. «ΣΡΑΠΔΕΑ PROTON A.E. - ΓΗΔΤΘΤΝΖ LEASING & FACTORING»  

 

Ο θιάδνο παξνπζηάδεη κεγάιε ζπγθέληξσζε θαζψο νη ηέζζεξηο (4) πξψηεο 

εηαηξείεο θαηέρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πνζνζηά άλσ ηνπ 65%. Ζ εμέιημε ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζηελ Διιάδα απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ 

ην 1988 παξνπζίαδε αικαηψδε αχμεζε. Ζ ζεηηθή πνξεία ζπλερίζηεθε κε πην ήπηνπο 

ξπζκνχο ηα επφκελα ρξφληα κέρξη θαη ην 2008 ελψ ζηε ζπλέρεηα εκθάληζε θάκςε. 

Κχξηα αηηία ηεο αξλεηηθήο απηήο εμέιημεο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο δελ απέθπγε ηε γεληθή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νδήγεζε ζε 

πεξηνξηζκφ ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο θιάδνο ηνπ 

leasing, άιισζηε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί κία επθξηλή κηθξνγξαθία 

ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Παξάιιεια, ε  έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά αιιά θαη 
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ζηηο ηξάπεδεο δεκηνχξγεζε κείσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί άκεζα θαη ν ηνκέαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Ο 

θχθινο εξγαζηψλ απφ λέεο ζπκβάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ αλαηκηθφο θαζψο νη 

εηαηξείεο εζηίαδαλ ζηε εμππεξέηεζε ησλ πθηζηάκελσλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο θαη ζηελ 

είζπξαμε ησλ κηζζσκάησλ ηε ζηηγκή πνπ νη θαηαζρέζεηο εμνπιηζκψλ απφ πειάηεο 

πνπ αδπλαηνχζαλ λα πιεξψζνπλ, πιήζαηλαλ. πγθεθξηκέλα, ε αμία ησλ λέσλ 

ζπκβάζεσλ ην 2011 επέζηξεςε ζε επίπεδα ρακειφηεξα ηνπ 2000 φηαλ αθφκα δελ είρε 

επηηξαπεί ε ρξεκαηνδφηεζε αθηλήησλ κέζσ leasing, ξχζκηζε πνπ εθηίλαμε ηφηε ηελ 

αγνξά. 

Γεληθφ γλψξηζκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ κηζζψζεσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ κηζζψζεσλ αθνξά 

αθίλεηα, ηνκέαο ν νπνίνο αλαπηπζζφηαλ κε εληνλφηαηνπο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη απνηέιεζε ην βαζηθφ κνριφ αχμεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ κεξίδην απνξξνθνχλ θαη ηα κεραλήκαηα . ε φ,ηη αθνξά ηηο κηζζψζεηο αλά 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απνξξνθά πάλσ απφ ην 50% 

ησλ κηζζψζεσλ, ελψ ην εκπφξην απνηειεί ηε δεχηεξε βαζηθή θαηεγνξία. Αλαθνξηθά 

κε ηε δηάξθεηα ησλ ζπκβνιαίσλ φιεο νη εηαηξείεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο 

καθξνρξφληεο κηζζψζεηο θαζψο ηα ζπκβφιαηα 10 ρξφλσλ θαη άλσ απνηεινχλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ. Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο απεπζχλεηαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζψζεσλ δεδνκέλεο, βέβαηα, θαη ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή απηή. 
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3.2 ALPHA LEASING 

 

Γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο 

 

Ζ εηαηξεία Alpha Leasing ζπλεζηήζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1981 κε ηελ 

επσλπκία «ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΑΗ ΑΛΦΑ Αλψλπκε Δηαηξία Οξγαλψζεσο θαη 

Μεραλνγξαθήζεσο» θαη θχξην κέηνρν ηελ Alpha Bank. Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ Ν. 1665/86 , ε Δηαηξία, κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ ηεο ζηηο 20/01/1987, κεηαηξάπεθε ζε εηαηξεία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε 

δηελέξγεηα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο ζπλαθνχο 

δξαζηεξηφηεηαο  θαη επνλνκάζηεθε “ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΑΗ ΑΛΦΑ Α.Δ. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΔΧ”. Σέινο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ζηηο 21/02/1989 ε επσλπκία κεηαηξάπεθε ζε “ΑΛΦΑ ΛΖΗΝΓΚ ΑΝΧΝΤΜΟ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΧΔΧ”. Δηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ ζηηο 17 Απγνχζηνπ 1987 θαη ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 16,3% ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο Alpha Leasing Romania S.A. κε έδξα ην 

Βνπθνπξέζηη ηεο Ρνπκαλίαο. Σν έηνο 1998 ε εηαηξεία πηζηνπνηήζεθε θαηά ISO9002, 

ελψ ην 2001 πξνέβε ζε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο IONIAN LEASING A.E. 

Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ην 2001 πηζηνπνηήζεθε θαηά ISO9001:2000. 

Ζ εηαηξεία έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα, ελψ δηαηεξεί ππνθαηάζηεκα ζηε Βφξεην 

Διιάδα κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ζην 

Ζξάθιεην θαη ηε Λάξηζα. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο δξαζηεξηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ Καηαζηεκάησλ ηνπ νκίινπ ηεο Alpha Bank.  ήκεξα ε Alpha 

Leasing είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία Leasing ζηελ Διιάδα κε βάζε ηα ίδηα θεθάιαηα, 

θαη ε πξψηε ζε θέξδε θαη απνδνηηθφηεηα ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Alpha Lasing A.E  αξηζκεί 56 ζηειέρε ελψ ην δίθηπν 

πσιήζεσλ αξηζκεί 370 θαηαζηήκαηα ηεο ALPHA BANK, ηα νπνία θαη απνηεινχλ 

ζεκεία πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ALPHA LEASING, φπσο κία απιή 

Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε (Direct Leasing), ε Πψιεζε θαη Δπαλακίζζσζε Παγίσλ 

ηνηρείσλ (Sale & Leaseback) θαη ε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο leasing κε ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαη κηζζσηή ( Vendor Leasing). 

Σν “ζχλζεκα” ηεο εηαηξείαο είλαη ην εμήο: 

«H ΥΡΖΖ ησλ πξαγκάησλ παξάγεη ΚΔΡΓΟ θαη φρη ε ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ηνπο», 

θαζψο ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο, κεγέζνπο θαη λνκηθήο κνξθήο πνπ 

επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε αθίλεησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ γηα επαγγεικαηηθή 

ρξήζε. 
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Ζ εηαηξεία ALPHA LEASING ρξεκαηνδνηεί  

1. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

2. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

3. ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 

4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ 

5. ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ 

6. ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ 

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα φιε ηελ πεξίνδν αλάιπζεο 

2006-2010 θαηαξηίζζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 

1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη 

βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε 

εχινγεο αμίεο θαη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γελ ππάξρνπλ 

πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. 

Ζ Alpha Leasing, πξσηαγσληζηήο ζηελ ειιεληθή αγνξά leasing θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θηλήζεθε κε επηηπρία ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηνηηθήο θαη 

θεξδνθφξνπ αλάπηπμεο.  

Σν εθκηζζσκέλν ελεξγεηηθφ ηεο ην 2010 αλήιζε ζε € 1,152 δηζ., κε 

απνηέιεζκα ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 15% 

πεξίπνπ θαζηζηψληαο ηελ ηέηαξηε ζε θαηάηαμε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ. Σν leasing 

αθηλήησλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ εξγαζηψλ ηεο, ελψ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

43 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

 

Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ 
(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Λειτουργικά ζςοδα:       

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  52.380 71.423 84.205 49.276 40.974 

Ζξοδα τόκων  -22.810 -37.194 -47.510 -26.444 -14.027 

Καθαρό ζςοδο τόκων  29.570 34.229 36.695 22.832 26.947 

Ζςοδα προμθκειϊν  2.212 1.650 1.515 1.122 857 

Ζξοδα προμθκειϊν  -5.763 -5.102 -3.661 -1.634 -1.195 

Αποςβζςεισ ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων  -136 -144 -143 -139 -181 

Ηθμιζσ απομειϊςεωσ απαιτιςεων  -9.765 -5.127 -7.571 -14.339 -14.178 

υναλλαγματικά κζρδθ / (ηθμιζσ)  4 17 14 7 111 

Γενικά και διοικθτικά ζξοδα  -4.667 -5.566 -5.906 -5.581 -8.687 

Λοιπά ζςοδα / (ζξοδα)  357 825 137 721 4.019 

Κζρδη προ φόρων  11.812 20.782 21.080 2.989 7.693 

Φόροσ ειςοδιματοσ  -4.538 -7.357 -4.779 -2.644 -4.507 

Καθαρά κζρδη μετά φόρων  7.274 13.425 16.301 345 3.186 

       

Κζρδθ ανά μετοχι (ςε ευρϊ)  
Βαςικά και προςαρμοςμζνα  0,184 0,339 0,412 0,01 0,08 

       

Εξζλιξη μεγεθών (y-o-y)       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  31,10% 36,36% 17,90% -41,48% -16,85% 

Κακαρό ζςοδο τόκων  3,95% 15,76% 7,20% -37,78% 18,02% 

Κζρδθ προ φόρων  -31,96% 75,94% 1,43% -85,82% 157,38% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  -29,86% 84,56% 21,42% -97,88% 823,48% 

       

Περιθώρια Κερδοφορίασ       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρό ζςοδο τόκων  56,45% 47,92% 43,58% 46,33% 65,77% 

Κζρδθ προ φόρων  22,55% 29,10% 25,03% 6,07% 18,78% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  13,89% 18,80% 19,36% 0,70% 7,78% 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν δηάγξακκα ηα έζνδα ηφθσλ απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (πσιήζεηο) είραλ ζεκαληηθή αλάπηπμε απφ ην 2006 σο ην 

2008, ελψ ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε λα πιήηηεη ηε δηεζλή νηθνλνκία αιιά θαη 

ηε ρψξα καο απφ ην 2009 θαη κεηά επεξέαζε αληίζηνηρα θαη ηηο επηδφζεηο ηεο Alpha 

Leasing.  
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Διάγραμμα 3.2.1: Έςοδα τόκων 
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πγθεθξηκέλα, ην 2006 ηα έζνδα ηφθσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

απμήζεθαλ θαηά 31,10% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη 

ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ leasing αθηλήησλ, φζν θαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ leasing 

κεραλεκάησλ. Σν 2007 ζπλερίζηεθε ε αλνδηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο κε αχμεζε θαηά 

36,6% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ leasing επαγγεικαηηθψλ θαη επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ. Σν 2008 νη πσιήζεηο απμήζεθαλ θαη πάιη θαηά 17,90%, ελψ απφ ην 

έηνο 2009 θαη κεηά μεθίλεζε λα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή θάκςε. Δηδηθφηεξα, ην 2009 

ζεκεηψζεθε πηψζε θαηά 41,48% ελψ ην 2010 ηα έζνδα ηφθσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο ζεκείσζαλ πεξαηηέξσ πηψζε θαηά 16,85% έλαληη ηνπ 2009.  
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Διάγραμμα 3.2.2: Κερδοφορία 
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ε επίπεδν θεξδνθνξίαο ε εηαηξεία παξνπζίαζε αληίζηνηρε πνξεία, κε ηα 

θέξδε πξν θφξσλ λα αλέξρνληαη ην 2006 ζε € 11,8 εθ. ελψ ηα θέξδε κεηά θφξσλ 

αλήιζαλ ζε € 7,3 εθ. Σν 2007 ππήξμε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο κε ηα 

θέξδε πξν θφξσλ λα ζεκεηψλνπλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 75,94% θαη ηα θαζαξά 

θέξδε κεηά θφξσλ λα απμάλνληαη θαηά 84,56% έλαληη ηνπ 2006. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε 

ηεο θεξδνθνξίαο ππήξμε ην 2008 κε ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ λα αλέξρνληαη ζε 

€ 16,3 εθ. εληζρπκέλα θαηά 21,42% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θπξίσο ιφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκνχ εμφδσλ πξνκεζεηψλ. Σν 2009, πξψηε ρξνληά ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο θαζψο ηα 

θέξδε πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε € 3 εθ. κεησκέλα θαηά 85,82% ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2008, ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε € 345 ρηι., ζεκαληηθά 

κεησκέλα θαηά 97,88%. Ζ αλσηέξσ κεηαβνιή απνδίδεηαη ηφζν ζηελ πηψζε ησλ 

πσιήζεσλ, φζν θαη ζην δηπιαζηαζκφ ζρεδφλ ησλ δεκηψλ απνκεηψζεσο απαηηήζεσλ, 

ελέξγεηα πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε ιφγσ αθξηβψο ηεο αχμεζεο ησλ επηζθαιεηψλ 

δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο απνδπλάκσζεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο 

εηαηξείαο. Σέινο, ην 2010 παξά ηελ πεξαηηέξσ πηψζε ησλ πσιήζεσλ (-16,85%)  ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ε Alpha Leasing θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηελ 

θεξδνθνξία ηεο, θαζψο ηα έμνδα ηφθσλ κεηψζεθαλ κε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ξπζκφ 

(-47%), κε απνηέιεζκα ην πεξηζψξην θαζαξνχ εζφδνπ ηφθσλ απφ 46,33% ην 2009 λα 

δηακνξθψλεηαη ην 2010 ζε 65,77%. Χο απνηέιεζκα ηα θέξδε πξν θφξσλ 

δηακνξθψζεθαλ ζε € 7,7 εθ., εληζρπκέλα θαηά 157,38%, ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά 

θφξσλ αλήιζαλ ζε € 3,2 εθ. ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 823,48% έλαληη 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 
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ηνηρεία ηζνινγηζκνύ - Αξηζκνδείθηεο 

 

Ο ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

Κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

Χρθματικά διακζςιμα  47.814 1.489 3.635 429 566 
Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ  971.457 1.170.885 1.265.922 1.204.750 1.124.654 

Λοιπό κυκλοφοροφν ενεργθτικό  1.141 32 20 1.910 4.873 

φνολο κυκλοφοροφντοσ 
ενεργητικοφ  1.020.412 1.172.406 1.269.577 1.207.089 1.130.093 

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ  302 302 302 362 3.560 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ  693 0 0 1.895 4.215 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ  3 3 3 3 3 

Ενςϊματα πάγια (ιδιοχρθςιμοποιοφμενα)  6.272 6.163 6.033 6.111 5.934 

Πάγια προσ πϊλθςθ  0 0 0 40.011 70.506 

φνολο μη κυκλοφοροφντοσ 
ενεργητικοφ  7.270 6.468 6.338 48.382 84.218 

       

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ  1.027.682 1.178.874 1.275.915 1.255.471 1.214.311 

       

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Προμθκευτζσ  13.294 12.319 9.358 6.211 1.920 

Βραχυπρόκεςμα τραπεηικά δάνεια  3.449 66.189 44.201 37.335 36.676 
Βραχυπρόκεςμο μζροσ ομολογιακϊν 
δανείων  9.653 209.670 0 0  
Τποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ 
επιχειριςεισ  2.314 2.560 0 0  

Τποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ  0 2.097 2.475 765 4.020 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  6.752 2.905 8.229 6.765 6.457 

φνολο βραχυπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  35.462 295.740 64.263 51.076 49.073 

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Ομολογιακά δάνεια  714.483 599.604 924.672 465.030 445.060 
Τποχρεϊςεισ από τιτλοποίθςθ 
απαιτιςεων  0 0 0 468.086 445.691 
Τποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν 
προσ εργαηομζνουσ  184 217 239 268 290 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ  0 564 208 0 0 
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υποχρεϊςεισ 

Λοιπζσ προβλζψεισ  1.800 300 450 21 21 

φνολο μακροπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  716.467 600.685 925.569 933.405 891.062 

φνολο υποχρεώςεων  751.929 896.425 989.832 984.481 940.135 

Καθαρή θζςη:       

Μετοχικό κεφάλαιο  109.650 109.650 109.650 109.650 109.650 
Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το 
άρτιο  139.831 139.831 139.831 139.831 139.831 

Σακτικό αποκεματικό  4.397 4.797 5.497 6.317 6.517 

Αφορολόγθτα και ειδικά αποκεματικά  719 719 719 719 719 

Αποτελζςματα εισ νζον  21.156 27.452 30.386 14.473 17.459 

φνολο καθαρήσ θζςησ  275.753 282.449 286.083 270.990 274.176 

            

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΗ  1.027.682 1.178.874 1.275.915 1.255.471 1.214.311 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν δηάγξακκα νη απαηηήζεηο απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην κέγεζνο πνπ παξνπζηάδεη 

ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ε εηαηξεία leasing έρεη κηζζψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο, έρεη 

αλνδηθή πνξεία απφ ην 2006 κέρξη ην 2008, ελψ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ παξνπζηάδεηαη κηθξή θάκςε ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

χθεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη σο επαθφινπζν θαη ηεο ζπξξίθλσζεο θαη ηνπ 

ηνκέα leasing. πγθεθξηκέλα ην 2006 νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

αλήιζαλ ζε € 971 εθ., ην 2008 ρξνληά πνπ έθηαζαλ ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπο ζηε 

δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ δηακνξθψζεθαλ ζε € 1,3 δηο. ελψ ην 2009 

πεξηνξίζηεθαλ ζε €1,2 δηο. θαη πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε εκθάληζαλ ην 2010 έηνο θαηά 

ην νπνίν αλήιζαλ ζηα επίπεδα ησλ €1,1 δηο.  
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Διάγραμμα 3.2.3: Απαιτήςεισ από χρηματοδοτικέσ μιςθώςεισ 
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Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη 

απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία απφ ην 2006 

σο ην 2008, ρξνληά θαηά ηελ νπνία αλήιζε ζε € 1,3 δηο., ελψ ηα έηε 2009 θαη 2010 

ζεκείσζε πηψζε θαη δηακνξθψζεθε ζε € 1,2 δηο. θαη € 1,1 δηο. αληίζηνηρα. Σα δάλεηα 

ηφζν καθξνπξφζεζκα, φζν θαη βξαρππξφζεζκα απμήζεθαλ απφ € 727 εθ. ην 2006 ζε 

€ 875 εθ. ην 2007 θαη € 968 εθ. ην 2008, ελψ ην 2009 κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη 

δηακνξθψζεθαλ ζε € 502 εθ. ιφγσ ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ, 

ελψ ην 2010 πεξηνξίζηεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη αλήιζαλ ζε € 481 εθ. Χο 

απνηέιεζκα ν δείθηεο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο δάλεηα δηακνξθψζεθε ην 2006 

ζε 1,40, ην 2007 ζε 1,34, ην 2008 ζε 1,31 ελψ ην 2009 ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο 

ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ βειηηψζεθε θαη αλήιζε ζε 2,40 θαη ην 2010 ζε 2,35. 
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Διάγραμμα 3.2.4: Κυκλοφορούν ενεργητικό - Δάνεια 
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ε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θηλείηαη ε εηαηξεία απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο, 

θαζψο ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο), φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην  αθφινπζν δηάγξακκα είλαη ζηαζεξά ζε 

πςειά επίπεδα. Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. πγθεθξηκέλα 

ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο βξίζθεηαη φια ηα ρξφληα άλσ ηνπ 20, εθηφο απφ ηε 

ρξνληά 2007 θαηά ηελ νπνία αλήιζε ζε 3,96 ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ απφξξνηα ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κέξνπο ηνπ νπνίνπ 

απνπιεξσλφηαλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν δείθηεο γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο θηλείηαη ζε ηφζν πςειά επίπεδα είλαη δηφηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

απνηειείηαη θπξίσο απφ απαηηήζεηο θαη ηακεηαθά δηαζέζηκα.  
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Διάγραμμα 3.2.5: Κυκλοφορούν ενεργητικό – Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 
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Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν δηάγξακκα, ε εηαηξεία έρεη ζεκαληηθά  

επηβαξεκέλν ηζνινγηζκφ ζε φ,ηη αθνξά ηα δάλεηά ηεο θαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηεο 

θίλδπλνο παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία. Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ αλέξρεηαη ζε € 

751 εθ. ην έηνο 2006, ελψ απμάλεηαη ζε € 989 εθ. ην 2008 θαη ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη 

ζε πςειά επίπεδα κε ηηο ππνρξεψζεηο ην 2010 λα έρνπλ δηακνξθσζεί ζε € 940 εθ, 

ζηνηρείν βέβαηα ην νπνίν ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο εηαηξείαο. 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Alpha Leasing θηλείηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεληαεηίαο ζην εχξνο ησλ € 270 εθ. ην 2009 (ρακειφηεξν ζεκείν) θαη € 286 εθ. ην 

2008 (πςειφηεξν ζεκείν). Χο απνηέιεζκα, ν δείθηεο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα είλαη 

ζεκαληηθά πςειφο. 
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Διάγραμμα 3.2.6: Σύνολο υποχρεώςεων – Σύνολο καθαρήσ θέςησ 
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Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ελεξγεηηθνχ είλαη ελδεηθηηθή ηεο 

θεξδνθφξαο δπλακηθφηεηαο θαη ππνδεηθλχεη εάλ επηηεχρζεθε ν ζηφρνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο 

εηαηξείαο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ησλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (ROE) (θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / ίδηα θεθάιαηα) θαη απνδνηηθφηεηα 

ελεξγεηηθνχ  (ROA) (θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ / ελεξγεηηθφ) αθνινχζεζε αλάινγε 

πνξεία.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ δηακνξθψζεθε ζε 2,64% ην 2006, ζε 5,70% ην 2008 ρξνληά θαηά ηελ 

νπνία ε εηαηξεία ζεκείσζε ηα πςειφηεξα ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θέξδε κεηά 

θφξσλ, ελψ ην 2009 δηακνξθψζεθε ζε 0,13% ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, ελψ ηέινο ην 2010 αλήιζε ζε 1,16%. ε φ,ηη αθνξά ην δείθηε ROA 

κε δεδνκέλν φηη ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο θαζ´ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, απηφο επεξεάζηεθε αληίζηνηρα απφ ηελ θαζαξή 

θεξδνθνξία θαη αλήιζε ην 2008 ζε 1,28% (κέγηζην) ελψ ην 2009 δηακνξθψζεθε ζε 

0,03% (ειάρηζην). 
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Διάγραμμα 3.2.7: Αποδοτικότητεσ 
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Υξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2010:   

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ       

Γενικι Ρευςτότθτα Φορζσ 28,77 3,96 19,76 23,63 23,03 

Σαμειακι ρευςτότθτα Φορζσ 1,35 0,01 0,06 0,01 0,01 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ       

Σαχφτθτα ειςπράξεωσ απαιτιςεων Μζρεσ 347 365 364 364 363 

Μζςθ διάρκεια αποπλθρωμισ κακαρϊν 
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων Μζρεσ -620 8.000 1.358 53.583 5.557 

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ       

Κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν εξόδων Φορζσ 1,30 0,92 0,77 0,86 1,92 
Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ/Δανειακζσ υποχρεϊςεισ Φορζσ 1,34 1,34 1,31 2,40 2,33 

Ξζνα προσ Ίδια κεφάλαια Φορζσ 2,73 3,17 3,46 3,63 3,43 
Σαχφτθτα κυκλοφορίασ ςυνόλου 
ενεργθτικοφ Φορζσ 0,05 0,06 0,07 0,04 0,03 
Σαχφτθτα κυκλοφορίασ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ Φορζσ 0,05 0,06 0,07 0,04 0,04 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ πάγιου ενεργθτικοφ Φορζσ 7,20 11,04 13,29 1,02 0,49 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ διακεςίμων Φορζσ 1,10 47,97 23,17 114,86 72,39 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό/δάνεια Φορζσ 1,40 1,34 1,31 2,40 2,35 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργθτικό Φορζσ 37,93 43,67 45,14 5,60 3,26 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ       

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων % 2,64% 4,75% 5,70% 0,13% 1,16% 

Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ % 0,71% 1,14% 1,28% 0,03% 0,26% 

Δείκτθσ παγιοποίθςθσ περιουςίασ % 0,71% 0,55% 0,50% 3,85% 6,94% 

 

 

Ο δείθηεο Απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο/Γαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο γηα ηηο εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πξνζαλαηνιηζκέλνο εηδηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εηαηξεηψλ απηνχ ηνπ θιάδνπ. πγθεθξηκέλα, δεδνκέλνπ φηη νη εηαηξείεο leasing 

δαλείδνληαη γηα ηελ αγνξά ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα κηζζψλνπλ, 

κίζζσζε απφ ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε ζρεηηθή απαίηεζε ν ζπζρεηηζκφο ησλ δχν 

απηψλ θνλδπιίσλ δείρλεη πφζν απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγεί κηα εηαηξεία leasing πφζν 

ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ επαξθεί γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ θαη άξα θαηά 

ζπλέπεηα πφζν βηψζηκε είλαη ε επηρείξεζε. Ο δείθηεο Απαηηήζεηο απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο/Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Alpha Leasing δηαηεξείηαη 

απφ ην 2006 έσο ην 2008 ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ηνπ 1,34 κε κηα ειαθξηά θάκςε 

ζην 1,31 ην 2008 ελψ βειηηψζεθε αθνινχζσο θαη απμήζεθε ζε 2,40 ην 2009 θαη 2,33 

ην 2010, ηφζν ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, 

φζν θπξίσο ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ δαλείσλ ιφγσ ηεο ηηηινπνίεζεο ζηελ νπνία 

πξνρψξεζε ε εηαηξεία ην 2009.  
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Οη δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο είλαη πνιχ ρξήζηκνη γηαηί δείρλνπλ ην 

βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη, ελψ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ θχθισλ πεξηζηξνθήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ 

ζε ελεξγεηηθά ζηνηρεία κέζα ζε έλα έηνο. 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο Alpha Leasing 

αθνινπζεί κηα κηθξή αχμνπζα πνξεία θαηά ηα έηε 2006-2008 (απφ 7,20 ζε 13,29), 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηελ 

πεξίνδν απηή, ελψ κεηψλεηαη ζε 1,02 θαη 0,49 ην 2009 θαη ην 2010 αληίζηνηρα 

απφξξνηα ηεο ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ εζφδσλ.  

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

θαζψο ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ leasing είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα 

απφ ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παγίσλ ην εθκηζζψλεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο Alpha Leasing δηακνξθψζεθε ην 2006 ζε 0,05, ην 

2007 ζε 0,06, ην 2008, ρξνληά φπνπ ε εηαηξεία ζεκείσζε ηηο πςειφηεξεο πσιήζεηο 

ηεο, ζε 0,07 ελψ ην 2009 θαη 2010, φπνπ ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ ν 

δείθηεο δηακνξθψζεθε ζε 0,04. 

Αλάινγε πνξεία, ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ πσιήζεσλ, είραλ θαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλόινπ ελεξγεηηθνύ ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε 0,05 ην 

2006, 0,06 ην 2007, 0,07 ην 2008 θαη πηψζε ζηα επίπεδα ηνπ 0,04 ην 2009 θαη 0,03 ην 

2010. 

Ζ κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο 

φξνπο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε επηζθαιψλ πειαηψλ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δηαηεξείηαη ζηα ίδηα επίπεδα, 

πεξίπνπ 365 εκέξεο, θαζψο νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (αξηζκεηήο) 

κεηαβάιινληαη κε αλάινγν ηξφπν κε ην ζχλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

(παξαλνκαζηήο).  

Ο δείθηεο θάιπςεο ηόθσλ εθθξάδεη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο ησλ πηζησηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εηαηξείαο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα έμνδα ηφθσλ, ηα νπνία έρεη ζπζρεηίζεη κε ην θαζαξφ έζνδν ηφθσλ. 

Καηά ηελ πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε ν δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο κε ην 

2006 λα αλέξρεηαη ζε 1,30, ην 2007 ζε 0,92, ην 2008 ζε 0,77, ην 2009 βειηηψζεθε θαη 

αλήιζε ζε 0,86, ελψ ην 2010 ζεκείσζε πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη αλήιζε ζε 1,92. Σν 

πεξηζψξην απηφ αζθάιεηαο ησλ πηζησηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί φρη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πςειή δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Σακεηαθέο ξνέο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ε εηαηξεία έρεη ζπλερψο 

αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εθξνέο) ελψ ην 2010 

είλαη ε πξψηε ρξνληά πνπ θαηαθέξλεη λα παξάμεη ζεηηθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εηαηξεία ρξεκαηνδφηεζε φιεο ηηο ρξήζεηο ηηο εθξνέο ηεο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ δαλεηζκνχ γη‟ απηφ θαη φπσο θαίλεηαη έρεη πςειά 

πνζά ζεηηθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 2010 βέβαηα φπνπ ε 

εηαηξεία δεκηνχξγεζε ζεηηθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνπιήξσζε 

κέξνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο γη απηφ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ 

ξνψλ έρεη αξλεηηθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρι ταμειακι ροι από λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ  

-
167.949 

-
182.116 -73.171 -10.453 40.566 

Κακαρι ταμειακι ροι από επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ  149 228 5 1.212 2.377 
Κακαρι ταμειακι ροι από χρθματοοικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ  209.399 135.563 75.312 6.035 -42.806 

Καθαρή (μείωςη) / αφξηςη χρηματικών 
διαθεςίμων  41.599 -46.325 2.146 -3.206 137 

Χρθματικά διακζςιμα ζναρξθσ περιόδου  6.215 47.814 1.489 3.635 429 

Χρηματικά διαθζςιμα λήξησ περιόδου  47.814 1.489 3.635 429 566 
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Αλάιπζε κηζζώζεσλ αλά θαηεγνξία 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κηζζψζεηο ηεο Alpha Leasing αλά 

θαηεγνξία γηα ηελ πεξίνδν 2006 – 2010 ελψ παξνπζηάδεηαη θαη έλα κέζνο φξνο γηα 

ηελ πεληαεηία απηή. Δπίζεο ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη ηη πνζνζηφ επί ησλ 

ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ ηεο θάζε ρξνληάο απνηεινχλ νη κηζζψζεηο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

 

ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποςά ςε εκ. €)  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

         

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  309.326 232.226 118.722 134.019 55.652 169.989 

Μθχανιματα  107.286 79.685 100.446 42.225 46.101 75.149 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  2.866 4.562 4.892 2.222 10.044 4.917 

Επαγγελματικά οχιματα  17.272 30.954 23.192 12.808 5.014 17.848 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  9.038 27.677 22.571 11.868 4.204 15.072 

Άλλα  41.425 30.919 35.262 15.541 1.864 25.002 

ΤΝΟΛΟ  487.213 406.023 305.085 218.683 122.879 307.977 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  68.562 72.144 36.966 19.733 38.404 47.162 

Εμπόριο  129.145 114.235 119.363 101.686 46.556 102.197 

Τπθρεςίεσ  155.517 140.045 96.673 43.737 26.293 92.453 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  133.989 79.599 52.083 53.527 11.626 66.165 

ΤΝΟΛΟ  487.213 406.023 305.085 218.683 122.879 307.977 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  43.778 31.752 34.892 16.844 14.386 28.330 

4 ζωσ 5 χρόνια  117.159 35.051 98.211 46.465 44.583 68.294 

6 ζωσ 9 χρόνια  16.950 106.994 53.260 21.355 8.258 41.363 

10 χρόνια και άνω  309.326 232.226 118.722 134.019 55.652 169.989 

ΤΝΟΛΟ  487.213 406.023 305.085 218.683 122.879 307.977 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  375.903 288.828 187.276 180.438 80.113 222.512 

Βόρεια Ελλάδα  49.342 48.976 46.579 20.311 30.132 39.068 

Κεντρικι Ελλάδα  17.244 23.568 24.455 6.835 3.253 15.071 

Λοιπι χϊρα  44.724 44.651 46.775 11.099 9.381 31.326 

ΤΝΟΛΟ  487.213 406.023 305.085 218.683 122.879 307.977 
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ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  63,49% 57,20% 38,91% 61,28% 45,29% 55,20% 

Μθχανιματα  22,02% 19,63% 32,92% 19,31% 37,52% 24,40% 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  0,59% 1,12% 1,60% 1,02% 8,17% 1,60% 

Επαγγελματικά οχιματα  3,55% 7,62% 7,60% 5,86% 4,08% 5,80% 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  1,86% 6,82% 7,40% 5,43% 3,42% 4,89% 

Άλλα  8,50% 7,62% 11,56% 7,11% 1,52% 8,12% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  14,07% 17,77% 12,12% 9,02% 31,25% 15,31% 

Εμπόριο  26,51% 28,14% 39,12% 46,50% 37,89% 33,18% 

Τπθρεςίεσ  31,92% 34,49% 31,69% 20,00% 21,40% 30,02% 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  27,50% 19,60% 17,07% 24,48% 9,46% 21,48% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  8,99% 7,82% 11,44% 7,70% 11,71% 9,20% 

4 ζωσ 5 χρόνια  24,05% 8,63% 32,19% 21,25% 36,28% 22,17% 

6 ζωσ 9 χρόνια  3,48% 26,35% 17,46% 9,77% 6,72% 13,43% 

10 χρόνια και άνω  63,49% 57,20% 38,91% 61,28% 45,29% 55,20% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  77,15% 71,14% 61,38% 82,51% 65,20% 72,25% 

Βόρεια Ελλάδα  10,13% 12,06% 15,27% 9,29% 24,52% 12,69% 

Κεντρικι Ελλάδα  3,54% 5,80% 8,02% 3,13% 2,65% 4,89% 

Λοιπι χϊρα  9,18% 11,00% 15,33% 5,08% 7,63% 10,17% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Μηζζώζεηο αλά είδνο εμνπιηζκνύ 

 

Ζ Alpha Leasing θαηεπζχλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζψζεσλ ηεο ζε 

leasing αθηλήησλ, ηα νπνία απνηεινχλ πιένλ ησλ κηζψλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

ελψ ην leasing κεραλεκάησλ είλαη ε δεχηεξε βαζηθή θαηεγνξία. Αμηνζεκείσην είλαη 

ην γεγνλφο φηη ελψ φια ηα έηε ηεο εμεηαδφκελεο πεληαεηίαο ην leasing αθηλήησλ είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 50% ην 2008 θαη ην 2010 απηφ θηλήζεθε ζε ρακειφηεξα επίπεδα, 

ρξνληέο θαηά ηηο νπνίεο εληζρχζεθε ε αλαινγία ηνπ leasing κεραλεκάησλ. 

Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 

κηζζψζεηο ηεο Alpha Leasing αλά είδνο εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

Διάγραμμα 3.2.8: Μιςθώςεισ ανά είδοσ εξοπλιςμού 
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Μηζζώζεηο αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ Alpha Leasing θαηεπζχλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζσζεψλ ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ην 2010 εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά νη 

κηζζψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην 31% ησλ κηζζψζεσλ 

ηεο ρξήζεο. Σν 2009 ήηαλ ην έηνο θαηά ην νπνίν είραλ εληζρπζεί ζεκαληηθά νη 

κηζζψζεηο ζηνλ ηνκέα σλ ππεξεζηψλ, απνηειψληαο ην 46% ηνπ ζπλφινπ, ελψ νη 

κηζζψζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία απφ ην 2006 ζην 

2010.   

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 

κηζζψζεηο ηεο Alpha Leasing αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010, ην 33% ησλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ην εκπφξην, ελψ ην 

30% ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, κε ηηο κηζζψζεηο ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο λα 

απνηεινχλ ην 15%, ελψ ην ππνιεηπφκελν 22% αθνξά άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Διάγραμμα 3.2.9: Μιςθώςεισ ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα 
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Μηζζώζεηο αλά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ 

 

Ζ εηαηξεία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε καθξνρξφληεο κηζζψζεηο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ πάλσ απφ ην 50% ησλ κηζζψζεψλ ηεο αθνξά κηζζψζεηο δηάξθεηαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 10 εηψλ. Αθνινχζσο νη κηζζψζεηο δηάξθεηαο 4 έσο 5 έηε 

ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, φπνπ ην 2010 απνηέιεζαλ ην 36% ησλ 

ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ. Οη κηζζψζεηο δηάξθεηαο 6 έσο 9 εηψλ απνηεινχλ θαηά κέζν 

φξν ην 13% ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ, ελψ έρνπλ παξνπζηάζεη θάκςε ην 2009 θαη 

2010, ελψ ηέινο νη κηζζψζεηο δηάξθεηα 0 έσο 3 έηε απνηεινχλ θαηά κέζν φξν ην 9% 

ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ. Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κηζζψζεηο ηεο Alpha Leasing αλά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ βάζεη 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

 

Διάγραμμα 3.2.10: Μιςθώςεισ ανά διάρκεια ςυμβολαίου 
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Μηζζώζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κηζζψζεσλ ηεο Alpha Leasing είλαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαζψο ην 72% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ηεο 

πεξηνρή απηή. ηελ Βφξεηα Διιάδα θαηεπζχλνληαη ην 13% θαηά κέζν φξν ησλ 

κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ελψ ην 2010 ππήξμε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ κηζζψζεσλ 

ζηελ πεξηνρή απηή, ρξνληά θαηά ηελ νπνία νη κηζζψζεηο ζηε Βφξεηα Διιάδα 

απνηέιεζαλ ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ. Σν αθφινπζν δηάγξακκα 

παξνπζηάδεη ηηο κηζζψζεηο ηεο Alpha Leasing αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή βάζεη ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010.  

 

Διάγραμμα 3.2.11: Μιςθώςεισ ανά γεωγραφική περιοχή 
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3.3 EUROBANK LEASING 

 

Γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο 

 

Ζ εηαηξεία Eurobank Leasing ζπζηάζεθε ην 1991 ζηελ Διιάδα κε αξρηθή 

επσλπκία Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Δξγαζίαο Α.Δ (Ergoleasing A.E). To 2002 

εγθξίζεθε ε ζπγρψλεπζε κε ηελ 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 

Ζ Eurobank Leasing είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο Eurobank EFG. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (Leasing) παληφο είδνπο θηλεηνχ 

εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, κε εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ηνπ leasing. Με ηα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξεη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα απνθηνχλ επέιηθηα εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα 

επηηπγράλνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο, βειηίσζε ησλ ρξεκαηηθψλ ηνπο ξνψλ θαη αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ ηνπο.  Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα  Leasing παξέρνπλ ζεκαληηθά 

νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

Ζ κέζνδνο Direct Leasing Δμνπιηζκνύ, ε νπνία αθνξά ηελ αγνξά 

εμνπιηζκνχ θάζε είδνπο & επαγγεικαηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (αθφκε θαη 

κεηαρεηξηζκέλσλ) πξνζθέξεη: 

 Άκεζε επέλδπζε ζε λέα πάγηα  

 Μεγηζηνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο  

 πλδπαζκφ κε αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θαη ρξήζε αθνξνιφγεησλ 

απνζεκαηηθψλ 

Μία αθφκα κέζνδνο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηελ νπνία παξέρεη ε 

Eurobank Leasing απνηειεί ε Direct Leasing Αθηλήησλ, κέζσ ηεο νπνίαο κε ηελ 

αγνξά επηρεηξεκαηηθψλ αθηλήησλ θάζε είδνπο θαη κε δπλαηφηεηα ζχκβαζεο δηάξθεηαο 

έσο θαη 15 ρξφληα, πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε: 

 Αληηθαηάζηαζε ελνηθίνπ  

 Απφθηεζε λέσλ αθηλήησλ γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο  

 Απφθηεζε αθηλήησλ πνπ απνθέξνπλ εηζφδεκα απφ ελνίθηα 

(απηνρξεκαηνδνηνχκελα)  

 Αλέγεξζε αθηλήησλ  

 Γπλαηφηεηα αλαρξεκαηνδφηεζεο (Releasing) γηα ήδε ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο 

Leasing Αθηλήησλ  

 Γπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο  

Δπηπξφζζεηα, ε κέζνδνο Sale and Lease - Βack Δμνπιηζκνύ (γηα ηελ 

πψιεζε θαη επαλακίζζσζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ) παξέρεη ζηελ επηρείξεζε: 
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 Απφθηεζε ξεπζηφηεηαο  

 Οξζνινγηθνπνίεζε δαλεηζκνχ  

 Πξνγξακκαηηζκφ θαη επηηάρπλζε ηεο θνξνινγηθήο απφζβεζεο ηνπ παγίνπ 

Αθφκα, ε κέζνδνο Sale and Lease – Βack Αθηλήησλ, ε νπνία αθνξά ηελ 

πψιεζε θαη επαλακίζζσζε αθηλήησλ, κε δπλαηφηεηα ζχκβαζεο δηάξθεηαο έσο θαη 15 

ρξφληα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε γηα: 

 Πψιεζε αθηλήησλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ κεηαβίβαζεο  

 Πψιεζε αθηλήησλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή θφξνπ επί ηεο ππεξαμίαο  

 Γεκηνπξγία ξεπζηφηεηαο θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ  

 Γπλαηφηεηα αλαρξεκαηνδφηεζεο (Releasing) γηα ήδε ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο 

Leasing Αθηλήησλ  

 Γπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο  

Σέινο, ε Vendor Leasing είλαη ε κέζνδνο εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ (εμνπιηζκνχ) πξνο ηνπο πειάηεο θάζε επηρείξεζεο, κέζσ 

αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, ε νπνία παξέρεη: 

 Απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (κέζσ leasing) πξνο ηνπο 

πειάηεο  

 Γπλαηφηεηα επαλαγνξάο εμνπιηζκνχ  

 Τπνκίζζσζε εμνπιηζκνχ  

 Αχμεζε πσιήζεσλ, απνθπγή ξίζθνπ  

 Αχμεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ελδπλάκσζε ηεο πηζηφηεηαο (loyalty) θαη 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα φιε ηελ πεξίνδν αλάιπζεο 

2006-2010 θαηαξηίζζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 

1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη 

βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε 

εχινγεο αμίεο θαη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γελ ππάξρνπλ 

πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. 

Ζ Eurobank Leasing, θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά 

παξέρνληαο ππεξεζίεο leasing πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε επηρείξεζεο – πειάηε, ελψ κε ηνλ απζηεξφ έιεγρν ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έρεη θαηαθέξεη λα 

θαηνρπξψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Παξάιιεια, έρεη επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ζε εθηφο Διιάδαο αγνξέο δηεπξχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην 

κέγεζφο ηεο. 
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Καηά ην έηνο 2010 ην εθκηζζσκέλν ελξγεηηθφ ηεο αλήιζε ζε € 1,604 δηο., κε 

απνηέιεζκα ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 20% 

πεξίπνπ θαζηζηψληαο ηελ πξψηε ζε θαηάηαμε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ. Σν leasing 

αθηλήησλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ εξγαζηψλ ηεο, ελψ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηεο θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 
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Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

 

Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Λειτουργικά ζςοδα:       

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  69.192 88.994 102.164 85.526 78.954 

Ζξοδα τόκων  -38.577 -58.098 -70.114 -53.815 -54.835 

Καθαρό ζςοδο τόκων  30.615 30.896 32.050 31.711 24.119 

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα - κακαρά  951 635 575 355 364 

Ηθμιζσ απομειϊςεωσ απαιτιςεων  -3.680 -979 -8.244 -12.769 -10.948 

υναλλαγματικά κζρδθ / (ηθμιζσ)  1.123 25 -374 781 -234 

Λειτουργικά ζξοδα  -5.269 -5.748 -6.103 -7.595 -7.573 

Κζρδη προ φόρων  23.740 24.829 17.904 12.483 5.728 

Φόροσ ειςοδιματοσ  -6.761 -6.606 -5.641 -4.362 -10.660 

Καθαρά κζρδη μετά φόρων  16.979 18.223 12.263 8.121 -4.932 

       

       

Εξζλιξη μεγεθών       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  27,51% 28,62% 14,80% -16,29% -7,68% 

Κακαρό ζςοδο τόκων  4,47% 0,92% 3,74% -1,06% -23,94% 

Κζρδθ προ φόρων  10,66% 4,59% -27,89% -30,28% -54,11% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  29,86% 7,33% -32,71% -33,78% 
-

160,73% 

       

Περιθώρια Κερδοφορίασ       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρό ζςοδο τόκων  44,25% 34,72% 31,37% 37,08% 30,55% 

Κζρδθ προ φόρων  34,31% 27,90% 17,52% 14,60% 7,25% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  24,54% 20,48% 12,00% 9,50% -6,25% 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν δηάγξακκα ηα έζνδα ηφθσλ απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (πσιήζεηο) είραλ απμεηηθή πνξεία απφ ην 2006 σο ην 

2008, ελψ ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη 

ησλ ζπλεπεηψλ απηήο θαη ζηε ρψξα καο απφ ην 2009 θαη κεηά νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο ζπξξηθλψζεθαλ.  
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Διάγραμμα 3.3.1: Έςοδα τόκων 
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Ζ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πξψηε ηξηεηία απνδίδεηαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ηεο κεηξηθήο ηξάπεδαο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηελ Eurobank Leasing θαζψο θαη ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα 

leasing αθηλήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θχθινο εξγαζηψλ ην 2006 εκθάληζε αχμεζε 

27,50% έλαληη ηνπ 2005 θαη αλήιζε ζε € 69,2 εθ. 

Σν 2007 ζπλερίζηεθε ε αλνδηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο απφξξνηα θαη ησλ 

ζπλερψλ πξνζπαζεηψλ γηα βειηίσζε θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο θαη ηαρχηαηε αληαπφθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ 

πειαηψλ. Απφ ην 2009 θαη έπεηηα, ιφγσ ηεο πξσηνθαλνχο θξίζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κεηψζεθε ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ γηα λέεο επελδχζεηο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά, γεγνλφο πνπ 

επεξέαζε θαη ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ην 2009 κεηψζεθε θαηά 

16,29%  ελψ ην 2010 ππήξμε πεξαηηέξσ πηψζε θαηά 7,68% έλαληη ηνπ 2009. ε απηφ 

ην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ ε εηαηξεία επέδεημε αμηνζεκείσηε αληνρή, επειημία θαη 

ζηαζεξφηεηα ππνζηεξίδνληαο ηνπο πειάηεο ηεο κέζσ ξπζκίζεσλ θαη 

αλαδηαξζξψζεσλ.  
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Διάγραμμα 3.3.2: Κερδοφορία 
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ε επίπεδν θεξδνθνξίαο ε εηαηξεία παξνπζίαζε αληίζηνηρε πνξεία, κε ηα 

θέξδε πξν θφξσλ λα αλέξρνληαη ην 2006 ζε € 23,7 εθ. ελψ ηα θέξδε κεηά θφξσλ 

αλήιζαλ ζε € 17 εθ. Σν 2007 ε θεξδνθνξία εληζρχζεθε θαζψο ηα θέξδε πξν θφξσλ 

απμήζεθαλ θαηά 4,59% ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ εληζρχζεθαλ θαηά 7,33% 

έλαληη ηνπ 2006. Αληίζεηα, ην 2008 ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ ηεο εηαηξείαο 

(€ 7,26 εθ παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ην 2007), ηα θέξδε πξν θφξσλ κεηψζεθαλ ζε € 

17,9 εθ., ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ κεηψζεθαλ έλαληη ηνπ 2007 θαηά 32,71% 

θαη αλήιζαλ ζε € 12,3 εθ. Σν 2009 ε θεξδνθνξία επηδεηλψζεθε πεξαηηέξσ, αθελφο 

ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ κειινληηθψλ 

θηλδχλσλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζπλέπεηα ησλ 

εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ.  

Σέινο, ην 2010 απνηέιεζε ηε ρεηξφηεξε ρξνληά ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ κε 

ηα θέξδε πξν θφξσλ λα αλέξρνληαη ζε € 5,7 εθ., κεησκέλα θαηά 54,11% ελψ ε 

εηαηξεία ζε επίπεδν θαζαξψλ απνηειεζκάησλ κεηά θφξσλ παξνπζίαζε δεκηέο χςνπο 

€ 4,9 εθ. ιφγσ θαη ησλ κεησκέλσλ εζφδσλ σο απνηέιεζκα ηεο σξίκαλζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ ζπκβάζεσλ θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηεο 

εηαηξείαο. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, ε νπνία δε κπνξεί 

ζπλερψο λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ππνινγηζκνχ ησλ 

κηζζσκάησλ ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο. 
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ηνηρεία ηζνινγηζκνύ - Αξηζκνδείθηεο 

 

Ο ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

Κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  541 11 43 217.645 364.013 

Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  1.373.395 1.535.021 1.629.493 1.612.204 1.604.583 

Λοιπό κυκλοφοροφν ενεργθτικό  1.168 1.400 1.500 14.884 7.813 

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ  1.375.104 1.536.432 1.631.036 1.844.733 1.976.409 

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

Ενςϊματα και άυλα πάγια ςτοιχεία  455 467 506 426 522 

Αναβαλλόμενθ φορολογία  1.548 382 509 7.453 16.170 

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ  0 1.497 0 0 0 

φνολο μη κυκλοφοροφντοσ 
ενεργητικοφ  2.003 2.346 1.015 7.879 16.692 

       

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ  1.377.107 1.538.778 1.632.051 1.852.612 1.993.101 

       

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  26.507 37.843 26.510 32.000 27.513 

Τποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ  5.597 0 2.365 6.766 10.729 

Βραχυπρόκεςμα τραπεηικά δάνεια  411.228 122.882 109.902 181.273 349.583 

φνολο βραχυπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  443.332 160.725 138.777 220.039 387.825 

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Ομολογιακά δάνεια  827.457 1.272.502 1.375.407 1.506.537 1.484.204 

Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 
εξόδου από τθν υπθρεςία  149 159 212 260 228 

φνολο μακροπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  827.606 1.272.661 1.375.619 1.506.797 1.484.432 

φνολο υποχρεώςεων  1.270.938 1.433.386 1.514.396 1.726.836 1.872.257 

Καθαρή θζςη:       

Μετοχικό κεφάλαιο  47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο  2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 

Αποκεματικά  7.900 4.129 4.129 4.129 4.129 

Αποτελζςματα εισ νζον  48.730 51.724 63.987 72.108 67.176 

φνολο καθαρήσ θζςησ  106.169 105.392 117.655 125.776 120.844 

            

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ  1.377.107 1.538.778 1.632.051 1.852.612 1.993.101 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα νη απαηηήζεηο απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ απνηεινχλ ην κέγεζνο πνπ παξνπζηάδεη ηελ αμία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ε εηαηξεία leasing έρεη κηζζψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο, έρεη αλνδηθή 

πνξεία απφ ην 2006 κέρξη ην 2008. Αληίζεηα, ηα έηε 2009 θαη 2010 ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά αιιά θαη ηεο σξίκαλζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ ζπκβάζεσλ ππήξμε κείσζε. πγθεθξηκέλα ην 2006 νη απαηηήζεηο απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλήιζαλ ζε € 1,37 δηο., ην 2008 ρξνληά πνπ έθηαζαλ ζην 

πςειφηεξν ζεκείν ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ δηακνξθψζεθαλ ζε 

€ 1,63 δηο. ελψ ην 2009 κεηψζεθαλ ζε €1,61 δηο. θαη ην 2010 κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ ζε 

€1,6 δηο.  

 

Διάγραμμα 3.3.3: Απαιτήςεισ από χρηματοδοτικέσ μιςθώςεισ 
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Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη 

απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεληαεηίαο ζεκείσζε αλνδηθή πνξεία αγγίδνληαο ην 2010 ηα πεξίπνπ € 2 δηο. Ζ 

αλνδηθή πνξεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010, 

φπνπ φπσο πξναλαθέξακε νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κεηψζεθαλ 

νθείιεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ιφγσ ηεο ηηηινπνίεζεο 

απαηηήζεσλ. Δπίζεο, αλνδηθή πνξεία θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο είραλ θαη νη 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, ηφζν ιφγσ ηεο ζχλαςεο λέσλ δαλείσλ φζν θαη 

ησλ απμεκέλσλ επηηνθίσλ. πγθεθξηκέλα ην 2006 ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ αλήιζαλ ζε 

€ 1,2 δηο., ην 2008 ζε € 1,5 δηο ελψ ηέινο ην 2010 δηακνξθψζεθαλ ζε € 1,8 δηο. Με 

δεδνκέλν φηη ε αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ήηαλ αλάινγε θαζφιε ηε 
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δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο κε ηελ αχμεζε ησλ δαλείσλ ν δείθηεο θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ πξνο δάλεηα θηλήζεθε φια ηα ρξφληα γχξσ ζην 1,10.  

 

Γηάγξακκα 3.3.4: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ - Γάλεηα 
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Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο), φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην  αθφινπζν δηάγξακκα είλαη ζηαζεξά ζε 

πςειά επίπεδα θαη πνιχ πάλσ απφ ηε κνλάδα. πγθεθξηκέλα ν δείθηεο γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο αλήιζε ην 2006 ζε 3,10, ην 2008, ρξνληά φπνπ νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ήηαλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο πεληαεηίαο (€ 138 εθ.), ν δείθηεο 

αλήιζε ζε 11,5, ελψ ην 2010 φπνπ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εληζρχζεθαλ 

ζεκαληηθά (€ 387 εθ.) ν δείθηεο κεηψζεθε ζην χςνο ησλ 5,10. 
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Διάγραμμα 3.3.5: Κυκλοφορούν ενεργητικό – Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 
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ε φ,ηη αθνξά ηε δαλεηαθή επηβάξπλζε απηή θηλείηαη ζε ηδηαίηεξα πςειά 

επίπεδα δεδνκέλνπ σλ απμεκέλσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ελψ ηα ίδηα θεθάιαηα 

παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα (€ 106 εθ. ην 2006 - € 120 εθ. ην 2010). πγθεθξηκέλα, 

ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ αλήιζε ην 2006 ζε € 1,3 δηο., ην 2008 ζε € 1,5 δηο., ην 

2009 εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ ζε € 1,7 δηο., ελψ ηέινο ην 2010 αλήιζαλ ζε € 1,9 δηο. 

Χο απνηέιεζκα, ν δείθηεο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα είλαη ζεκαληηθά πςειφο θαη 

αλήιζε απφ 11,97 ην 2006 (ρακειφηεξν) ζε 15,49 ην 2010 (πςειφηεξν). 
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Διάγραμμα 3.3.6: Σύνολο υποχρεώςεων – Σύνολο καθαρήσ θέςησ 
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Όπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(ROE) δηακνξθψζεθε ζε 15,99% ην 2006, ζε 17,29% ην 2007, ελψ απφ ην 2008 θαη 

κεηά ζπλερψο κεησλφηαλ κε απνηέιεζκα ην 2010, δεδνκέλσλ ησλ δεκηψλ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ, λα θαηαζηεί αξλεηηθή. ε φ,ηη αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (ROA) θαη ιφγσ ηνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο θαζ´ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, απηφο επεξεάζηεθε 

αληίζηνηρα απφ ηελ θαζαξή θεξδνθνξία θαη αλήιζε ην 2006 ζε 1,23% (κέγηζην) ελψ 

ην 2010 θαηέζηε αξλεηηθή. 
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Διάγραμμα 3.3.7: Αποδοτικότητεσ 
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Υξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο 

 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2010:   

 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ       

Γενικι Ρευςτότθτα Φορζσ 3,10 9,56 11,75 8,38 5,10 

Σαμειακι ρευςτότθτα Φορζσ 0,00 0,00 0,00 0,99 0,94 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ       

Σαχφτθτα ειςπράξεωσ απαιτιςεων Μζρεσ 365 365 365 319 296 

Μζςθ διάρκεια αποπλθρωμισ κακαρϊν 
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων Μζρεσ 9.519 3.219 4.129 108 -1.762 

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ       

Κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν εξόδων Φορζσ 0,79 0,53 0,46 0,59 0,44 
Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ/Δανειακζσ υποχρεϊςεισ Φορζσ 1,11 1,10 1,10 0,96 0,88 

Ξζνα προσ Ίδια κεφάλαια Φορζσ 11,97 13,60 12,87 13,73 15,49 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ ςυνόλου ενεργθτικοφ Φορζσ 0,05 0,06 0,06 0,05 0,04 
Σαχφτθτα κυκλοφορίασ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ Φορζσ 0,05 0,06 0,06 0,05 0,04 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ πάγιου ενεργθτικοφ Φορζσ 34,54 37,93 100,65 10,85 4,73 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ διακεςίμων Φορζσ 127,90 8090,36 2375,91 0,39 0,22 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό/δάνεια Φορζσ 1,11 1,10 1,10 1,09 1,08 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργθτικό Φορζσ 53,00 44,92 115,92 15,96 7,24 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ       

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων % 15,99% 17,29% 10,42% 6,46% -4,08% 

Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ % 1,23% 1,18% 0,75% 0,44% -0,25% 

Δείκτθσ παγιοποίθςθσ περιουςίασ % 0,15% 0,15% 0,06% 0,43% 0,84% 

 

 

Ο δείθηεο Απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο/Γαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο γηα ηηο εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θηλείηαη ζε επίπεδα γχξσ ηεο κνλάδαο κε κηθξέο 

απμνκεηψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα ηελ Κχπξνπ Leasing δηακνξθψζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 1,11 

ην 2006, ζεκεηψλνληαο νξηαθή κείσζε αλήιζε ην 2007 θαη 2008 ζε 1,10, ελψ ην 2009 

ζεκείσζε πηψζε ζηα επίπεδα ηνπ 0,96, ελψ πεξαηηέξσ πηψζε ζεκείσζε ην 2010 θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 0,88. Έηζη παξαηεξείηαη φηη, ελψ ηα 3 πξψηα ρξφληα νη απαηηήζεηο 

απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ππεξέβαηλαλ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ηα δχν 

ηειεπηαία ρξφληα ε ζρέζε απηή αληηζηξέθεηαη ηφζν ιφγσ ηεο κηθξήο πηψζεο ησλ 

απαηηήζεσλ, φζν θαη ηεο αχμεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο. 
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Ζ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο Eurobank Leasing 

απμάλεηαη ηα ηξία πξψηα ρξφληα (2006 έσο 2008) απφ 34,54 ζε 100,65 ελψ ην 2009 

κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε 10,85 θαη ην 2010 ζε 4,73, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηα ρξφληα απηά θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ην 

2010 ιφγσ ηεο απμεκέλεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο. 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

θαζψο ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ leasing είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα 

απφ ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παγίσλ ην εθκηζζψλεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο Eurobank Leasing δηακνξθψζεθε ην 2006 ζε 0,05, 

ην 2007 θαη ην 2008 ζε 0,06 ελψ ην 2009 θαη 2010, φπνπ ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ πσιήζεσλ ν δείθηεο δηακνξθψζεθε ζε 0,05 θαη 0,04 αληίζηνηρα. 

Αληίζηνηρε πνξεία, ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ πσιήζεσλ, είρε θαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλόινπ ελεξγεηηθνύ ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε 0,05 ην 

2006, 0,06 ην 2007 θαη 2008, 0,05 ην 2009 θαη πηψζε ζε 0,04 ην 2010. 

Ζ κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο 

φξνπο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε επηζθαιψλ πειαηψλ. Σελ 

πεξίνδν 2006 – 2008 αλήιζε ζε 365 εκέξεο ελψ ην 2009 θαη 2010 κεηψζεθε ζηα 

επίπεδα ησλ 319 εκεξψλ θαη 296 αληίζηνηρα, ιφγσ  ηεο απζηεξφηεξεο πηζησηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ εθάξκνζε ε εηαηξεία γηα λα πξνζηαηεπηεί απφ ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. 

Ο δείθηεο θάιπςεο ηόθσλ εθθξάδεη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο ησλ πηζησηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εηαηξείαο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα έμνδα ηφθσλ, ηα νπνία έρεη ζπζρεηίζεη κε ην θαζαξφ έζνδν ηφθσλ. 

Καηά ηελ πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε ν δείθηεο ήηαλ ζπλερψο κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο 

γεγνλφο αξλεηηθφ. Δηδηθφηεξα, ην 2010 ήηαλ ε ρξνληά φπνπ ν δείθηεο ζεκείσζε ην 

κηθξφηεξν κέγεζνο (0,44) θαζψο, παξά ηε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ 

θαζαξνχ εζφδνπ ηφθσλ, ηα έμνδα ηφθσλ απμήζεθαλ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ, ηα νπνία δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

ππνινγηζκνχ ησλ κηζζσκάησλ ησλ ζπκβάζεσλ. 
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Σακεηαθέο ξνέο 

 

Ζ εηαηξεία ελψ ηα ηξία πξψηα ρξφληα ζεκείσλε αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εθξνέο) ην 2009 θαη 2010 θαηάθεξε λα παξάμεη ζεηηθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 2006 θαη 2007 ε εηαηξεία είρε πςειέο 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κεηψζεθαλ ην 

2008, ελψ ηα έηε 2009 θαη 2010 θηλήζεθαλ πάιη ζε πςειά επίπεδα. 

 

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρι ταμειακι ροι από λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ  

-
192.887 

-
139.537 -89.766 14.934 691 

Κακαρι ταμειακι ροι από επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ  -234 -225 -326 -130 -300 
Κακαρι ταμειακι ροι από χρθματοοικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ  193.650 139.232 90.124 202.798 145.977 

Καθαρή (μείωςη) / αφξηςη χρηματικών 
διαθεςίμων  529 -530 32 217.602 146.368 

Χρθματικά διακζςιμα ζναρξθσ περιόδου  12 541 11 43 217.645 

Χρηματικά διαθζςιμα λήξησ περιόδου  541 11 43 217.645 364.013 
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Αλάιπζε κηζζώζεσλ αλά θαηεγνξία 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κηζζψζεηο ηεο Eurobank Leasing 

αλά θαηεγνξία γηα ηελ πεξίνδν 2006 – 2010, ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ν κέζνο φξνο γηα 

ηελ πεληαεηία απηή. Δπίζεο, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη ηη πνζνζηφ επί ησλ 

ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ ηεο θάζε ρξνληάο απνηεινχλ νη κηζζψζεηο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

 

ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποςά ςε εκ. €)  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

         

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  345.470 365.316 326.391 191.537 255.708 296.884 

Μθχανιματα  73.812 57.072 63.416 54.524 35.802 56.925 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  18.565 31.124 41.640 20.822 14.491 25.328 

Επαγγελματικά οχιματα  20.819 25.046 21.850 8.406 10.907 17.406 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  59.410 43.152 45.795 31.978 16.422 39.351 

Άλλα  13.391 17.265 9.283 8.432 209 9.716 

ΤΝΟΛΟ  531.467 538.975 508.375 315.699 333.539 445.611 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  173.588 116.881 107.774 39.420 29.606 93.454 

Εμπόριο  187.007 76.549 106.137 83.430 74.189 105.462 

Τπθρεςίεσ  170.872 232.109 284.870 92.369 229.141 201.872 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  0 113.436 9.594 100.480 603 44.823 

ΤΝΟΛΟ  531.467 538.975 508.375 315.699 333.539 445.611 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  50.878 35.765 37.453 28.164 18.175 34.087 

4 ζωσ 5 χρόνια  117.042 107.504 120.184 83.666 52.971 96.273 

6 ζωσ 9 χρόνια  19.347 26.912 21.534 12.332 6.685 17.362 

10 χρόνια και άνω  344.200 368.794 329.204 191.537 255.708 297.889 

ΤΝΟΛΟ  531.467 538.975 508.375 315.699 333.539 445.611 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  417.632 443.869 415.949 218.960 280.808 355.444 

Βόρεια Ελλάδα  48.529 41.338 47.074 54.804 28.708 44.091 

Κεντρικι Ελλάδα  11.560 8.541 19.762 15.325 5.909 12.219 

Λοιπι χϊρα  53.746 45.227 25.590 26.610 18.114 33.857 

ΤΝΟΛΟ  531.467 538.975 508.375 315.699 333.539 445.611 
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ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  65,00% 67,78% 64,20% 60,67% 76,67% 66,62% 

Μθχανιματα  13,89% 10,59% 12,47% 17,27% 10,73% 12,77% 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  3,49% 5,77% 8,19% 6,60% 4,34% 5,68% 

Επαγγελματικά οχιματα  3,92% 4,65% 4,30% 2,66% 3,27% 3,91% 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  11,18% 8,01% 9,01% 10,13% 4,92% 8,83% 

Άλλα  2,52% 3,20% 1,83% 2,67% 0,06% 2,18% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  32,66% 21,69% 21,20% 12,49% 8,88% 20,97% 

Εμπόριο  35,19% 14,20% 20,88% 26,43% 22,24% 23,67% 

Τπθρεςίεσ  32,15% 43,06% 56,04% 29,26% 68,70% 45,30% 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  0,00% 21,05% 1,89% 31,83% 0,18% 10,06% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  9,57% 6,64% 7,37% 8,92% 5,45% 7,65% 

4 ζωσ 5 χρόνια  22,02% 19,95% 23,64% 26,50% 15,88% 21,60% 

6 ζωσ 9 χρόνια  3,64% 4,99% 4,24% 3,91% 2,00% 3,90% 

10 χρόνια και άνω  64,76% 68,43% 64,76% 60,67% 76,67% 66,85% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  78,58% 82,35% 81,82% 69,36% 84,19% 79,77% 

Βόρεια Ελλάδα  9,13% 7,67% 9,26% 17,36% 8,61% 9,89% 

Κεντρικι Ελλάδα  2,18% 1,58% 3,89% 4,85% 1,77% 2,74% 

Λοιπι χϊρα  10,11% 8,39% 5,03% 8,43% 5,43% 7,60% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Μηζζώζεηο αλά είδνο εμνπιηζκνύ 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζψζεσλ ηεο Eurobank Leasing θαηεπζχλζεθε ζε 

αθίλεηα, ηα νπνία απνηεινχλ ην 66% ησλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ελψ ην leasing 

κεραλεκάησλ είλαη ε δεχηεξε βαζηθή θαηεγνξία θαη απνηειεί ην 13%. εκεηψλεηαη 

φηη ην leasing αθηλήησλ εληζρχζεθε ζεκαληηθά θαηά ην 2010, ρξνληά φπνπ απνηέιεζε 

ην 77% ησλ κηζζψζεσλ. 

Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 

κηζζψζεηο ηεο Eurobank Leasing αλά είδνο εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

 

Διάγραμμα 3.3.8: Μιςθώςεισ ανά είδοσ εξοπλιςμού 
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Μηζζώζεηο αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ εηαηξεία θαηεπζχλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζψζεψλ ηεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ (45% γηα ην ζχλνιν ηεο πεληαεηίαο), ελψ ην 2010 νη κηζζψζεηο ηνπ 

ηνκέα ππεξεζηψλ απνηέιεζαλ ην 69% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψζεσλ.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 

κηζζψζεηο ηεο Eurobank Leasing αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010, ην 21% ησλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ηε βηνκεραλία, ην 

24% ην εκπφξην, ην 45% ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ελψ ην ππνιεηπφκελν 10% αθνξά 

άιινπο ηνκείο. 

 

Διάγραμμα 3.3.9: Μιςθώςεισ ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα 
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Μηζζώζεηο αλά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ 

 

Ζ εηαηξεία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε καθξνρξφληεο κηζζψζεηο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ πεξίπνπ ην 67% ησλ κηζζψζεψλ ηεο αθνξά κηζζψζεηο δηάξθεηαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 10 εηψλ. Σελ επφκελε θαηεγνξία βάζεη πνζνζηνχ απνηεινχλ νη 

κηζζψζεηο δηάξθεηαο 4 έσο 5 έηε ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ 22%, ελψ αθνινπζνχλ νη 

κηζζψζεηο δηάξθεηαο 0 έσο 3 ησλ κε πνζνζηφ 8%. Σν ππνιεηπφκελν 4% αθνξά 

κηζζψζεηο δηάξθεηαο 6 έσο 9 εηψλ. Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν 

δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κηζζψζεηο ηεο Eurobank Leasing αλά δηάξθεηα 

ζπκβνιαίνπ βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

 

Διάγραμμα 3.3.10: Μιςθώςεισ ανά διάρκεια ςυμβολαίου 
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Μηζζώζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 

Σν ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κηζζψζεσλ ηεο Eurobank Leasing 

ζεκεηψλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαζψο ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψζεσλ 

αθνξνχλ ηελ πεξηνρή απηή. ηε Βφξεηα Διιάδα ζεκεηψλεηαη πνζνζηφ 10% θαηά 

κέζν φξν ησλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο. Οη ππφινηπεο πεξηνρέο (Κεληξηθή Διιάδα 

θαη ινηπή ρψξα) ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ πεξίπνπ 10%. Σν αθφινπζν δηάγξακκα 

παξνπζηάδεη ηηο κηζζψζεηο ηεο Eurobank Leasing αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή βάζεη ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο εμεηαδφκελεο πεληαεηίαο 2006 – 2010.  

 

Διάγραμμα 3.3.11: Μιςθώςεισ ανά γεωγραφική περιοχή 
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3.4 ΠΔΗΡΑΗΩ LEASING 

 

Γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο 

 

Ζ Πεηξαηψο Leasing ηδξχζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1993 κε θχξην κέηνρφ ηεο 

ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ. To 1995 νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Υ.Α.Α εηζήρζεζαλ ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ 

θαη ην 1999 εμαγφξαζε ην 36% ηεο εηαηξίαο ΠΔΗΡΑΗΧ BEST LEASING Α.Σ.Δ.Δ, ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ρξνλνκηζζψζεσλ (operating leasing). To 

2000 ήηαλ ε ρξνληά φπνπ ε εηαηξεία άξρηζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζηελ αγνξά ηνπ 

Leasing αθηλήησλ, ελψ ην 2002 ε Δηαηξεία, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, έιαβε έγθξηζε γηα ηε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηεο εηαηξίαο «Π 

Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ.» πξψελ ΟΣΔ Leasing AE. Σν 2003 ηα Γηνηθεηηθά 

πκβνχιηα ηεο ΠΔΗΡΑΗΧ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ Α.Δ. θαη ηεο ΔΣΒΑ 

LEASING Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ. απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπγρψλεπζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηαηξηψλ κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ 

πξψηε, ε νπνία δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2003. Σέινο, ην 2007 

νινθιεξψζεθε ε απφζρηζε ηκεκάησλ ηεο Πεηξαηψο Leasing θαη ε εηζθνξά ηνπο ζηελ 

ζπγαηξηθή Πεηξαηψο Leases ε νπνία αλέιαβε πιένλ ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

leasing ηνπ νκίινπ. 

Ζ εηαηξεία φια απηά ηα ρξφληα  θαηαηάζζεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο φζνλ αθνξά 

ην κεξίδην αγνξάο (σο πξνο ηελ παξαγσγή λέσλ εξγαζηψλ) θαη εκθαλίδεη δηαρξνληθή 

θαη ζηαζεξή αχμεζε  ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο  

αλάπηπμεο κε βαζηθνχο άμνλεο ηελ πςειή εμεηδίθεπζε ηελ  πνηνηηθή εμππεξέηεζε 

θαη ηελ εδξαίσζε ζηαζεξψλ θαη πνιπεηψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο. 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο  έσο ζήκεξα ε Πεηξαηψο Leasing 

επηδεηθλχεη ζεκαληηθή θαη ζπλερήο αχμεζε εθκηζζσκέλνπ ελεξγεηηθνχ, θχθινπ 

εξγαζηψλ θαη θεξδνθνξίαο. 

Σν leasing αθηλήησλ, θπξίσο ην leaseback αιιά θαη ην direct Leasing, 

απνηεινχλ ζήκεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ελψ ηα νρήκαηα 

(επαγγεικαηηθά θαη επηβαηηθά) αθνινπζνχλ κε επίζεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ επί ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο. 
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Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα φιε ηελ πεξίνδν αλάιπζεο 

2006-2010 θαηαξηίζζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 

1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη 

βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε 

εχινγεο αμίεο θαη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γελ ππάξρνπλ 

πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. 

Ζ Πεηξαηψο Leasing απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

ελψ ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 2007 απνξξφθεζε ηνπο θιάδνπο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ, επαγγεικαηηθψλ νρεκάησλ, επηβαηηθψλ 

νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, επίπισλ θαη αεξνζθαθψλ πνπ εηζθέξζεθαλ απφ ηε κεηξηθή 

εηαηξεία Πεηξαηψο Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ θαη κεηνλνκάζηεθε απφ 

Πεηξαηψο Α.Δ Δμππεξέηεζεο Αθηνπιντθψλ θαη άιισλ Μεηαθνξψλ ζε «Πεηξαηψο 

Leasing Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο Α.Δ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Πεηξαηψο Leases». 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο απφζρηζεο θιάδσλ, ε εηαηξεία αζθεί πιένλ ην ζχλνιν ησλ 

λέσλ εξγαζηψλ leasing – ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ 

Πεηξαηψο ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

Σν εθκηζζσκέλν ελεξγεηηθφ ην 2010 αλήιζε ζε € 1,131 δηζ., κε απνηέιεζκα 

ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 14% πεξίπνπ 

θαζηζηψληαο ηελ ηξίηε ζε θαηάηαμε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ. Σν leasing αθηλήησλ, 

θπξίσο ην leaseback αιιά θαη ην απεπζείαο leasing απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηεο 

θαηεπζχλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 
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Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

 

Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Λειτουργικά ζςοδα:       

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  56.834 74.723 86.657 47.261 43.353 

Ζξοδα τόκων  -29.778 -43.438 -69.475 -34.095 -31.760 

Καθαρό ζςοδο τόκων  27.056 31.285 17.182 13.166 11.593 

Λοιπά ζςοδα  1.911 34.551 2.263 4.076 2.632 

Δαπάνεσ προςωπικοφ  -2.184 -3.950 -2.467 -2.249 -2.200 

Λοιπά ζξοδα  -3.263 -19.686 -4.311 -3.155 -3.840 

Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων ςτοιχείων 
ενεργθτικοφ  -100 -13.068 -149 -135 -118 

Απομείωςθ αξίασ απαιτιςεων  -3.200 -4.000 -9.100 -8.200 -8.046 

Κζρδη προ φόρων  20.220 25.132 3.418 3.503 21 

Φόροσ ειςοδιματοσ  -6.029 -7.008 -945 -127 1.073 

Καθαρά κζρδη μετά φόρων  14.191 18.124 2.473 3.376 1.094 

       

       

Εξζλιξη μεγεθών (y-o-y)       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  27,01% 31,48% 15,97% -45,46% -8,27% 

Κακαρό ζςοδο τόκων  10,42% 15,63% -45,08% -23,37% -11,95% 

Κζρδθ προ φόρων  20,06% 24,29% -86,40% 2,49% -99,40% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  31,43% 27,71% -86,36% 36,51% -67,59% 

       

Περιθώρια Κερδοφορίασ       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρό ζςοδο τόκων  47,61% 41,87% 19,83% 27,86% 26,74% 

Κζρδθ προ φόρων  35,58% 33,63% 3,94% 7,41% 0,05% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  24,97% 24,25% 2,85% 7,14% 2,52% 
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Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην αθφινπζν δηάγξακκα ηα έζνδα ηφθσλ απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (πσιήζεηο) ζεκείσζαλ ζεκαληηθή άλνδν θαηά ηα ηξία 

πξψηα έηε θαη εηδηθά ην 2008, ελψ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ε πηζησηηθή θξίζε, ε 

νπνία επέδξαζε ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο leasing επεξέαζε αληίζηνηρα 

θαη ηα κεγέζε ηεο Πεηξαηψο Leasing. 

 

Διάγραμμα 3.4.1: Έςοδα τόκων 
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Δηδηθφηεξα, ην 2006 ηα έζνδα ηφθσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλήιζαλ 

ζε € 56,8 εθ. , απμεκέλα θαηά 27,01% έλαληη ηεο πξνεγνπκέλεο ρξνληάο. Απηφ 

απνδίδεηαη ζηε ζπλνιηθή κεγέζπλζε ηεο αγνξάο, ε νπνία απνξξνθήζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο εγεηηθέο ζην ρψξν ησλ κηζζψζεσλ εηαηξείεο πνπ απμάλνληαο 

ζεκαληηθά ηα δηαθεκηζηηθά ηνπο budget θαηάθεξαλ λα εληζρχζνπλ ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπο. 

 Σν 2008 ν θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεληαεηίαο θαη αλήιζε ζε € 86,7 εθ. Χζηφζν, ην 2009 ζεκεηψλεηαη 

θάκςε ησλ πσιήζεσλ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε θαη είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε 

αληίζηνηρε κείσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ην 2009 ν θχθινο εξγαζηψλ 

δηακνξθψζεθε ζε € 47,3 εθ. ελψ ην 2010 ζεκείσζε πηψζε θαηά 8,27% έλαληη ηεο 

πεξαζκέλεο ρξνληάο θαη δηακνξθψζεθε ζε € 43,4 εθ. 
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Διάγραμμα 3.4.2: Κερδοφορία 
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Ζ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο ζεκείσλε ζπλερή πηψζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ θαζψο ε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα δηεπξχλεη 

ηα κεξίδηα αγνξάο ηεο πξνρψξεζε ζε επελδπηηθή πνιηηηθή ηηκψλ ζπξξηθλψλνληαο ην 

πεξηζψξην θεξδνθνξίαο ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 2006 ηα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ 

ζε € 20,2 εθ. ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε € 14,2 εθ. κε ην 

πεξηζψξην θαζαξψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ λα αλέξρεηαη ζε 24,97% επί ησλ πσιήζεσλ. 

Σν 2008 ιφγσ ησλ ζεκαληηθά απμεκέλσλ απνκεηψζεσλ αμίαο απαηηήζεσλ (€ 9,1 εθ.) 

ε θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο θηλήζεθε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα κε ηα θέξδε πξν 

θφξσλ λα δηακνξθψλνληαη ζε € 3,4 εθ. ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε 

€ 2,5 εθ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε ρξήζε 2009 ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Πεηξαηψο Leasing αιιά θαη δεδνκέλεο ηεο πςειήο 

αβεβαηφηεηαο ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο κε απνηέιεζκα 

λα εγγξάςεη απνκεηψζεηο αμίαο απαηηήζεσλ χςνπο € 8,2 εθ. κε ηα θέξδε πξν θφξσλ 

λα δηακνξθψλνληαη ζε € 3,5 εθ. ελψ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ 

ζε € 3,4 εθ. Σέινο, ην 2010 ε πεξαηηέξσ πηψζε ησλ πσιήζεσλ (8,27%)  ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο απνκεηψζεηο αμίαο 

απαηηήζεσλ δηακφξθσζαλ ηα θέξδε πξν θφξσλ ζε € 21 ρηι. ελψ ηα θαζαξά θέξδε 

κεηά θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε € 1,1 εθ., κεησκέλα θαηά 67,59% έλαληη ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο. 
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ηνηρεία ηζνινγηζκνύ - Αξηζκνδείθηεο 

 

Ο ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

Κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

Χρθματικά διακζςιμα  21.606 22.348 3.278 107.570 80.323 

Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  1.032.969 1.178.365 1.272.977 1.138.107 1.111.394 

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ  1.054.575 1.200.713 1.276.255 1.245.677 1.191.717 

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ  2.767 0 0 0 0 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία   19 70 4 1 1 

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία  2.109 67.390 1.949 1.823 1.738 

Επενδυτικά ακίνθτα  0 0 0 0 1.078 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ  0 0 0 0 1.285 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  7.754 11.733 22.515 22.680 27.054 

φνολο μη κυκλοφοροφντοσ 
ενεργητικοφ  12.649 79.193 24.468 24.504 31.156 

       

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ  1.067.224 1.279.906 1.300.723 1.270.181 1.222.873 

       

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  32.930 37.224 20.757 22.544 11.127 

Βραχυπρόκεςμα τραπεηικά δάνεια  117.923 200.098 1.091.204 27.422 12.783 

Τποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ  3.485 8.383 0 187 39 

φνολο βραχυπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  154.338 245.705 1.111.961 50.153 23.949 

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Ομολογιακά δάνεια  730.000 833.664 19.019 1.048.945 1.032.595 

Τποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω 
εξόδου από τθν υπθρεςία  337 469 407 471 533 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ  3.546 8.527 2.833 493 0 

Λοιπζσ προβλζψεισ  472 1.200 1.270 1.510 1.570 

φνολο μακροπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  734.355 843.860 23.529 1.051.419 1.034.698 

φνολο υποχρεώςεων  888.693 1.089.565 1.135.490 1.101.572 1.058.647 

Καθαρή θζςη:       

Μετοχικό κεφάλαιο  106.747 103.593 139.303 139.303 139.303 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο  38.228 38.228 22.871 22.871 22.871 
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Αποκεματικά & κζρδθ μειοψθφίασ  5.474 6.240 342 511 566 

Αποτελζςματα εισ νζον  28.082 42.280 2.717 5.924 1.486 

φνολο καθαρήσ θζςησ  178.531 190.341 165.233 168.609 164.226 

            

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ  1.067.224 1.279.906 1.300.723 1.270.181 1.222.873 

       

 

Όπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην κέγεζνο πνπ παξνπζηάδεη ηελ αμία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ε εηαηξεία leasing έρεη κηζζψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο, έρεη αλνδηθή 

πνξεία απφ ην 2006 κέρξη ην 2008 ελψ ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ παξνπζηάδεηαη κηθξή θάκςε ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο πνπ 

επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη σο επαθφινπζν θαη ηεο ζπξξίθλσζεο θαη ηνπ ηνκέα 

leasing.  Οη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ην 2006 αλήιζαλ ζε € 1 δηο., 

ελψ ην 2007 ζεκείσζαλ άλνδν θαη αλήιζαλ ζε 1,2 δηο. ηε ζπλέρεηα, ην 2008 ππήξμε 

κηθξή επηπιένλ αχμεζε, ηελ νπνία αθνινχζεζε θάκςε ην 2009 ιφγσ ησλ δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ κε απνηέιεζκα νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

λα δηακνξθσζνχλ ηε ρξνληά απηή ζε € 1,2 δηο. Καηά ηελ ηειεπηαία ρξνληά πνπ 

εμεηάδνπκε, ην 2010, νη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ θαη έθηαζαλ 

ην € 1,1 δηο. 

 

Διάγραμμα 3.4.3: Απαιτήςεισ από χρηματοδοτικέσ μιςθώςεισ 
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Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη 

απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία απφ ην 2006 

σο ην 2008, ρξνληά θαηά ηελ νπνία αλήιζε ζε € 1,3 δηο., ελψ ηα έηε 2009 θαη 2010 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

90 

ζεκείσζε πηψζε θαη δηακνξθψζεθε ζε € 1,25 δηο. θαη € 1,19 δηο. αληίζηνηρα. 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ην 2009 απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο 

εηαηξείαο ιφγσ ηεο νινθιήξσζεο θαηά ην κήλα Αχγνπζην ηεο ρξνληάο απηήο ηεο 

ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Σα δάλεηα ηφζν 

καθξνπξφζεζκα, φζν θαη βξαρππξφζεζκα απμήζεθαλ απφ € 848 εθ. ην 2006 ζε € 1 

δηο. ην 2007 θαη € 1,2 δηο. ην 2008, ελψ ην 2009 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο κεηαηξέπνληαο ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ζε 

καθξνπξφζεζκα κέζσ ηεο ζχλαςεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Χζηφζν, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε εηαηξεία θαηά θαλφλα δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ ιφγσ 

ζχλζεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο κε αληίζηνηρεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 

Χο απνηέιεζκα ν δείθηεο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο δάλεηα δηακνξθψζεθε ην 

2006 ζε 1,24, ην 2007 ζε 1,16, ην 2008 ζε 1,15 ελψ ην 2009 ζε 1,16 θαη ην 2010 ζε 

1,14. 

 

Γηάγξακκα 3.4.4: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ - Γάλεηα 
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Ζ εηαηξεία Πεηξαηψο Leasing απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο θαηά ηα ηξία πξψηα 

ρξφληα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ δελ θηλείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη εηδηθά ην 

2008, ρξνληά θαηά ηελ νπνία νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εθηηλάρζεθαλ ζε € 

1,1 δηο θαη ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) αλήιζε ζε 1,15. Αληίζεηα, ην 2009 κεηά απφ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηεο ππήξμε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο κε ην δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο λα δηακνξθψλεηαη ζε 24,84 ελψ 

πεξαηηέξσ ζεκαληηθή βειηίσζε ππήξμε ην 2010,φπνπ ν δείθηεο αλήιζε ζε 49,76. 
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Διάγραμμα 3.4.5: Κυκλοφορούν ενεργητικό – Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 
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Αλαθνξηθά κε ηε δαλεηαθή επηβάξπλζε ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα 

δπζκελή ζέζε θαζψο ν ιφγνο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα είλαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηίαο άλσ ηνπ 5. Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απμήζεθε απφ ην 2006 έσο ην 

2008  φπνπ αλήιζε ζε € 1,14 δηο. ελψ ην 2009 ζεκείσζε κηθξή πηψζε θαη 

δηακνξθψζεθε ζε € 1,1 δηο. Σέινο, ην 2010 νη ππνρξεψζεηο ηεο κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ 

θαη αλήιζαλ ζε € 1,06 δηο. Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο Πεηξαηψο Leasing δελ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξεο απμνκεηψζεηο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, θαη 

δηακνξθψζεθαλ ην 2006 ζε € 178 εθ. ελψ ην 2010 αλήιζαλ ζε € 164 εθ.  
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Διάγραμμα 3.4.6: Σύνολο υποχρεώςεων – Σύνολο καθαρήσ θέςησ 
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Όπσο παξαηεξείηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (ROE) ιφγσ ηεο ζπλερνχο πηψζεο ηεο θεξδνθνξίαο (εθηφο απφ ηε ρξήζε 

2007 ζηελ νπνία ππήξμε αχμεζε) παξνπζηάδεη πηψζε κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζεί 

απφ 7,95% ην 2006 ζε κφιηο 0,67% ην 2010. Αληίζηνηρα, ε απνδνηηθφηεηα 

ελεξγεηηθνχ (ROA) κε δεδνκέλν φηη ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ δελ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο θαζ´ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο θηλήζεθε απφ 1,33% ην 

2006 έσο 0,09% ην 2010.  
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Διάγραμμα 3.4.7: Αποδοτικότητεσ 
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Υξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο 

 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2010:   

 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ       

Γενικι Ρευςτότθτα Φορζσ 6,83 4,89 1,15 24,84 49,76 

Σαμειακι ρευςτότθτα Φορζσ 0,14 0,09 0,00 2,14 3,35 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ       

Σαχφτθτα ειςπράξεωσ απαιτιςεων Μζρεσ 358 358 364 333 340 

Μζςθ διάρκεια αποπλθρωμισ κακαρϊν 
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων Μζρεσ 3.414 4.498 163.635 -6.208 -18.809 

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ       

Κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν εξόδων Φορζσ 0,91 0,72 0,25 0,39 0,37 
Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ/Δανειακζσ υποχρεϊςεισ Φορζσ 1,22 1,14 1,15 1,06 1,06 

Ξζνα προσ Ίδια κεφάλαια Φορζσ 4,98 5,72 6,87 6,53 6,45 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ ςυνόλου ενεργθτικοφ Φορζσ 0,05 0,06 0,07 0,04 0,04 
Σαχφτθτα κυκλοφορίασ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ Φορζσ 0,05 0,06 0,07 0,04 0,04 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ πάγιου ενεργθτικοφ Φορζσ 4,49 0,94 3,54 1,93 1,39 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ διακεςίμων Φορζσ 2,63 3,34 26,44 0,44 0,54 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό/δάνεια Φορζσ 1,24 1,16 1,15 1,16 1,14 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργθτικό Φορζσ 14,11 2,40 6,75 6,88 5,27 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ       

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων % 7,95% 9,52% 1,50% 2,00% 0,67% 

Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ % 1,33% 1,42% 0,19% 0,27% 0,09% 

Δείκτθσ παγιοποίθςθσ περιουςίασ % 1,19% 6,19% 1,88% 1,93% 2,55% 

 

Ο δείθηεο Απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο/Γαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο γηα ηηο εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θηλείηαη γηα ηελ Πεηξαηψο Leasing ζε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα ηα 3 πξψηα ρξφληα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπο φληαο κεγαιχηεξνο ηεο 

κνλάδαο, ζηνηρείν πνπ δηαηεξεί θαη ην 2009 θαη 2010 αιιά ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 

πγθεθξηκέλα ην 2006 αλήιζε ζε 1,22, ην 2007 ζε 1,14, ην 2008 κεηψζεθε θαη 

αλήιζε ζε 1,15 ελψ πεξαηηέξσ κείσζε ζεκείσζε ην 2009 θαη 2010 φπνπ 

δηακνξθψζεθε ζε 1,06. Ζ κείσζε πνπ ζεκείσζε ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο νθείιεηαη 

ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κε ξπζκφ κεγαιχηεξν 

απφ απηφλ κε ηνλ νπνίν κεηψζεθαλ νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο.   

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο Πεηξαηψο Leasing 

δηακνξθψζεθε ζε 4,49 ην 2006, 3,54 ην 2008 ελψ αθνινχζσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 
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εζφδσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ηα επφκελα ρξφληα δηακνξθψζεθε ζε 1.93 ην 

2009 θαη 1.39 ην 2010.  

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

θαζψο ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ leasing είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα 

απφ ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παγίσλ ην εθκηζζψλεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο Πεηαξαηψο Leasing ην 2006 ήηαλ 0,05. Σν 2008 

φπνπ ε εηαηξεία παξνπζίαζε ηνλ πςειφηεξν θχθιν εξγαζηψλ ηεο αλήιζε ζε 0,07. ηε 

ζπλέρεηα, ην 2009 θαη 2010, φπνπ ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ ν δείθηεο 

δηακνξθψζεθε ζε 0,04 αληίζηνηρα θαη ζηηο δχν ρξήζεηο. 

Αλάινγε πνξεία, ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ πσιήζεσλ, είραλ θαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλόινπ ελεξγεηηθνύ ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε 0,05 ην 

2006, 0,06 ην 2007, 0,07 ην 2008 θαη πηψζε ζηα επίπεδα ηνπ 0,04 ην 2009 θαη 2010. 

Ζ κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο 

φξνπο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε επηζθαιψλ πειαηψλ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ ρξφλσλ ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο βξηζθφηαλ ζε πςειά 

επίπεδα (358 εκέξεο ην 2006 θαη ην 2007 θαη 364 ηε ρξήζε 2008). Αληίζεηα, ιφγσ 

ηεο απζηεξφηεξεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε ε εηαηξεία, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηψζεθε ζε 333 εκέξεο ην 2009 θαη 340 ην 2010. 

 Ο δείθηεο θάιπςεο ηόθσλ εθθξάδεη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο ησλ πηζησηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εηαηξείαο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα έμνδα ηφθσλ, ηα νπνία έρεη ζπζρεηίζεη κε ην θαζαξφ έζνδν ηφθσλ. 

Καηά ηελ πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε ν δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη θάκςε απφ ην 2006 

(0,91) έσο ην 2008 (0,25) ελψ ην 2009 βειηηψζεθε θαη αλήιζε ζε 0,39. Χζηφζν, ην 

2010 ζεκείσζε κεδακηλή κεηαβνιή έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο θαη 

δηακνξθψζεθε ζε 0,37. 
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Σακεηαθέο ξνέο 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο, ε εηαηξεία παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εθξνέο) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ 

ρξφλσλ, ελψ ηα δχν ηειεπηαία ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ επηηπγράλεη λα 

παξνπζηάζεη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αλάινγα 

θηλνχληαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα πξψηα 

ηξία ρξφληα ε εηαηξεία ζεκείσζε ζεηηθέο ξνέο ελψ ην 2009 θαη 2010 είρε εθξνέο.  

 

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρι ταμειακι ροι από λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ  

-
189.965 

-
157.388 -58.873 138.155 9.249 

Κακαρι ταμειακι ροι από επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ  -840 -17.845 -16 -6 -30 
Κακαρι ταμειακι ροι από χρθματοοικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ  209.551 175.637 43.536 -33.857 -36.466 

Καθαρή (μείωςη) / αφξηςη χρηματικών 
διαθεςίμων  18.746 404 -15.353 104.292 -27.247 

Χρθματικά διακζςιμα ζναρξθσ περιόδου  2.860 21.944 18.631 3.278 107.570 

Χρηματικά διαθζςιμα λήξησ περιόδου  21.606 22.348 3.278 107.570 80.323 
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Αλάιπζε κηζζώζεσλ αλά θαηεγνξία 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κηζζψζεηο ηεο Πεηξαηψο Leasing 

αλά θαηεγνξία γηα ηελ πεξίνδν 2006 – 2010 ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ν κέζνο φξνο γηα 

ηελ πεληαεηία απηή. Δπίζεο ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη ηη πνζνζηφ επί ησλ 

ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ ηεο θάζε ρξνληάο απνηεινχλ νη κηζζψζεηο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

 

ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποςά ςε εκ. €)  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

         

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  296.300 249.361 205.662 85.792 94.520 186.327 

Μθχανιματα  88.700 70.606 68.476 36.311 9.552 54.729 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  4.100 4.380 5.192 2.821 12.664 5.831 

Επαγγελματικά οχιματα  76.300 65.013 50.862 36.926 25.285 50.877 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  66.700 60.855 8.523 3.059 2.738 28.375 

Άλλα  5.000 27.428 50.067 34.991 13.800 26.257 

ΤΝΟΛΟ  537.100 477.643 388.782 199.900 158.559 352.397 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  161.130 80.604 61.461 40.950 18.217 72.472 

Εμπόριο  133.630 81.993 162.427 20.795 31.806 86.130 

Τπθρεςίεσ  163.790 181.682 114.273 134.799 104.199 139.749 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  78.550 133.364 50.621 3.356 4.337 54.046 

ΤΝΟΛΟ  537.100 477.643 388.782 199.900 158.559 352.397 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  140.180 134.193 30.296 65.545 10.959 76.235 

4 ζωσ 5 χρόνια  96.680 80.792 110.055 32.201 39.918 71.929 

6 ζωσ 9 χρόνια  42.430 34.563 39.934 12.499 9.686 27.822 

10 χρόνια και άνω  257.810 228.095 208.497 89.655 97.996 176.411 

ΤΝΟΛΟ  537.100 477.643 388.782 199.900 158.559 352.397 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  279.290 348.801 286.653 152.328 118.079 237.030 

Βόρεια Ελλάδα  123.530 68.003 53.089 23.153 12.933 56.142 

Κεντρικι Ελλάδα  59.090 20.320 19.427 11.382 8.803 23.804 

Λοιπι χϊρα  75.190 40.519 229.613 13.037 18.744 75.421 

ΤΝΟΛΟ  537.100 477.643 588.782 199.900 158.559 392.397 
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ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  55,17% 52,21% 52,90% 42,92% 59,61% 52,87% 

Μθχανιματα  16,51% 14,78% 17,61% 18,16% 6,02% 15,53% 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  0,76% 0,92% 1,34% 1,41% 7,99% 1,65% 

Επαγγελματικά οχιματα  14,21% 13,61% 13,08% 18,47% 15,95% 14,44% 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  12,42% 12,74% 2,19% 1,53% 1,73% 8,05% 

Άλλα  0,93% 5,74% 12,88% 17,50% 8,70% 7,45% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  30,00% 16,88% 15,81% 20,49% 11,49% 20,57% 

Εμπόριο  24,88% 17,17% 41,78% 10,40% 20,06% 24,44% 

Τπθρεςίεσ  30,50% 38,04% 29,39% 67,43% 65,72% 39,66% 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  14,62% 27,92% 13,02% 1,68% 2,74% 15,34% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  26,10% 28,09% 7,79% 32,79% 6,91% 21,63% 

4 ζωσ 5 χρόνια  18,00% 16,91% 28,31% 16,11% 25,18% 20,41% 

6 ζωσ 9 χρόνια  7,90% 7,24% 10,27% 6,25% 6,11% 7,90% 

10 χρόνια και άνω  48,00% 47,75% 53,63% 44,85% 61,80% 50,06% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  52,00% 73,03% 48,69% 76,20% 74,47% 60,41% 

Βόρεια Ελλάδα  23,00% 14,24% 9,02% 11,58% 8,16% 14,31% 

Κεντρικι Ελλάδα  11,00% 4,25% 3,30% 5,69% 5,55% 6,07% 

Λοιπι χϊρα  14,00% 8,48% 39,00% 6,52% 11,82% 19,22% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Μηζζώζεηο αλά είδνο εμνπιηζκνύ 

 

Όζνλ αθνξά ηηο κηζζψζεηο αλά είδνο εμνπιηζκνχ ε Πεηξαηψο Leasing 

θαηεπζχλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζψζεσλ ηεο ζε leasing αθηλήησλ ηα νπνία 

απνηεινχλ ην 53% ησλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο. Σν leasing κεραλεκάησλ είλαη ε 

δεχηεξε βαζηθή θαηεγνξία ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν απνηειεί ην 16% ησλ κηζζψζεσλ 

ηεο ζεκεηψλνληαο φκσο ζεκαληηθή πηψζε ην 2010, φπνπ απνξξφθεζε κφιηο ην 6% 

ησλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο ρξνληά θαηά ηελ νπνία εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά νη 

κηζζψζεηο εμνπιηζκνχ γξαθείνπ. Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία 

δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αγνξά leasing αεξνζθαθψλ. 

 Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ηηο κηζζψζεηο ηεο Πεηξαηψο Leasing αλά είδνο εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

 

Διάγραμμα 3.4.8: Μιςθώςεισ ανά είδοσ εξοπλιςμού 
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Μηζζώζεηο αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ Πεηξαηψο Leasing κε ζηφρν ηε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ ηεο θαηαλέκεη ηηο 

κηζζψζεηο ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, βέβαηα, λα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

απνξξνθψληαο ην 40% ησλ κηζζψζεσλ θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ελίζρπζεο θαηά 

ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 

κηζζψζεηο ηεο Πεηξαηψο Leasing αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010, ην 24% ησλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ην εκπφξην, ελψ ην 

40% ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, κε ηηο κηζζψζεηο ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο λα 

απνηεινχλ ην 21%, ελψ ην ππνιεηπφκελν 15% αθνξά άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Διάγραμμα 3.4.9: Μιςθώςεισ ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα 
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Μηζζώζεηο αλά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ 

 

Ζ εηαηξεία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε καθξνρξφληεο κηζζψζεηο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ην 50% ησλ κηζζψζεψλ ηεο αθνξά κηζζψζεηο δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 

10 εηψλ. Οη κηζζψζεηο δηάξθεηαο 0 έσο 3 έηε  απνηεινχλ ηε δεχηεξε βαζηθή 

θαηεγνξία θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ 22% ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ. ηε ζπλέρεηα 

πνζνζηφ 20,5% έρνπλ ηα κηζζψκαηα δηάξθεηαο 4 έσο 5 ρξφλσλ ελψ ηέινο, απηά 

δηάξθεηαο 6 έσο 9 εηψλ έρνπλ πνζνζηφ 8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβνιαίσλ. 

 Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ηηο κηζζψζεηο ηεο Πεηξαηψο Leasing αλά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

 

Διάγραμμα 3.4.10: Μιςθώςεισ ανά διάρκεια ςυμβολαίου 
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Μηζζώζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 

Σν 61% ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο Πεηξαηψο Leasing 

απεπζχλεηαη ζηελ Αηηηθή, θπξίσο ιφγσ θαη ηεο ζεκαληηθήο ελίζρπζεο πνπ 

παξνπζίαζε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Βφξεηα θαη Κεληξηθή Διιάδα δελ απνηεινχλ 

νπζηαζηηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ε εηαηξεία εθφζνλ απηέο ζπγθεληξψλνπλ 

κφλν ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψζεσλ παξνπζηάδνληαο, κάιηζηα, θάκςε θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Σέινο, ην ππφινηπν 19% αθνξά πεξηνρέο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο. 

 

Διάγραμμα 3.4.11: Μιςθώςεισ ανά γεωγραφική περιοχή 
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3.5 ΚΤΠΡΟΤ LEASING 

 

Γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο 

 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο, 

ρξεηάδνληαη αμηφπηζηνπο θαη ηζρπξνχο ζπλεξγάηεο. Ζ εηαηξεία Κύπξνπ Leasing, 

κέινο ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηδξχζεθε ην 1997 θαη πνιχ 

γξήγνξα θαζηεξψζεθε σο εγεηηθή κνξθή ζηελ αγνξά ηνπ leasing. Βξίζθεηαη πάληα 

δίπια ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη παξέρεη πξσηνπφξεο ππεξεζίεο, κεηαηξέπνληαο 

ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απφ έλα απιφ ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, ζε έλα δπλακηθφ 

θαη απαξαίηεην επηρεηξεκαηηθφ ζπλεξγάηε γηα θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο θαη 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 

Ζ Κχπξνπ Leasing δηαζέηεη κία εμαηξεηηθή νκάδα απφ εμεηδηθεπκέλα θαη 

έκπεηξα ζηειέρε, ελψ έρεη ζπλάςεη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κε κεγάινπο νίθνπο 

πξνκεζεπηψλ (vendor leasing) θαη πξνρσξάεη δπλακηθά ζηε κίζζσζε παγίνπ 

εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ. 

Με γλψκνλα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηαθέξλεη λα βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο, θαηέρνληαο επί ζεηξά 

εηψλ ηε δεχηεξε ζέζε κεηαμχ 15 εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

Ζ Κχπξνπ Leasing παξέρεη κία ζεηξά απφ ππεξεζίεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, αλάινγα κε ηηο επελδπηηθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο θαη ην είδνο ηνπ 

παγίνπ πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη. 

Γηα ηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ, νη κέζνδνη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ 

πξνζθέξεη ε εηαηξεία είλαη ε Direct Leasing, ε Sale & Lease Back (Πψιεζε θαη 

Δπαλακίζζσζε)  θαζψο θαη ε Vendor Leasing, ελψ γηα ηα αθίλεηα ε Direct Leasing 

θαη ε Sale & Lease Back. 

 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα φιε ηελ πεξίνδν αλάιπζεο 

2006-2010 θαηαξηίζζεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 

1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Δλψζεσο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη 

βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζε 

εχινγεο αμίεο θαη ηεο αξρήο ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γελ ππάξρνπλ 

πξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο. 
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Ζ Κχπξνπ Leasing, έρεη εδξαησζεί ζηε δεχηεξε ζέζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληζρχζεη ζεκαληηθά ηε θήκε θαη ην φλνκά ηεο. Με 

κεγάιε εκπεηξία ζην ρψξν ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη κε πξνζσπηθφ 

πςειήο εμεηδίθεπζεο ε Κχπξνπ Leasing πξνζθέξεη αμηφπηζηε θαη ζίγνπξε 

ρξεκαηνδνηηθή ιχζε γηα απφθηεζε επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ ή αθίλεηνπ εχθνια 

θαη γξήγνξα. Παξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηηχρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη εθηέιεζεο ησλ αηηεκάησλ πειαηψλ. 

Σν εθκηζζσκέλν ελεξγεηηθφ ηεο ην 2010 αλήιζε ζε € 1,321 δηο, κε 

απνηέιεζκα ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 16% 

πεξίπνπ θαζηζηψληαο ηελ δεχηεξε ζε θαηάηαμε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ. Σν leasing 

αθηλήησλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο, ελψ, πέξαλ ηεο 

Αηηηθήο, έρεη ζεκαληηθή παξνπζία θαη ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο. 
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Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

 

Ζ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΡΗΗ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Λειτουργικά ζςοδα:       

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  68.362 96.567 107.833 91.723 74.371 

Ζξοδα τόκων  -57.328 -77.278 -90.023 -73.857 -61.473 

Καθαρό ζςοδο τόκων  11.034 19.289 17.810 17.866 12.898 

Κακαρά ζςοδα προμθκειϊν  1.542 1.550 623 548 421 

Αποςβζςεισ ιδιοχρθςιμοποιοφμενων παγίων  -46 -30 -26 -37 -184 

Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ  -4.521 -4.412 -6.794 -21.078 -3.694 

Δαπάνεσ προςωπικοφ  -1.928 -2.248 -2.452 -2.654 -2.654 

Άλλα λειτουργικά ζξοδα  -2.366 -1.864 -1.666 -1.969 -2.145 

Λοιπά ζςοδα  417 300 700 1.572 666 

Κζρδη προ φόρων  4.132 12.585 8.195 -5.752 5.308 

Φόροσ ειςοδιματοσ  -1.619 -3.885 -3.740 -4.349 -1.255 

Καθαρά κζρδη μετά φόρων  2.513 8.700 4.455 -10.101 4.053 

       

       

Εξζλιξη μεγεθών       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Ζςοδα τόκων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  31,77% 41,26% 11,67% -14,94% -18,92% 

Κακαρό ζςοδο τόκων  20,04% 74,81% -7,67% 0,31% -27,81% 

Κζρδθ προ φόρων  4,77% 204,57% -34,88% 
-

170,19% 
-

192,28% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  30,55% 246,20% -48,79% 
-

326,73% 
-

140,12% 

       

Περιθώρια Κερδοφορίασ       

  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρό ζςοδο τόκων  16,14% 19,97% 16,52% 19,48% 17,34% 

Κζρδθ προ φόρων  6,04% 13,03% 7,60% -6,27% 7,14% 

Κακαρά κζρδθ μετά φόρων  3,68% 9,01% 4,13% -11,01% 5,45% 
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ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξαηεξείηαη φηη ηα έζνδα ηφθσλ απφ 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (πσιήζεηο) είραλ ζεκαληηθή αλάπηπμε απφ ην 2006 σο ην 

2008, ελψ ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο θάκςεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα απφ ην 2009 θαη κεηά ζεκεηψζεθε πηψζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Κχπξνπ 

Leasing.  

Διάγραμμα 3.5.1: Έςοδα τόκων 
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Πην αλαιπηηθά, ην 2006 ηα έζνδα ηφθσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

απμήζεθαλ θαηά 31,77% έλαληη ηνπ 2005 ζηνηρείν πνπ απνδίδεηαη ζηελ ππνγξαθή 

λέσλ ζπκβάζεσλ  θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο. Σν 2007 ζπλερίζηεθε ε 

αλνδηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο κε αχμεζε θαηά 41,26% θπξίσο ιφγσ ηεο πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο απφξξνηα ηεο βειηίσζεο θαη απινπνίεζεο 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο πξνζθνξάο αθφκα θαιχηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ηεο ηαρχηεξεο αληαπφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηψλ. Σν 2008 νη 

πσιήζεηο ζεκείσζαλ αχμεζε θαη πάιη θαηά 11,67%, ιφγσ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ζπλερψο δηεπξπλφκελνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ.  Σν έηνο 2009 

είλαη ε ρξνληά φπνπ παξαηεξείηαη κείσζε ησλ πσιήζεσλ, δεδνκέλσλ ησλ δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα, κε πηψζε απηψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 14,94%. 

Σέινο, ην 2010 ππήξμε επηπιένλ ππνρψξεζε θαηά 18,92% κε απνηέιεζκα ηα έζνδα 

απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο λα αλέιζνπλ ζε € 74,4 εθ. 

 

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

107 

Διάγραμμα 3.5.2: Κερδοφορία 
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Ζ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο αθνινχζεζε αλάινγε πνξεία, κε ηα θέξδε πξν 

θφξσλ λα αλέξρνληαη ην 2006 ζε € 4,1 εθ. ελψ ηα θέξδε κεηά θφξσλ αλήιζαλ ζε € 

2,5 εθ. Σν 2007 ππήξμε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο κε ηα θέξδε πξν θφξσλ 

λα ζεκεηψλνπλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 204,57% θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ λα 

απμάλνληαη θαηά 246,20% έλαληη ηνπ 2006. Σν 2008 ε εηαηξεία, ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο πειάηεο, ζεκείσζε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο κε ηα 

θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ λα αλέξρνληαη ζε € 4,4 εθ. κεησκέλα θαηά 48,79% έλαληη 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Σν 2009 πνπ θάλεθαλ ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο χθεζεο ζηε 

ρψξα καο ε εηαηξεία πηνζεηψληαο ζπληεξεηηθή πνιηηηθή πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ θαη 

πνιχ ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο κε απνηέιεζκα λα θαηαγξάςεη 

ηειηθά δεκία ηεο ηάμεο ηνπ € 10,1 εθ. ζε επίπεδν θαζαξψλ κεηά θφξσλ 

απνηειεζκάησλ. Σν 2010 ε εηαηξεία επέζηξεςε ζηελ θεξδνθνξία εκθαλίδνληαο 

θέξδε πξν θφξσλ χςνπο € 5,3 εθ. θαη θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ ηεο ηάμεσο ησλ € 

4,1 εθ. 
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ηνηρεία ηζνινγηζκνύ - Αξηζκνδείθηεο 

 

Ο ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2006-2010 παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

Κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  53.421 28.349 20.985 7.969 9.136 

Σοποκετιςεισ ςε τράπεηεσ  0 0 0 594.596 742.208 

Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  1.188.385 1.360.413 1.412.995 1.359.984 725.325 

Επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ  6 41 41 41 41 

φνολο κυκλοφοροφντοσ ενεργητικοφ  1.241.812 1.388.803 1.434.021 1.962.590 1.476.710 

Μη κυκλοφοροφν ενεργητικό:       

Ενςϊματα και άυλα πάγια ςτοιχεία  42 43 17 12 309 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα  0 0 0 14.344 54.875 

Αναβαλλόμενθ φορολογία  3.724 2.041 0 0 0 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  7.006 0 0 9.530 32.679 

φνολο μη κυκλοφοροφντοσ 
ενεργητικοφ  10.772 2.084 17 23.886 87.863 

       

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ  1.252.584 1.390.887 1.434.038 1.986.476 1.564.573 

       

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ       

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ  35.555 30.636 18.650 570.570 13.858 

Τποχρεϊςεισ από φόρο ειςοδιματοσ  558 1.238 191 2.582 0 

Βραχυπρόκεςμα τραπεηικά δάνεια  6.701 32.352 43.766 40.710 44.473 

φνολο βραχυπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  42.814 64.226 62.607 613.862 58.331 

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ:       

Ομολογιακά δάνεια  1.180.000 1.288.148 1.328.234 1.337.527 1.443.641 

Αναβαλλόμενθ φορολογία  0 0 168 2.094 2.486 
Τποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν προσ 
εργαηόμενουσ  63 81 101 128 152 

φνολο μακροπρόθεςμων 
υποχρεώςεων  1.180.063 1.288.229 1.328.503 1.339.749 1.446.279 

φνολο υποχρεώςεων  1.222.877 1.352.455 1.391.110 1.953.611 1.504.610 

Καθαρή θζςη:       

Μετοχικό κεφάλαιο  25.900 25.900 25.900 25.900 55.900 

Σακτικό Αποκεματικό  1.024 1.163 1.415 1.685 1.685 

Αφορολόγθτα Αποκεματικά  257 257 257 257 257 
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υνειςφορά από μθτρικι  0 0 0 133 143 

Αποτελζςματα εισ νζον  2.526 11.112 15.356 4.890 1.978 

φνολο καθαρήσ θζςησ  29.707 38.432 42.928 32.865 59.963 

            

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ  1.252.584 1.390.887 1.434.038 1.986.476 1.564.573 

 

 

χκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα, νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην κέγεζνο πνπ παξνπζηάδεη ηελ αμία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ε εηαηξεία leasing έρεη κηζζψζεη ζηνπο πειάηεο ηεο, έρεη αλνδηθή 

πνξεία απφ ην 2006 κέρξη ην 2008, ρσξίο σζηφζν λα ζεκεηψλνληαη κεγάιεο 

κεηαβνιέο κεηαμχ ηνπ 2007 θαη 2008. Σν 2009 παξνπζηάδεηαη κηθξή θάκςε ιφγσ θαη 

ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη σο επαθφινπζν θαη ηεο 

ζπξξίθλσζεο θαη ηνπ ηνκέα leasing, κε απνθνξχθσκα ην 2010, φπνπ ζεκεηψλεηαη 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη νη νπνίεο αλήιζαλ ζε ε 725 εθ.  

 

Διάγραμμα 3.5.3: Απαιτήςεισ από χρηματοδοτικέσ μιςθώςεισ 
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Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη 

απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία απφ ην 2006 

σο θαη ην 2009, ελψ ην 2010 ζεκείσζε πηψζε. εκεηψλεηαη φηη ην 2009 θαη ην 2010 ε 

εηαηξεία ελίζρπζε ζεκαληηθά ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο ζε ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ 

αληηζηάζκηζε ζε θάπνην βαζκφ ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
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κηζζψζεηο. Σα δάλεηα καθξνπξφζεζκα αιιά θαη βξαρππξφζεζκα είραλ κηθξή 

απμεηηθή πνξεία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο θαη αλήιζαλ ην 2010 ζε € 1,5 

δηο. Χο εθ ηνχηνπ ν δείθηεο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο δάλεηα δηακνξθψζεθε 

ζηαζεξφο απφ ην 29006 έσο ην 2008 ζε 1,05, ην 2009 ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ απμήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 1,42 γηα λα επαλέιζεη ην 

2010 ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα (0,99). 

 

Γηάγξακκα 3.5.4: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ - Γάλεηα 
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Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο), φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην  αθφινπζν δηάγξακκα θηλείηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε εμαίξεζε ην 2009 φπνπ ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ ηηηινπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο βξίζθεηαη φια ηα ρξφληα άλσ ηνπ 20, εθηφο απφ ηε ρξνληά 

2009, θαηά ηελ νπνία αλήιζε ζε 3,2 ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ απφξξνηα ηεο ηηηινπνίεζεο.  
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Διάγραμμα 3.5.5: Κυκλοφορούν ενεργητικό – Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 
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 ην αθφινπζν δηάγξακκα, ε εηαηξεία θαίλεηαη λα έρεη ζεκαληηθά  

επηβαξεκέλν ηζνινγηζκφ ζε φ,ηη αθνξά ηα δάλεηά ηεο θαη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηεο 

θίλδπλνο παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία. Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ αλέξρεηαη ζε € 

1,2δηο. ην έηνο 2006, ελψ απμάλεηαη ζε € 1,4 δηο. ην 2008, ην 2009 θηάλεη ζην 

πςειφηεξν ζεκείν ζηα πεξίπνπ 2 δηο. ελψ κεηψζεθε ην 2010 ζε € 1,5 δηο. Σα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο Κχπξνπ Leasing θηλνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεληαεηίαο ζε ρακειά επίπεδα απφ € 30 εθ. ην 2006 ζε € 60 εθ. ην 2010. Χο 

απνηέιεζκα, ν δείθηεο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα είλαη ζεκαληηθά πςειφο. 
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Διάγραμμα 3.5.6: Σύνολο υποχρεώςεων – Σύνολο καθαρήσ θέςησ 
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Όπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(ROE) δηακνξθψζεθε ζε 8,46% ην 2006,  22,64% ην 2007 θαη 10,38 ην 2008. Σν 

2009 δεδνκέλσλ ησλ δεκηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ην ROE θαηέζηε αξλεηηθφ, ελψ ην 

2010 αλήιζε ζε 6,76%. ε φ,ηη αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ (ROA) θαη 

ιφγσ ηνπ φηη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο θαζ´ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο, απηφο επεξεάζηεθε αληίζηνηρα απφ ηελ θαζαξή 

θεξδνθνξία θαη αλήιζε ην 2006 ζε 0,20%, ην 2009 θαηέζηε αξλεηηθή θαη ην 2010 

αλήιζε ζε 0,26%. 
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Γηάγξακκα 3.5.7: Απνδνηηθφηεηεο 
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Υξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο 

 

ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2010:   

 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ       

Γενικι Ρευςτότθτα Φορζσ 29,00 21,62 22,91 3,20 25,32 

Σαμειακι ρευςτότθτα Φορζσ 1,25 0,44 0,34 0,01 0,16 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ       

Σαχφτθτα ειςπράξεωσ απαιτιςεων Μζρεσ 349 358 360 253 179 

Μζςθ διάρκεια αποπλθρωμισ κακαρϊν 
βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων Μζρεσ -1.541 1.505 3.410 -21.894 4.430 

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ       

Κάλυψθ χρθματοοικονομικϊν εξόδων Φορζσ 0,19 0,25 0,20 0,24 0,21 
Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ/Δανειακζσ υποχρεϊςεισ Φορζσ 1,00 1,03 1,03 0,99 0,49 

Ξζνα προσ Ίδια κεφάλαια Φορζσ 41,16 35,19 32,41 59,44 25,09 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ ςυνόλου ενεργθτικοφ Φορζσ 0,05 0,07 0,08 0,05 0,05 
Σαχφτθτα κυκλοφορίασ κυκλοφοροφντοσ 
ενεργθτικοφ Φορζσ 0,06 0,07 0,08 0,05 0,05 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ πάγιου ενεργθτικοφ Φορζσ 6,35 46,34 6343,12 3,84 0,85 

Σαχφτθτα κυκλοφορίασ διακεςίμων Φορζσ 1,28 3,41 5,14 11,51 8,14 

Κυκλοφοροφν ενεργθτικό/δάνεια Φορζσ 1,05 1,05 1,05 1,42 0,99 

Ίδια κεφάλαια / Πάγιο Ενεργθτικό Φορζσ 2,76 18,44 2525,18 1,38 0,68 

ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ       

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων % 8,46% 22,64% 10,38% -30,73% 6,76% 

Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ % 0,20% 0,63% 0,31% -0,51% 0,26% 

Δείκτθσ παγιοποίθςθσ περιουςίασ % 0,86% 0,15% 0,00% 1,20% 5,62% 

 

 

Ο δείθηεο Απαηηήζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο/Γαλεηαθέο 

ππνρξεώζεηο πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο γηα ηηο εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, θηλείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα γηα ηελ Κχπξνπ Leasing 

ζηα επίπεδα ηεο κνλάδαο ην 2006, νξηαθά πςειφηεξα απφ ηε κνλάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα 1,03 ην 2007 θαη 2008, ην 2009 ζεκεηψλεη κηα κηθξή πηψζε θαη 

δηακνξθψλεηαη ζε 0,99 ελψ ην 2010 κεηψζεθε ζεκαληηθά θαη αλήιζε ζε 0,49. Σν 

αλσηέξσ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 4 πξψηα ρξφληα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 

νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο απμνκεηψλνληαλ αλάινγα κε ηηο 

δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο, ελψ ην 2010 παξφιν πνπ ιφγσ ηεο ηηηινπνίεζεο νη 

απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά δελ κεηψζεθαλ 

αληίζηνηρα ηα δάλεηα, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ παξέκεηλε ζε πξνζεζκηαθνχο 

ινγαξηαζκνχο ηεο εηαηξείαο θαη δελ θαηεπζχλζεθε ζε απνπιεξσκή δαλείσλ.  
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Ζ θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο Κχπξνπ Leasing 

αθνινπζεί  κηθξή αχμνπζα πνξεία κέρξη ην 2008, φπνπ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο 

ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλήιζε ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Σν 

2009 αλήιζε  ζε 3,84 ελψ ην 2010 ζε 0,85. 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

θαζψο ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ leasing είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα 

απφ ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παγίσλ ην εθκηζζψλεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο Κχπξνπ Leasing δηακνξθψζεθε ην 2006 ζε 0,06, 

ην 2007 ζε 0,07, ην 2008 ζε 0,08 ελψ ην 2009 θαη 2010 δηακνξθψζεθε ζε 0,05. 

Αλάινγε πνξεία, ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ πσιήζεσλ, είραλ θαη ε 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλόινπ ελεξγεηηθνύ ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε 0,05 ην 

2006, 0,07 ην 2007, 0,08 ην 2008 θαη πηψζε ζηα επίπεδα ηνπ 0,05 ην 2009 θαη 2010. 

Ζ κέζε δηάξθεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο εκπνξηθνχο 

φξνπο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε επηζθαιψλ πειαηψλ. Σα 

ηξία πξψηα ρξφληα ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αλήιζε απφ 349 εκέξεο ην 2006 έσο 360 

εκέξεο ην 2008 ελψ ην 2009 κεηψζεθε ζε 253 εκέξεο θαη ην 2010 ζε 179 εκέξεο σο 

απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ πειαηνινγίνπ. 

Ο δείθηεο θάιπςεο ηόθσλ εθθξάδεη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο ησλ πηζησηψλ 

ηεο επηρείξεζεο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εηαηξείαο ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο έρεη ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα έμνδα ηφθσλ, ηα νπνία έρεη ζπζρεηίζεη κε ην θαζαξφ έζνδν ηφθσλ. 

Καηά ηελ πεληαεηία πνπ εμεηάδνπκε ν δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο κε ην 

2006 λα αλέξρεηαη ζε 0,19, ην 2007 ζε 0,25, ην 2008 ζε 0,20, ην 2009 ζε 0,24, ελψ ην 

2010 κεηψζεθε πεξαηηέξσ ζε 0,21. Σν γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θηλήζεθε 

ζε ηφζν ρακειά επίπεδα απνηειεί ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζηνηρείν θαζψο δείρλεη 

αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα θαιχςεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο έμνδα απφ ηα 

ιεηηνπξγηθά ηεο θέξδε.  

 

 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ςΤΟ LEASING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

116 

Σακεηαθέο ξνέο 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα ε εηαηξεία παξνπζηάδεη αξλεηηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εθξνέο) ηα έηε 2006, 2007 θαη 

2010, ρξνληέο θαηά ηηο νπνίεο θαιχπηεη ην ηακεηαθφ απηφ θελφ απφ δαλεηζκφ, φπσο 

απηφ θαίλεηαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληέο είλαη ζεηηθέο. Παξάιιεια, ε εηαηξεία ελίζρπζε 

ηε ξεπζηφηεηά ηεο ην 2010 κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο € 30 εθ. 

Αληίζεηα, ην 2008 θαη 2009 φπνπ ε εηαηξεία θαηάθεξε λα παξάμεη ζεηηθέο ξνέο απφ 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνπιήξσζε κέζσ απηψλ κέξνο ησλ δαλείσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηφθνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληέο είρε 

αξλεηηθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ 

(ποςά ςε 000 €)  2006 2007 2008 2009 2010 

Κακαρι ταμειακι ροι από λειτουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ  

-
135.261 -51.763 62.982 51.330 -70.151 

Κακαρι ταμειακι ροι από επενδυτικζσ 
δραςτθριότθτεσ  -11 -31 0 -32 -151 
Κακαρι ταμειακι ροι από χρθματοοικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ  159.172 26.722 -70.346 -64.314 71.469 

Καθαρή (μείωςη) / αφξηςη χρηματικών 
διαθεςίμων  23.900 -25.072 -7.364 -13.016 1.167 

Χρθματικά διακζςιμα ζναρξθσ περιόδου  29.521 53.421 28.349 20.985 7.969 

Χρηματικά διαθζςιμα λήξησ περιόδου  53.421 28.349 20.985 7.969 9.136 
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Αλάιπζε κηζζώζεσλ αλά θαηεγνξία 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κηζζψζεηο ηεο εηαηξείαο Κχπξνπ 

Leasing αλά θαηεγνξία γηα ηελ πεξίνδν 2006 – 2010 ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ν κέζνο 

φξνο γηα ηελ πεληαεηία απηή. Δπίζεο ζηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλεηαη ηη πνζνζηφ επί 

ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ ηεο θάζε ρξνληάο απνηεινχλ νη κηζζψζεηο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο. 

 

ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(ποςά ςε εκ. €)  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

         

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  291.094 326.513 181.131 197.932 117.337 222.801 

Μθχανιματα  54.696 38.888 50.105 16.395 6.968 33.410 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  41.701 33.512 48.210 22.582 4.060 30.013 

Επαγγελματικά οχιματα  80.415 76.344 88.020 25.595 7.933 55.661 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  44.600 27.786 35.586 18.344 9.934 27.250 

Άλλα  0 791 12.668 718 23.775 7.590 

ΤΝΟΛΟ  512.506 503.834 415.720 281.566 170.007 376.727 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  3.895 5.664 4.906 1.086 4.880 4.086 

Εμπόριο  138.309 102.607 114.198 98.884 37.998 98.399 

Τπθρεςίεσ  67.491 59.028 80.442 48.202 25.978 56.228 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  302.811 336.535 216.174 133.394 101.151 218.013 

ΤΝΟΛΟ  512.506 503.834 415.720 281.566 170.007 376.727 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  46.424 36.951 38.449 19.176 12.465 30.693 

4 ζωσ 5 χρόνια  142.535 105.066 159.051 56.314 31.382 98.870 

6 ζωσ 9 χρόνια  32.453 35.304 37.088 10.113 7.684 24.528 

10 χρόνια και άνω  291.094 326.513 181.132 195.963 118.476 222.636 

ΤΝΟΛΟ  512.506 503.834 415.720 281.566 170.007 376.727 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  272.281 326.681 221.704 183.588 88.744 218.600 

Βόρεια Ελλάδα  67.968 43.389 41.073 25.294 29.496 41.444 

Κεντρικι Ελλάδα  27.767 28.152 19.123 10.273 7.443 18.552 

Λοιπι χϊρα  144.490 105.612 133.820 62.411 44.324 98.131 

ΤΝΟΛΟ  512.506 503.834 415.720 281.566 170.007 376.727 
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ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ 

  2006 2007 2008 2009 2010 Μ.Ο. 5ετίασ 

Ανά είδοσ εξοπλιςμοφ         

Ακίνθτα  56,80% 64,81% 43,57% 70,30% 69,02% 59,14% 

Μθχανιματα  10,67% 7,72% 12,05% 5,82% 4,10% 8,87% 

Εξοπλιςμόσ γραφείου  8,14% 6,65% 11,60% 8,02% 2,39% 7,97% 

Επαγγελματικά οχιματα  15,69% 15,15% 21,17% 9,09% 4,67% 14,78% 

Επιβατικά αυτοκίνθτα  8,70% 5,51% 8,56% 6,51% 5,84% 7,23% 

Άλλα  0,00% 0,16% 3,05% 0,26% 13,98% 2,01% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα         

Βιομθχανία  0,76% 1,12% 1,18% 0,39% 2,87% 1,08% 

Εμπόριο  26,99% 20,37% 27,47% 35,12% 22,35% 26,12% 

Τπθρεςίεσ  13,17% 11,72% 19,35% 17,12% 15,28% 14,93% 

Άλλεσ δραςτθριότθτεσ  59,08% 66,79% 52,00% 47,38% 59,50% 57,87% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά διάρκεια ςυμβολαίου         

0 ζωσ 3 χρόνια  9,06% 7,33% 9,25% 6,81% 7,33% 8,15% 

4 ζωσ 5 χρόνια  27,81% 20,85% 38,26% 20,00% 18,46% 26,24% 

6 ζωσ 9 χρόνια  6,33% 7,01% 8,92% 3,59% 4,52% 6,51% 

10 χρόνια και άνω  56,80% 64,81% 43,57% 69,60% 69,69% 59,10% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

         

Ανά γεωγραφική περιοχή         

Αττικι  53,13% 64,84% 53,33% 65,20% 52,20% 58,03% 

Βόρεια Ελλάδα  13,26% 8,61% 9,88% 8,98% 17,35% 11,00% 

Κεντρικι Ελλάδα  5,42% 5,59% 4,60% 3,65% 4,38% 4,92% 

Λοιπι χϊρα  28,19% 20,96% 32,19% 22,17% 26,07% 26,05% 

ΤΝΟΛΟ  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Μηζζώζεηο αλά είδνο εμνπιηζκνύ 

 

Ζ Κχπξνπ Leasing θαηεπζχλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κηζζψζεσλ ηεο ζε 

leasing αθηλήησλ ηα νπνία απνηεινχλ πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψζεψλ 

ηεο. Σα επαγγεικαηηθά νρήκαηα απνηεινχλ ηε δεχηεξε βαζηθή θαηεγνξία κε πνζνζηφ 

15% θαη αθνινπζνχλ ην leasing κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, γξαθείσλ θαη επηβαηηθψλ 

απηνθηλήησλ. 

Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 

κηζζψζεηο ηεο Κχπξνπ Leasing αλά είδνο εμνπιηζκνχ βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

 

Διάγραμμα 3.5.8: Μιςθώςεισ ανά είδοσ εξοπλιςμού 

222.801
59%

33.410
9%

30.013
8%
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15%

27.250
7%
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Ακίνητα

Μηχανήματα
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Μηζζώζεηο αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ Κχπξνπ Leasing ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο κε ζηφρν λα μερσξίδεη έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, δελ 

θαηεπζχλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κηζζψζεψλ ηεο ζηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, αιιά ζε πνζνζηφ 58% νη 

κηζζψζεηο ηεο θαηεπζχλνληαη ζε ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 

κηζζψζεηο αλά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πεξηφδνπ 

2006 – 2010, ην 26% ησλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ην εκπφξην, ην 15% ηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, ελψ νη κηζζψζεηο ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο απνηεινχλ κφιηο ην 1%. 

 

Διάγραμμα 3.5.9: Μιςθώςεισ ανά επιχειρηματική δραςτηριότητα 

4.086
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Μηζζώζεηο αλά δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ 

 

Ζ εηαηξεία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε καθξνρξφληεο κηζζψζεηο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ πεξίπνπ ην 60% ησλ κηζζψζεψλ ηεο αθνξά κηζζψζεηο δηάξθεηαο 

κεγαιχηεξεο ησλ 10 εηψλ. Αθνινχζσο νη κηζζψζεηο δηάξθεηαο 4 έσο 5 έηε 

ζπγθεληξψλνπλ ην πνζνζηφ 26%. Οη κηζζψζεηο δηάξθεηαο 6 έσο 9 εηψλ απνηεινχλ 

θαηά κέζν φξν ην 7% ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ, ελψ έρνπλ παξνπζηάζεη θάκςε ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα. Σέινο, νη κηζζψζεηο δηάξθεηαο 0 έσο 3 έηε απνηεινχλ θαηά 

κέζν φξν ην 8% ησλ ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ. Σα αλσηέξσ θαίλνληαη θαη ζην 

αθφινπζν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο κηζζψζεηο ηεο Κχπξνπ Leasing αλά 

δηάξθεηα ζπκβνιαίνπ βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010. 

 

Διάγραμμα 3.5.10: Μιςθώςεισ ανά διάρκεια ςυμβολαίου 
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Μηζζώζεηο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κηζζψζεσλ ηεο Κχπξνπ Leasing είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο θαζψο ην 58% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή απηή. ηε 

Βφξεηα Διιάδα απεπζχλεηαη ην 11% θαηά κέζν φξν ησλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε 

ην 2010 λα ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ κηζζψζεσλ ζηελ πεξηνρή απηή, 

ρξνληά θαηά ηελ νπνία νη κηζζψζεηο ζηε Βφξεηα Διιάδα απνηέιεζαλ ην 17,35% ησλ 

ζπλνιηθψλ κηζζψζεσλ. Ζ Κεληξηθή Διιάδα θαηά κέζν φξν απνξξνθά ην 5% ησλ 

κηζζψζεσλ ηεο Κχπξνπ Leasing, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαηεπζχλεηαη ην 

26%. Σν αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηηο κηζζψζεηο ηεο Κχπξνπ Leasing αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πεξηφδνπ 2006 – 2010.  

 

Διάγραμμα 3.5.11: Μιςθώςεισ ανά γεωγραφική περιοχή 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξάγκα πνπ καξηπξεί ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ λα αθνκνηψλεη ηνπο 

λένπο ζεζκνχο. Ζ ζπλερήο επέθηαζε θαη αλαλέσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ 

κε ην leasing λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαη λα επλνεί πνιιέο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αμηνπνίεζαλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Ζ 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε σο έλα απφ ηα βαζηθά ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ,  επέηξεςε ζε πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, ινηπφλ, λα αλαλεψζνπλ, λα εθζπγρξνλίζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηελ απαίηεζε ή δηάζεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ή 

ηελ πξνζθπγή ζην δαλεηζκφ. Ζ αλάπηπμε ηεο νθείιεηαη θπξίσο ζε επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οιφθιεξε ε θηινζνθία ηνπ βαζίζηεθε ζηελ πξνψζεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε αλαπηπμηαθά θίλεηξα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο. 

Παξάιιεια, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνηέιεζε γηα ηα ηξαπεδηθά 

ζπγθξνηήκαηα κία ηερληθή δηεχξπλζεο ηεο πειαηείαο ηνπο θαη απφθηεζεο πνιιαπιψλ 

θεξδψλ, αθνχ εθηφο ησλ άιισλ κέζσ ηνπ leasing απνθηνχλ δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη πξνζθέξνπλ πειαηεία ζηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Όπσο εθηελψο αλαιχζεθε θαη ζηελ εξγαζία, ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ην κηζζσηή είλαη ην θνξνινγηθφ, θαζψο ηα 

κηζζψκαηα πνπ πιεξψλεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κίζζσζεο ζεσξνχληαη έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη έηζη εθπίπηνπλ 

ζπλνιηθά ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ 

ηηο εηαηξείεο κηζζψζεσλ ζην sale & lease back, ηφζν ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεη 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο, φζν θαη ησλ 

επλντθψλ θνξνινγηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ leasing 

νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα έρνπλ έλα δηαξθψο αλαλεσκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

εκεηψλεηαη, βέβαηα, φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε πνπ 

έρεη ζεκεησζεί ζε παγθφζκην επίπεδν ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαη θαη λέα επέιηθηα πξντφληα εηδηθά πξνζαξκνζκέλα ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε επαγγεικαηία εληείλνληαο ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε θαλείο θαη ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ leasing δηαπηζηψλεη εχθνια φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ έρεη αθήζεη 

αλεπεξέαζην θαη ηνλ θιάδν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Χο εθ ηνχηνπ θαη γηα λα 

κπνξέζεη ε θαηάζηαζε απηή λα μεπεξαζηεί νη εηαηξείεο leasing ζα πξέπεη λα 

ζηξαθνχλ ζε αληαγσληζηηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο φπσο γηα παξάδεηγκα 
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ζηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηε θπηηθή παξαγσγή. εκαληηθφ ηνκέαο 

αλάπηπμεο   απνηειεί θαη ε λαπηηιία, φπνπ κέζσ θνηλνπξαθηηθψλ ζπκβάζεσλ  

κπνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο leasing λα εληζρχζνπλ κεγάιεο επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο. Παξάιιεια νη επελδχζεηο πνπ αλακέλνληαη ζηελ ρψξα καο κεηά θαη 

ηελ νκαινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο 

πξάζηλεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε κε 

leasing λέσλ έξγσλ, έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη ν θιάδνο λα επαλέιζεη ζε ηξνρηά 

αλάπηπμεο. 
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