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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικειµενικοί Σκοποί 

 

Η παρούσα εργασία αποβλέπει στην ανάλυση των αλλαγών που επιφέρει η 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α. για 

λόγους συντοµίας) στις δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην Ελλάδα και κατά συνέπεια των αλλαγών που 

απαιτούνται στα πληροφοριακά συστήµατα των εταιριών αυτών. Για το σκοπό 

αυτό πραγµατοποιείται ανάλυση του θεσµού του leasing, περιγραφή τη ελληνικής 

αγοράς του leasing καταγραφή και ερµηνεία των νόµων του ελληνικού θεσµικού 

πλαισίου καθώς και ανάπτυξη του προτύπου ∆ΛΠ 17.  

Σκοπός της εργασίας είναι αφενός η αναλυτική παρουσίαση τόσο του 

ελληνικού θεσµικού πλαισίου που διέπει τις εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

στην Ελλάδα όσο και του Προτύπου 17 περί µισθώσεων των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και αφετέρου η ανάλυση και καταγραφή των απαραίτητων 

αλλαγών στα πληροφοριακά συστήµατα των εταιριών αυτών που υπαγορεύονται 

από την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το βάρος της συγκεκριµένης εργασίας είναι η οπτική 

γωνία από την πλευρά των εταιριών leasing και όχι από την πλευρά των εταιριών 

πελατών των εταιριών leasing. Στα περισσότερα δηµοσιεύµατα και ειδικά 

αφιερώµατα του εξειδικευµένου και µη τύπου σχετικά µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα η ανάλυση συνήθως αφορά τις λογιστικές εγγραφές και τις οικονοµικές 

καταστάσεις των εταιριών πελατών των εταιριών leasing. Όπως θα δούµε 

παρακάτω το ενδιαφέρον στην περίπτωση των εταιριών leasing είναι πολύ 

µεγαλύτερο, καθώς οι αλλαγές που απαιτούνται από τα ∆.Λ.Π. είναι πολύ 

σηµαντικές (οι αλλαγές που απαιτούνται από τα ∆.Λ.Π. για τις εταιρίες leasing - 

ειδικά στην Ελλάδα - είναι πάρα πολύ µεγάλες σε σχέση µε τις αλλαγές που 

απαιτούνται για τις υπόλοιπες ανώνυµες εταιρίες). 

Οι εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (leasing) στην Ελλάδα είναι ανώνυµες 

εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό αντικείµενο την παροχή µισθώσεων σε 

εταιρίες στην ελληνική αγορά. Ως µίσθωση ορίζεται µία συµφωνία, βάσει της 

οποίας ο εκµισθωτής εκχωρεί το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου 



6 

µε αντάλλαγµα µια πληρωµή ή σειρά πληρωµών από το µισθωτή (IASB, ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα σελ. 119). Η ύπαρξη εταιριών µε το παραπάνω αντικείµενο 

ξεκίνησε τυπικά το 1986, καθώς ο πρώτος νόµος που θεσπίστηκε για το leasing 

ήταν ο Ν.1665 τον ∆εκέµβριο του 1986. Στην πραγµατικότητα το leasing είχε 

ξεκινήσει µερικά χρόνια νωρίτερα και ο νόµος ήρθε να συµπληρώσει το νοµικό 

κενό που υπήρχε.  

Οι εταιρίες leasing είναι υποχρεωτικά ανώνυµες εταιρίες (διέπονται από τον 

Ν.2190/1920), ελέγχονται και από την Τράπεζα της Ελλάδος (καθώς ανήκουν 

στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα), αλλά δεν παρουσιάζουν τις αυξηµένες λογιστικές 

ιδιαιτερότητες των τραπεζών (π.χ. δεν υπάρχει κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τις 

εταιρίες leasing). Αυτό, όπως θα φανεί και στην παρούσα εργασία, δυστυχώς 

προκαλεί µεγάλες στρεβλώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των συγκεκριµένων 

εταιριών, καθώς το αντικείµενό τους είναι πολύ ιδιαίτερο (το προϊόν των εταιριών 

αυτών είναι χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα), γεγονός που δεν το έλαβε υπόψη ο 

νοµοθέτης στον πρώτο νόµο σχετικά µε το leasing και παρόλο που έχει προβεί 

σε ουσιαστικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, δεν έχει επανορθώσει πλήρως τα 

αρχικά λάθη. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards) και τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial 

Reporting Standards) αντιπροσωπεύουν το αποτέλεσµα µιας τεράστιας 

προσπάθειας που έχει καταβληθεί από την παγκόσµια κοινότητα των 

επιστηµόνων που ασχολούνται µε τη Λογιστική, συγκεκριµένα την Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee 

– IASC αρχικά, η οποία µετονοµάστηκε τον Απρίλιο του 2001 σε International 

Accounting Standards Board – IASB ). Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η 

δηµιουργία ενός συνόλου λογιστικών αρχών και µεθόδων, δηλαδή παραδοχών, 

βάσεων αποτίµησης, ορισµών, κανόνων και τύπων, που οριοθετούν ένα 

παραδεγµένο πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων που απευθύνονται κυρίως στους εξωτερικούς χρήστες αυτών 

(Αλαµάνος, 2002, σελ.16 – 17).  

Ουσιαστικά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν ένα πλαίσιο 

«οµογενοποίησης» των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών, έτσι ώστε να 

εξαλειφθούν οι όποιες διαφορετικές λογιστικές απεικονίσεις που προκαλούνται 

από τη διαφορετικότητα των νοµοθεσιών της κάθε χώρας. Επιπλέον, 
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καταφέρνουν να απεικονίσουν ορθότερα τα οικονοµικά µεγέθη των εταιριών, 

αδιαφορώντας για τις φορολογικές επιταγές του οικονοµικού επιτελείου κάθε 

κράτους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάγκη για ορθή και όµοια απεικόνιση 

των οικονοµικών µεγεθών των εταιριών που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες 

είναι πλέον επιβεβληµένη σε τεράστιο βαθµό από το σηµερινή κατάσταση της 

παγκόσµιας οικονοµίας. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η 

απελευθέρωση της ροής των κεφαλαίων µέσω των χρηµατιστηρίων έχει 

µεγιστοποιήσει την ανάγκη για ενιαία έκφραση των οικονοµικών µεγεθών των 

εταιριών, έτσι ώστε να είναι ορθές οι συγκρίσεις των µεγεθών και τελικά να είναι 

ορθολογιστικές οι αποφάσεις των παγκόσµιων πλέον επενδυτών. 

Το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο ορίζει τις βασικές λογιστικές αρχές και µεθόδους 

βάσει των οποίων καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µέσω διαφόρων νοµοθετηµάτων (Ν. 

2190/1920, Κ.Β.Σ., Ε.Γ.Λ.Σ., ειδικοί νόµοι που αναφέρονται και στο leasing και 

συγκεκριµένες Π.Ο.Λ.). ∆υστυχώς οι οικονοµικές καταστάσεις στη χώρας µας 

(όπως καταρτίζονται µε βάση την παραπάνω νοµοθεσία) έχουν µετατραπεί σε 

ακατάληπτους πίνακες, λόγω κυρίως των παρεµβάσεων του φορολογικού 

νοµοθέτη, ο οποίος στην προσπάθεια του να ρυθµίσει φορολογικά θέµατα, 

αξιώνει τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών, µε επακόλουθο την εξάρθρωση 

βασικών λογιστικών αρχών και µεθόδων (Σακέλλης, 2002, σελ. 87). Το γεγονός 

αυτό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, καθώς µε τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα ορθότερης 

καταγραφής των οικονοµικών γεγονότων και αρτιότερης παρουσίασής τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον Ν. 2992/2002 όλες οι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίες και οι θυγατρικές τους υποχρεούνται στη 

κατάρτιση και δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Το χρονικό όριο εφαρµογής αρχικά είχε οριστεί η λογιστική 

χρήση του 2003 (παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την οδηγία της είχε ορίσει 

τη χρήση του 2005) αλλά µετά από την έκδοση δύο νέων υπουργικών 

αποφάσεων ορίστηκε η χρήση του 2005 και για τις ελληνικές εταιρίες (όπως 

δηλαδή και για το σύνολο των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 

εισηγµένες σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές). 
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1.2. ∆ιάρθρωση Εργασίας 

Στην συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία αρχικά θα περιγραφεί ο θεσµός του 

leasing και η ελληνική αγορά του leasing. Στη συνέχεια θα καταγραφεί και θα 

ερµηνευθεί η ελληνική νοµοθεσία που διέπει τις εταιρίες αυτές, καθώς και το 

Πρότυπο 17 των ∆.Λ.Π. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν οι βασικές διαφορές των 

ελληνικών και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων όσον αφορά τους λογιστικούς 

χειρισµούς και τις επιδράσεις αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσουν οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Στη συνέχεια, µε βάση τις 

διαφορές αλλά και την ανάλυση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστηµάτων 

θα πραγµατοποιηθεί µια καταγραφή των βασικών απαιτήσεων / προσαρµογών 

όσον αφορά στα πληροφοριακά συστήµατα των εταιριών αυτών, έτσι ώστε να 

µπορούν να εφαρµοστούν τα ∆.Π.Χ.Α. Τέλος, θα αποτυπωθούν οι συνεντεύξεις 2 

στελεχών της αγοράς του Leasing και επιπλέον θα αναφερθούν τα χρήσιµα 

συµπεράσµατα που εξάχθηκαν από την προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη 

συγγραφή της συγκεκριµένης εργασίας. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ LEASING ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

2.1. Ορισµός του leasing  

Πριν προχωρήσουµε στην έννοια του leasing θα ήταν καλό να οριστούν οι 

όροι του εκµισθωτή, του µισθωτή και του µισθώµατος που θα χρησιµοποιηθούν 

κατά κόρον στους παρακάτω ορισµούς: 

Εκµισθωτής: πρόκειται για την εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Σύµφωνα 

µε την ελληνική νοµοθεσία εκµισθωτής είναι µόνο ανώνυµη εταιρία για τη 

σύσταση της οποίας απαιτείται ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Μισθωτής (Πελάτης): Πρόκειται για τον πελάτη της εταιρίας leasing, που 

σύµφωνα µε το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο µπορεί να είναι είτε οποιαδήποτε 

επιχείρηση ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, είτε οποιοσδήποτε ελεύθερος 

επαγγελµατίας, δεν επιτρέπεται όµως να είναι καταναλωτής (κάτι που 

συνηθίζεται σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες). Η µοναδική εξαίρεση είναι η 

περίπτωση sale and lease back (όπου προµηθευτής και µισθωτής είναι το ίδιο 

νοµικό πρόσωπο) ακινήτου όπου δεν επιτρέπεται να είναι ελεύθερος 

επαγγελµατίας. 

 

Μίσθωµα: Πρόκειται για την τοκοχρεολυτική δόση που πληρώνει ο µισθωτής 

προς τον εκµισθωτή έναντι των υπηρεσιών που του παρέχει (αγορά αγαθού και 

δικαίωµα χρήσης καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης). 

 

Ο πιο δόκιµος ορισµός (θα ακολουθήσει η αιτιολόγηση) από τους δύο που 

δίνουν τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι αυτός των ∆.Λ.Π. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. µίσθωση (leasing) είναι µία συµφωνία, 

βάσει της οποίας ο εκµισθωτής εκχωρεί το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου µε αντάλλαγµα µια πληρωµή ή σειρά πληρωµών από το µισθωτή 

(IASB, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σελ. 119). Τα ∆.Λ.Π. ορίζουν γενικώς τη 
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µίσθωση και µετά ορίζουν δύο βασικές κατηγορίες µίσθωσης: τη χρηµατοδοτική 

και τη λειτουργική (θα αναλυθούν παρακάτω).  

Στην ελληνική νοµοθεσία ο νοµοθέτης δυστυχώς ονοµάζει όλες τις µισθώσεις 

ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Έτσι σύµφωνα µε τον Ν. 1665/1986 (όπως 

τροποποιήθηκε µε µεταγενέστερους νόµους) «µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης η εκµισθώτρια εταιρία υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος, 

τη χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου ή και των δύο µαζί, που προορίζεται 

αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση του µισθωτή παρέχοντας στον µισθωτή, 

συγχρόνως, το δικαίωµα είτε να αγοράσει το πράγµα είτε να ανανεώσει τη 

µίσθωση για ορισµένο χρόνο. Επιπλέον, αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

µπορεί να είναι και τα πράγµατα που αγόρασε προηγουµένως η εταιρία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης από το µισθωτή (sale & lease back agreement)». 

Η ερµηνεία του παραπάνω νόµου (όπως την εξέφρασε ο Άγγελος 

Παπαδόπουλος Επόπτης Ελέγχου Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου - ΕΘΕΚ) είναι ότι 

µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης η εκµισθώτρια εταιρία (δηλαδή η 

εταιρία leasing) αγοράζει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό (κινητό ή ακίνητο 

πράγµα) που επιλέγει ο µισθωτής και στη συνέχεια παραχωρεί µε αντάλλαγµα 

(µίσθωµα), για ορισµένο χρόνο, στον αντισυµβαλλόµενο (µισθωτή), για τις 

ανάγκες της επιχείρησης ή του επαγγέλµατός του, παρέχοντας συγχρόνως το 

δικαίωµα είτε να αγοράσει το πράγµα είτε να ανανεώσει τη µίσθωση για ορισµένο 

χρόνο (Παπαδόπουλος Α., Φορολογικό ∆ελτίο, Τόµος 24ος 1999, σελ. 706). 

 

2.2. Κατηγορίες leasing 

Σύµφωνα µε την ξένη βιβλιογραφία και τα ∆.Λ.Π. υπάρχουν δύο βασικές 

κατηγορίες µίσθωσης: η χρηµατοδοτική µίσθωση (financial lease) και η 

λειτουργική µίσθωση (operational lease). Οι επιπτώσεις που έχει αυτή η 

διάκριση είναι η διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση στα βιβλία και του 

εκµισθωτή αλλά και του µισθωτή.  

Το ∆ΛΠ 17 (µετά και την ∆ιερµηνεία 27), ορίζει ότι η κατάταξη των µισθώσεων 

πρέπει να γίνεται µε βάση την έκταση κατά την οποία οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες 

που συνοδεύουν την ιδιοκτησία του εκµισθωµένου περιουσιακού στοιχείου 

ανήκουν στον µισθωτή. Συγκεκριµένα, µια µίσθωση χαρακτηρίζεται 

χρηµατοδοτική όταν το σύνολο το κινδύνων και των ωφελειών αναλαµβάνονται 
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από τον µισθωτή, ασχέτως αν ο τίτλος ιδιοκτησίας του στοιχείου µεταβιβαστεί ή 

όχι στο µισθωτή. Στους κίνδυνους περιλαµβάνονται οι πιθανότητες ζηµιών λόγω 

αδράνειας ή τεχνολογικής απαξίωσης και µεταβολών απόδοσης λόγω αλλαγής 

των οικονοµικών συνθηκών. Αντίστοιχα οι ωφέλειες µπορεί να αφορούν στην 

αναµενόµενη κερδοφόρο λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια 

της οικονοµικής ζωής του και το κέρδος από ανατίµηση ή εκποίηση της 

υπολειµµατικής αξίας του στοιχείου (IASB, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σελ. 124). 

Στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο δεν παρουσιάζεται τέτοιου είδους 

κατηγοριοποίηση των µισθώσεων. Αντιθέτως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

στον Ν. 1665/1986 αποκαλούνται εκ παραδροµής όλες οι µισθώσεις 

χρηµατοδοτικές, κάτι που δεν είναι ορθό. Στην πράξη αυτό που γίνεται είναι ότι 

επιτρέπεται και η χρηµατοδοτική και η λειτουργική µίσθωση από τις εταιρίες 

leasing αλλά η λογιστική αντιµετώπισή τους είναι η ίδια. Αυτό όπως θα δούµε και 

πιο κάτω είναι και ένα από τα πιο διαστρεβλωτικά στοιχεία της σχετικής µε το 

leasing ελληνικής νοµοθεσίας, καθώς στην Ελλάδα εφαρµόζονται υποχρεωτικά οι 

λογιστικοί χειρισµοί της λειτουργικής µίσθωσης σε όλες τις µισθώσεις. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας µε τις βασικές διαφορές λειτουργικής και 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης: 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση Λειτουργική Μίσθωση 

Πλήρης χρήση και οικονοµική 

ιδιοκτησία του παγίου 

αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα και 

τον κίνδυνο της απαξίωσης 

Πλήρης χρήση χωρίς κίνδυνο κατοχής 

(απαξίωση) 

Χρηµατοδότηση εντός 

ισολογισµού (κατά ∆ΠΧΑ), µε 

εµφάνιση των µελλοντικών 

µισθωµάτων ως υποχρέωση 

Off balance sheet χρηµατοδότηση  

Τα µισθώµατα µπορούν να 

θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες 

Τα µισθώµατα µπορούν να θεωρούνται 

λειτουργικές δαπάνες 

Η συντήρηση είναι ευθύνη του 

µισθωτή 

Η συντήρηση είναι ευθύνη του εκµισθωτή 

∆υνατή η επαναµίσθωση µε Η παράταση της διάρκειας είναι δυνατή 
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Χρηµατοδοτική Μίσθωση Λειτουργική Μίσθωση 

µειωµένα µισθώµατα µε επανυπολογισµό της υπολειµµατικής 

αξίας και των µισθωµάτων 

Η βάση υπολογισµού των 

µισθωµάτων µπορεί να είναι 

σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο 

Η βάση υπολογισµού είναι σταθερή, 

προκειµένου να υπολογισθεί το µίσθωµα 

και η υπολειµµατική αξία. 

Πίνακας 1 : Βασικές διαφορές λειτουργικής και χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Υποκατηγορίες ή προϊόντα leasing είναι επίσης οι εξής: 

Direct Leasing : Πρόκειται για την κλασική περίπτωση leasing, όπου µια 

εταιρεία-πελάτης θέλει να αγοράσει κάποιον εξοπλισµό και απευθύνεται σε µια 

εταιρεία χρηµατοδοτικών µισθώσεων, η οποία αναλαµβάνει να αγοράσει τον 

εξοπλισµό από τον προµηθευτή µετρητοίς και να µισθώσει τον εξοπλισµό στην 

εταιρεία-πελάτη. 

Sale & Lease Back Agreement : αποτελεί µια ειδική περίπτωση συµφωνίας 

µισθώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής που πωλεί στην εταιρία 

leasing τον εξοπλισµό ή το ακίνητο είναι ο ίδιος ο µισθωτής. Πρόκειται δηλαδή 

για µεταχειρισµένο ιδιόκτητο εξοπλισµό ο οποίος ανήκει στο µισθωτή που θα τον 

επαναµισθώσει (µόλις τον πουλήσει στην εταιρία leasing). Αυτού του είδους η 

συµφωνία στην ουσία είναι υποκατάστατο του δανεισµού κεφαλαίων κίνησης των 

εταιριών. Με µόνη διαφορά ότι ως εγγύηση / εξασφάλιση ο εκµισθωτής έχει και 

τον µεταχειρισµένο εξοπλισµό. Η περίπτωση των ακινήτων είναι αυτή που 

παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τις εταιρίες, καθώς στην ουσία καταφέρνει η 

εταιρία-πελάτης να εκµεταλλευτεί ένα ακίνητο το οποίο έχει αγοράσει εδώ και 

πολλά χρόνια µε στόχο τη δηµιουργία ρευστότητας. Από την άλλη πλευρά για τις 

εταιρείες leasing η µίσθωση ακινήτων παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ότι το ίδιο το 

ακίνητο αποτελεί κάλυψη και βρίσκεται ήδη στην τυπική ιδιοκτησία της. 

 

Vendor leasing : είναι ένα είδος χρηµατοδοτικής µίσθωσης που στηρίζεται στη 

δηµιουργία µιας οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ των προµηθευτών (που 

παρέχουν τον πάγιο κινητό εξοπλισµό προς τους πελάτες τους) και της εταιρείας 

Leasing. Aποτέλεσµα του Vendor Leasing είναι η πλήρης ή µερική 

αποκατάσταση της εταιρείας Leasing από τον προµηθευτή (υπογραφή 

συµβάσεων και είσπραξη µισθωµάτων) σε περίπτωση επισφάλειας του τελικού 
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πελάτη. Ο εξοπλισµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά το Vendor Leasing 

είναι αγαθά εκτεταµένης χρήσης και χαµηλής αξίας όπως: αυτοκίνητα, φορτηγά, 

υπολογιστές, ιατρικά – εκτυπωτικά – ανυψωτικά µηχανήµατα 

Χρονοµίσθωση Επιβατικών Αυτοκινήτων: Αποτελεί περίπτωση µίσθωσης 

µε αντικείµενο επιβατηγά αυτοκίνητα µαζί µε ορισµένες υπηρεσίες (συντήρηση 

οχήµατος, αλλαγή ελαστικών, οδική ασφάλεια, πληρωµή τελών κυκλοφορίας και 

µεικτής ασφάλειας). Λόγω του νόµου 2459/1997 το συγκεκριµένο είδος 

µισθώσεων πέρασε από τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις εταιρείες 

ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτό συνέβη καθώς τα µισθώµατα για µίσθωση 

αυτοκινήτων εκπίπτουν 100% ως έξοδα όταν είναι τιµολόγια από τις εταιρείες 

ενοικίασης αυτοκινήτων ενώ όταν είναι από εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

25%-60% (ανάλογα τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα - συγκεκριµένα µέχρι 1400 

κ.εκ. 60% και όταν είναι περισσότερο από 1400. κ.εκ. 25%).  

Με τον νέο νόµο περί φορολογίας εισοδήµατος (3842/2010), τα τιµολόγια 

µισθωµάτων για αυτοκίνητα θα εκπίπτουν πλέον 70% για αυτοκίνητα µέχρι 1600 

κ.εκ. 35% για αυτοκίνητα µε µεγαλύτερο κυβισµό, ασχέτως αν προέρχονται από 

εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. 

Τέλος µε τον ίδιο νόµο επιβάλλεται επιπλέον εισόδηµα στα στελέχη 

επιχειρήσεων που η εταιρεία τους παράσχει αυτοκίνητο µε βάση ένα συνδυασµό 

εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτου, παλαιότητας οχήµατος και χιλιόµετρων που 

έχουν διανυθεί.  

2.3. Παράµετροι του leasing 

 

Κεφαλαιουχικός Εξοπλισµός 

Ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός σύµφωνα µε την τρέχουσα ελληνική νοµοθεσία 

που αποτελεί αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης δύναται να είναι τα εξής: 

• ακίνητο και συγκεκριµένα:  

� αγροτικές εκτάσεις,  

� οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες µε κτίσµατα µετά του ποσοστού 

γηπέδου (οικοπέδου δηλαδή) στα συγκεκριµένα κτίσµατα σε σχέση 

µε τη δοµήσιµη επιφάνεια του γηπέδου, 

� κτίσµατα γενικά ή συγκρότηµα κτισµάτων µετά των λοιπών 

εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένου του γηπέδου που αναλογεί 
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στα συγκεκριµένα κτίσµατα, σε συνάρτηση µε το εµβαδόν του και τη 

συνολική δοµήσιµη επιφάνεια που µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο 

γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις 

πολεοδοµικές διατάξεις ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. 

• κινητός εξοπλισµός και συγκεκριµένα: 

� αεροπλάνα, 

� αυτοκίνητα, αλλά όπως θα αναλυθεί παρακάτω δεν συµφέρει τους 

πελάτες για φορολογικούς λόγους, 

� λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα εργοστασίων, Η/Υ, 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, εξοπλισµός γραφείου, έπιπλα κλπ.), 

� µοναδική εξαίρεση αποτελούν τα πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα, τα 

οποία δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείµενο µίσθωσης. 

 

∆ιάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της µίσθωσης υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς από το νόµο 

συγκεκριµένα: 

� Όσον αφορά στα ακίνητα η ελάχιστη διάρκεια µίσθωσης ορίζεται τα 10 

χρόνια, 

� στα αεροσκάφη αντίστοιχα τα 10 χρόνια και 

� στα υπόλοιπα είδη κεφαλαιουχικού εξοπλισµού τα 3 χρόνια. 

 

Υπολειµµατική Αξία (Residual Value) 

Η υπολειµµατική αξία είναι η αξία που συµφωνείται από µισθωτή κι εκµισθωτή 

ότι θα πληρωθεί στο τέλος της µίσθωσης. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να είναι η 

αξία µε την οποία πωλείται το περιουσιακό στοιχείο από την εταιρία leasing προς 

τον πελάτη. Η συγκεκριµένη αξία διαδραµατίζει πολύ µεγάλο ρόλο στη 

διαµόρφωση του ύψους των µισθωµάτων.  

Μια άλλη παράµετρος σε σχέση µε την υπολειµµατική αξία είναι αν η 

συγκεκριµένη αξία θα πληρωθεί στην ηµεροµηνία τελευταίου µισθώµατος ή στην 

επόµενη (σαν δηλαδή να ήταν ένα ακόµη µίσθωµα µετά το τέλος των κανονικών 

µισθωµάτων).  

 

Τύπος Μισθωµάτων 
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Βασικές επιλογές που έχει ο µισθωτής κατά την υπογραφή της σύµβασης µε 

τον εκµισθωτή όσον αφορά στα µισθώµατα είναι οι εξής: 

• Προκαταβλητέα ή Ληξιπρόθεσµα µισθώµατα 

� Προκαταβλητέα είναι τα µισθώµατα στην περίπτωση όπου το 

πρώτο µίσθωµα δεν ενσωµατώνει καθόλου τόκους. Αυτό σηµαίνει 

ότι εφόσον π.χ. το πρώτο προκαταβλητέο µηνιαίο µίσθωµα είναι 

στις 15/2/2010 τότε και η έναρξη της µίσθωσης είναι η 15/2/2010 

(αφού δεν υπήρχαν τόκοι σηµαίνει ότι η ηµεροµηνία που πληρώνει 

ο πελάτης το πρώτο µίσθωµα είναι η ηµεροµηνία έναρξης της 

µίσθωσης). 

� Ληξιπρόθεσµα είναι τα µισθώµατα στην περίπτωση που στο πρώτο 

µίσθωµα υπάρχουν κανονικά τόκοι. Αυτό σηµαίνει αντίστοιχα ότι 

εφόσον π.χ. το πρώτο ληξιπρόθεσµο µηνιαίο µίσθωµα είναι στις 

15/2/2010 τότε η έναρξη της µίσθωσης είναι η 16/1/2010. 

• Περιοδικότητα των µισθωµάτων. Τα µισθώµατα µπορεί να είναι: 

� Μηνιαία,  

� Τριµηνιαία,  

� Τετραµηνιαία, 

� Εξαµηνιαία ή  

� Ετήσια. 

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις είναι τα µηνιαία και τα τριµηνιαία 

µισθώµατα. 

• ∆οµηµένα Μισθώµατα. Τα δοµηµένα µισθώµατα είναι ένα πολύ βασικό 

πλεονέκτηµα ευελιξίας που παρουσιάζει το leasing. Ειδικότερα, οι 

εταιρίες leasing µπορούν να προχωρήσουν σε πολύ ευέλικτες 

προτάσεις όσον αφορά τα µισθώµατα όπως: 

� Μηδενισµός συγκεκριµένων µισθωµάτων, έτσι ώστε να 

εξυπηρετηθούν οι πελάτες µε εποχικότητα (π.χ. τα ξενοδοχεία της 

νησιωτικής Ελλάδας που έχουν καλύτερη ρευστότητα το διάστηµα 

από Ιούνιο έως Οκτώβριο, θέλουν συγκεκριµένους µήνες µηδενικά 

µισθώµατα)  

� Πολλαπλασιασµός συγκεκριµένων µισθωµάτων (π.χ. τα πρώτα 

τέσσερα µισθώµατα θα είναι διπλάσια των άλλων, τα επόµενα οκτώ 

θα είναι µισά των άλλων κλπ.) 
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� Αλλαγή περιοδικότητας των µισθωµάτων π.χ. τα πρώτα 4 

µισθώµατα θα είναι εξάµηνα και τα επόµενα τριµηνιαία. 

� Ορισµένα µισθώµατα θα είναι συγκεκριµένο ποσό (π.χ. 1000 ευρώ), 

ασχέτως του επιτοκίου και του υπολειποµένου κεφαλαίου 

(αυξάνοντας βέβαια ή µειώνοντας την αξία των υπολοίπων 

µισθωµάτων). 

 

Μείωση Κεφαλαίου 

Η µείωση του κεφαλαίου αποτελεί την προκαταβολή (στη διεθνή ορολογία 

αποκαλείται balloon payment) που δίνει ο πελάτης άµεσα στην εταιρία leasing. 

Αυτό σηµαίνει ότι µειώνει αυτόµατα την αξία του κεφαλαίου πάνω στην οποία 

υπολογίζονται οι τόκοι και τα µισθώµατα. Η Μείωση Κεφαλαίου χρησιµοποιείται 

πολύ συχνά για να µειωθεί το ρίσκο της εταιρίας leasing προς τον πελάτη, επειδή 

δεν αρκούν οι εξασφαλίσεις που έχει η εταιρία leasing στη διάθεση της. 

 

Ρήτρα Ξένου Νοµίσµατος 

Εφόσον το επιθυµεί ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να µισθώσει τον εξοπλισµό 

µε ρήτρα ξένου νοµίσµατος αναλαµβάνοντας φυσικά το αντίστοιχο νοµισµατικό 

ρίσκο, απολαµβάνοντας όµως και το αντίστοιχο επιτόκιο του συγκεκριµένου 

νοµίσµατος. Στο παρελθόν, οι συµβάσεις ξένου νοµίσµατος αντιπροσώπευαν 

µεγάλο ποσοστό του συνόλου των συµβάσεων, κάτι το οποίο όµως έχει µειωθεί 

δραστικά µετά την είσοδο του ευρώ στην ελληνική οικονοµία.  

 

Κατηγορία Επιτοκίου 

Ο τύπος επιτοκίου είναι πολύ βασική παράµετρος που επιλέγει ο πελάτης, 

καθώς επηρεάζει και το ύψος των µισθωµάτων αλλά και το ρίσκο που 

αναλαµβάνει τελικά ο πελάτης. Βασικές επιλογές που έχει ο πελάτης είναι το 

σταθερό επιτόκιο σε Ευρώ, το κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor ή κάποιο επιτόκιο µε 

ρήτρα ξένου νοµίσµατος (π.χ. USD Libor ή JPY Libor), όπου πέρα από το ρίσκο 

του επιτοκίου λαµβάνεται από τον µισθωτή και το συναλλαγµατικό ρίσκο της 

µεταβολής της ισοτιµίας. 
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2.4. Μαθηµατικός Τύπος του leasing 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε συνοπτικά να παρουσιάσουµε τον 

τρόπο που λειτουργεί µαθηµατικά ο θεσµός του leasing.  

Πριν προχωρήσουµε στη διατύπωση του τύπου θα ορίσουµε τις µεταβλητές: 

rate  = ετήσιο επιτόκιο (π.χ. 10%)1.  

pertype  = περιοδικότητα µισθωµάτων (µε τιµές 1 = ετήσια, 2= εξαµηνιαία, 3 = 

τετραµηνιαία, 4 = τριµηνιαία, 12 = µηνιαία) 

nper  = συνολικό πλήθος µισθωµάτων της µίσθωσης (π.χ. 36) 

pv  (Present Value) = Κεφάλαιο που δανείζεται ο πελάτης (π.χ. € 10.000) 

type  = Μεταβλητή που δείχνει αν τα µισθώµατα είναι προκαταβλητέα ή 

ληξιπρόθεσµα (Αν είναι ληξιπρόθεσµα τότε παίρνει τιµή 0 αλλιώς 1). 

Fv (Future Value) = Υπολειµµατική Αξία στο τέλος της µίσθωσης  

pmt  (Payment) = Μίσθωµα  

Για λόγους σύντοµης εµφάνισης του τύπου ορίζουµε ότι  

rateper  είναι το επιτόκιο δια την περιοδικότητα  

 

pertype

rate
rateper =  

 

Ο µαθηµατικός τύπος λοιπόν που υπολογίζει το µίσθωµα είναι ο εξής 

)
1)1(

(*)*1(

)(1(*

rateper

rateper
typerateper

fvrateperpv
pmt

nper

nper

−+
+

−+
=  

Ο συγκεκριµένος τύπος λοιπόν βρίσκει το µίσθωµα pmt που πρέπει να 

πληρώσει κάποιος µε περιοδικότητα pertype για να προµηθευτεί µε τη µέθοδο 

του leasing εξοπλισµό αξίας pv µε ετήσιο επιτόκιο rate και να πληρώσει στο 

τέλος της διάρκειας της µίσθωσης υπολειµµατική αξία fv. Θα προχωρήσουµε 

 
1 Σηµαντική σηµείωση : Το ετήσιο επιτόκιο πρέπει να προσαρµόζεται στην 

περιοδικότητα των µισθωµάτων (π.χ. για τα µηνιαία µισθώµατα θα πρέπει να διαιρούµε 

το ετήσιο επιτόκιο δια του 12, για τα τριµηνιαία δια του 4 κ.ο.κ.) 
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στην παρουσίαση ενός µικρού αριθµητικού παραδείγµατος, έτσι ώστε να γίνει πιο 

κατανοητή η λειτουργία του µηχανισµού του leasing:  

Έστω λοιπόν ότι µια εταιρία την 1/1/2010 θέλει να µισθώσει εξοπλισµό αξίας  

€ 10.000 από µία εταιρία leasing. Η εταιρία leasing του προτείνει ετήσιο σταθερό 

επιτόκιο 10%, τριµηνιαία ληξιπρόθεσµα µισθώµατα, µηδενική υπολειµµατική αξία 

στο τέλος της µίσθωσης 1.000 και διάρκεια 3 χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

µεταβλητές µας έχουν τις παρακάτω τιµές: 

rate  = 10%  

pertype  = 4  

nper  = 12 

pv  = € 10.000 

type  = 0  

Fv  = € 0 

pmt  = € 1.047,36 

Ο αναλυτικός πίνακας των µισθωµάτων (στην αγορά του leasing αποκαλείται 

repayment schedule) δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πως 

λειτουργεί µαθηµατικά το leasing: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ισχύς Τόκων 

ΑΑ

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή Τόκος 

Κεφάλα
ιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την Από Έως 

1 10.000,00 250,00 724,87 974,87 9.275,13 31/3/2010 1/1/2010 31/3/2010 
2 9.275,13 231,88 742,99 974,87 8.532,14 30/6/2010 1/4/2010 30/6/2010 
3 8.532,14 213,30 761,57 974,87 7.770,57 30/9/2010 1/7/2010 30/9/2010 
4 7.770,57 194,26 780,61 974,87 6.989,96 31/12/2010 1/10/2010 31/12/2010 
5 6.989,96 174,75 800,12 974,87 6.189,84 31/3/2011 1/1/2011 31/3/2011 
6 6.189,84 154,75 820,13 974,87 5.369,71 30/6/2011 1/4/2011 30/6/2011 
7 5.369,71 134,24 840,63 974,87 4.529,08 30/9/2011 1/7/2011 30/9/2011 
8 4.529,08 113,23 861,64 974,87 3.667,44 31/12/2011 1/10/2011 31/12/2011 
9 3.667,44 91,69 883,19 974,87 2.784,26 31/3/2012 1/1/2012 31/3/2012 
10 2.784,26 69,61 905,26 974,87 1.878,99 30/6/2012 1/4/2012 30/6/2012 
11 1.878,99 46,97 927,90 974,87 951,09 30/9/2012 1/7/2012 30/9/2012 
12 951,09 23,78 951,09 974,87 0,00 31/12/2012 1/10/2012 31/12/2012 
ΣΥΝΟΛΟ 1.698,46 10.000,00 11.698,46     

Πίνακας 2 : Α’ Πίνακας Ανάλυσης Μισθωµάτων (Repayment Schedule) 

Στον παραπάνω πίνακα µπορούµε να παρατηρήσουµε τον τρόπο µε τον 

οποίο λειτουργεί το leasing µαθηµατικά: 
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� Κάθε µίσθωµα (στήλη 5) περιέχει τόκο (στήλη 3) και κεφάλαιο (στήλη 

4).  

� Ο τόκος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το επιτόκιο περιόδου 

(ετήσιο επιτόκιο δια περιοδικότητα) επί το υπολειπόµενο κεφάλαιο 

πριν την έναρξη του µισθώµατος (στήλη 2). 

� Το κεφάλαιο που αποπληρώνεται µε το κάθε µίσθωµα υπολογίζεται 

αφαιρώντας από το µίσθωµα (στήλη 5) τον παραπάνω υπολογιζόµενο 

τόκο (στήλη 2). 

� Το µίσθωµα πληρώνεται την ηµεροµηνία της στήλης 7. 

� Οι τόκοι της στήλης 2, υπολογίστηκαν για το διάστηµα της στήλης 8. 

� Η στήλη 7 είναι η ηµεροµηνία πληρωµής του µισθώµατος, άρα και 

ηµεροµηνία αποπληρωµής του µέρους κεφαλαίου 

 

Αφού υπολογιστεί το µίσθωµα µε τον παραπάνω τύπο, µπορούµε να 

επέµβουµε στις µεταβλητές για να παρατηρήσουµε τις αλλαγές που λαµβάνουν 

µέρος στα διάφορα µεγέθη. Εφόσον λοιπόν αλλάξουµε τον τύπο µισθωµάτων 

από ληξιπρόθεσµα σε προκαταβλητέα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 

ανάλυσης µισθωµάτων: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ισχύς Τόκων 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην Αρχή Τόκος Κεφάλαιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στο 
Τέλος 

Χρεολύσιο 
πληρωτέο  

την Από Έως 
1 10.000,00 0,00 951,09 951,09 9.048,91 1/1/2010 1/1/2010 31/3/2010 
2 9.048,91 226,22 724,87 951,09 8.324,03 1/4/2010 1/4/2010 30/6/2010 
3 8.324,03 208,10 742,99 951,09 7.581,04 1/7/2010 1/7/2010 30/9/2010 
4 7.581,04 189,53 761,57 951,09 6.819,47 1/10/2010 1/10/2010 31/12/2010 
5 6.819,47 170,49 780,61 951,09 6.038,87 1/1/2011 1/1/2011 31/3/2011 
6 6.038,87 150,97 800,12 951,09 5.238,74 1/4/2011 1/4/2011 30/6/2011 
7 5.238,74 130,97 820,13 951,09 4.418,62 1/7/2011 1/7/2011 30/9/2011 
8 4.418,62 110,47 840,63 951,09 3.577,99 1/10/2011 1/10/2011 31/12/2011 
9 3.577,99 89,45 861,64 951,09 2.716,35 1/1/2012 1/1/2012 31/3/2012 

10 2.716,35 67,91 883,19 951,09 1.833,16 1/4/2012 1/4/2012 30/6/2012 
11 1.833,16 45,83 905,26 951,09 927,90 1/7/2012 1/7/2012 30/9/2012 
12 927,90 23,20 927,90 951,09 0,00 1/10/2012   

 ΣΥΝΟΛΟ 1.413,13 10.000,00 11.413,13     

Πίνακας 3 : Β’ Πίνακας Ανάλυσης Μισθωµάτων (Repayment Schedule) 
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Όπως παρατηρούµε ο τόκος στο 1ο µίσθωµα µηδενίστηκε, καθώς το µίσθωµα 

πληρώθηκε ταυτόχρονα µε τη χορήγηση του κεφαλαίου από τον εκµισθωτή προς 

το µισθωτή (όπως αναφέραµε παραπάνω η τακτική αυτή υλοποιείται από τις 

εταιρίες Leasing µε την χορήγηση του κεφαλαίου µειωµένο κατά το ποσό του 

πρώτου µισθώµατος – στο παράδειγµα µας η εταιρία Leasing θα χορηγούσε 

10.000€ - 951,09 € = 9.048,91 €). Επιπλέον στο τελευταίο µίσθωµα επίσης δεν 

υπάρχουν τόκοι, αφού δεν υπάρχει περίοδος στην οποία να υπολογίζονται τόκοι. 

Σε επίπεδο ολόκληρης της µίσθωσης τώρα, είναι προφανές ότι το σύνολο των 

τόκων που πληρώνει ο µισθωτής στην περίπτωση των προκαταβλητέων 

µισθωµάτων είναι λιγότεροι από την περίπτωση των ληξιπρόθεσµων. 

2.5. Η ελληνική αγορά των εταιριών leasing  

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται συνολικά 17 εταιρίες leasing, 11 ως 

ανεξάρτητες εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 6 ως ∆ιευθύνσεις µέσα στις 

Τράπεζες (ο νόµος επέτρεπε µόνο στις ξένες τράπεζες µέσω εσωτερικών 

τµηµάτων να διεξάγουν µισθώσεις, αλλά εδώ και 4 χρόνια δόθηκε η δυνατότητα 

αυτή και στις ελληνικές τράπεζες). Αυτή τη στιγµή όλες οι εταιρίες leasing που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια είναι είτε θυγατρικές ανώνυµες 

εταιρίες είτε διευθύνσεις τραπεζικών οµίλων. Παλαιότερα υπήρξε µόνο µια εταιρία 

που δεν άνηκε σε τράπεζα, συγκεκριµένα η ΟΤΕ Leasing που άνηκε στον όµιλο 

του ΟΤΕ, αλλά το 2002 εξαγοράστηκε και απορροφήθηκε από την Πειραιώς 

Leasing.  

Ακολουθεί µια λίστα µε τις εταιρείες ή διευθύνσεις / τµήµατα τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή (Σεπτέµβριος 2010) 

διευκρινίζοντας και την µητρική τράπεζα, την χώρα προέλευσης της µητρικής 

τράπεζας και το αν πρόκειται για ανεξάρτητη εταιρεία ή διεύθυνση της τράπεζας: 
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A/A Εταιρεία 
Μητρική 
Εταιρεία 

Χώρα 
προ-

έλευσης 
µητρικής Τύπος 

1 
EFG Eurobank 
Ergasias Leasing 

EFG Eurobank 
Ergasias Bank Ελλάδα Εταιρεία 

2 Κύπρου Leasing 
Τράπεζα 
Κύπρου Κύπρος Εταιρεία 

3 Marfin Leasing Marfin Bank 
Ελλάδα/ 
Κύπρος Εταιρεία 

4 Alpha Leasing Alpha Bank Ελλάδα Εταιρεία 

5 Πειραιώς Leasing 
Τράπεζα 
Πειραιώς Ελλάδα Εταιρεία 

6 Εθνική Leasing Εθνική Τράπεζα Ελλάδα Εταιρεία 

7 Emporiki Leasing 

Emporiki Bank 
(Θυγατρική της 
Credit Agricole) Γαλλία Εταιρεία 

8 

Τράπεζα Αττικής 
(∆ιεύθυνση Leasing & 
Factoring) Τράπεζα Αττικής Ελλάδα ∆ιεύθυνση 

9 ΑΤΕ Leasing ΑΤΕ Bank Ελλάδα Εταιρεία 
10 Probank Leasing Probank Ελλάδα Εταιρεία 

11 Γενική Leasing 

Γενική Τράπεζα 
(Θυγατρική 
Societe 
Generale) Γαλλία Εταιρεία 

12 
Τ Leasing (πρώην 
Aspis Leasing) 

Aspis Bank 
(Εξαγοράστηκε 
από το 
Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο) Ελλάδα Εταιρεία 

13 
BNP Paribas Lease 
Group BNP Paribas  Γαλλία ∆ιεύθυνση 

14 
Proton Bank 
(∆ιεύθυνση Leasing) Proton Bank Ελλάδα ∆ιεύθυνση 

15 
Ελληνική Τράπεζα 
(∆ιεύθυνση Leasing) 

Ελληνική 
Τράπεζα Ελλάδα ∆ιεύθυνση 

16 
ABN AMRO Bank 
(∆ιεύθυνση Leasing) 

ABN AMRO 
Bank Ολλανδία ∆ιεύθυνση 

17 
Πανελλήνια Τράπεζα 
(∆ιεύθυνση Leasing) 

Πανελλήνια 
Τράπεζα Ελλάδα ∆ιεύθυνση 

Πίνακας 4 : Λίστα Ενεργών Εταιρειών ή ∆ιευθύνσεων Τραπεζών Leasing στην 

Ελλάδα τον Σεπτέµβριο 2010 
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2.6. Ιστορική Αναδροµή των εταιριών leasing στην 

Ελλάδα 

 

Η πρώτη εταιρία Leasing που ιδρύθηκε στην Ελλάδα είναι η Alpha Leasing 

(ιδρύθηκε το 1981 ως απλή ανώνυµη εταιρία παρέχοντας άτυπα υπηρεσίες 

µίσθωσης και µετατράπηκε σε εταιρία leasing το 1986 µετά από τη θέσπιση του 

Ν.1665/1986), η οποία ήταν ο leader της αγοράς για µια δεκαπενταετία. Μέχρι το 

1993 ιδρύθηκαν άλλες 9 εταιρίες οι οποίες είναι κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης 

οι εξής: ΕΤΒΑ Leasing (1987), Citileasing (1987), Εµπορική Leasing (ιδρύθηκε 

ως Eurolease το 1989 ως joint venture µε την Banque Nationale de Paris αλλά το 

1993 εξαγοράστηκε πλήρως από την Εµπορική Τράπεζα), Εθνική Leasing 

(ιδρύθηκε το 1990 από κοινού µε την Ιδρύθηκε το 1990 από την Εθνική Τράπεζα 

από κοινού µε τις ΕΤΕΒΑ, Crédit Lyonnais, Slibail International και την 

Ελληνογαλλική Τράπεζα, αλλά το 1993 εξαγοράστηκε πλήρως από την Εθνική 

Τράπεζα), Ergo Leasing (1991), ΑΤΕ Leasing (1991), Abn Amro Hellas Leasing 

(1991), Ιονική Leasing (1993), Πειραιώς Leasing (1993) και οι οποίες εµφάνισαν 

κατά σειρά ετών τεράστιους ρυθµούς ανάπτυξης κύκλου εργασιών αλλά και 

κερδών. Με βάση το πολύ µεγάλο αυτό περιθώριο κέρδους που εµφάνιζαν οι 

εταιρίες Leasing ξεκίνησε το 1997 ένας νέος κύκλος ίδρυσης νέων εταιριών 

leasing κυρίως από ισχυρούς τραπεζικούς οµίλους, πιο συγκεκριµένα : Κύπρου 

Leasing (1997), Λαϊκή Leasing (1997), ΟΤΕ Leasing (1997), EFG Eurobank 

Leasing (1998). 

Αξίζει να τονισθεί ότι η τεράστια κερδοφορία που εµφάνιζαν οι εταιρίες µέχρι 

το 1999 οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό σε συνδυασµό δύο σπουδαίων ατελειών του 

νόµου 1665/1986. Ειδικότερα :  

1. Οι εταιρίες Leasing στην περίπτωση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων 

εµφανίζουν στα έσοδα τους όχι µόνο τον τόκο αλλά και το κεφάλαιο 

(ενώ θα έπρεπε να εµφανίζουν µόνο τον τόκο και το κεφάλαιο θα 

έπρεπε να είναι απλά οφειλή των πελατών προς την εταιρία leasing) 

των τοκοχρεολυτικών δόσεων που χρεώνουν και αντίστοιχα στα έξοδα 

εµφανίζουν τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων που εκµισθώνουν. 
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2. Οι αποσβέσεις των εκµισθωµένων παγίων που εµφάνιζαν οι εταιρίες 

leasing δεν µερίζονταν στα έτη διάρκειας των συµβάσεων αλλά 

σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν για όλες τις 

εταιρίες.  

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τότε δεν υπήρχε το leasing ακινήτων, το 

συντριπτικό µέρος των συµβάσεων είχε διάρκεια 3 έτη, ενώ αντίστοιχα οι 

φορολογικοί συντελεστές για αυτού του είδους τον εξοπλισµό κυµαινόταν µεταξύ 

του 15-30% (από 3,3 έως 6,6 έτη απόσβεσης). Έτσι καθ’όλη τη διάρκεια των 

συµβάσεων οι εταιρίες leasing, ενώ εµφάνιζαν έσοδα τα οποία επιµερίζονταν στα 

3 έτη, τα αντίστοιχα έξοδα (δηλ. αποσβέσεις) ήταν επιµερισµένα σε περισσότερα 

από 3 έτη (π.χ. αν ο συντελεστής απόσβεσης ήταν 20% τότε τα έξοδα 

επιµερίζονταν σε 5 έτη). Αυτό έχει δύο σηµαντικές συνέπειες στα µεγέθη των 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως των εταιριών leasing : α) καθ’όλη τη διάρκεια των 

συµβάσεων οι εταιρίες εµφάνιζαν πλασµατικά πολύ µεγάλη κερδοφορία και β) 

στο τέλος της διάρκειας της σύµβασης (κατά την πώληση των παγίων) 

λογίζονταν ξαφνικά πολύ µεγάλες ζηµιές (που ήταν το αναπόσβεστο µέρος των 

παγίων).  

Αν αναλυθεί περαιτέρω η συγκεκριµένη διαστρέβλωση, το συµπέρασµα που 

διαµορφώνεται είναι ότι όσο η ετήσια παραγωγή νέων συµβάσεων υπερέβαινε 

την παραγωγή της προηγούµενης χρονιάς, τόσο ο ρυθµός ανάπτυξης της 

κερδοφορίας ήταν πλασµατικά µεγαλύτερος από το ρυθµό αύξησης της ετήσιας 

παραγωγής νέων συµβάσεων. Βέβαια στην αντίθετη περίπτωση, αυτή δηλαδή 

της µείωσης της ετήσιας παραγωγής σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ο 

ρυθµός µείωσης των κερδών θα ήταν επίσης µεγαλύτερος από αυτό της µείωσης 

της παραγωγής.  

Το δεύτερο µέρος της συγκεκριµένης λογιστικής διαστρέβλωσης ίσχυσε µέχρι 

το 1999, όπου µε τον Ν. 2682/1999 διορθώθηκε το λάθος της νοµοθεσίας και 

πλέον οι αποσβέσεις επιµερίζονται στη διάρκεια της σύµβασης, ενώ ταυτόχρονα 

επιτράπηκε πρακτικά η µίσθωση των ακινήτων. Όσον αφορά το άλλο µέρος της 

διαστρέβλωσης (δηλαδή την καταχώριση ως έσοδο από χρηµατοδοτική µίσθωση 

και του κεφαλαίου εκτός από τον τόκο) δυστυχώς παραµένει ακόµη στην 

ελληνική νοµοθεσία. Παρόλ'αυτά το συγκεκριµένο πρόβληµα λύθηκε από την 

υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ το 2004, οπότε και οι εταιρείες leasing δηµοσιεύουν τις 
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οικονοµικές τους καταστάσεις και κατά ∆ΠΧΑ (ή µόνο κατά ∆ΠΧΑ όπως έχουν 

δικαίωµα). 

Εκτός από την απελευθέρωση του leasing ακινήτων, το 1999 ξεκίνησε η 

άνοδος της οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και η σηµαντική πτώση των 

επιτοκίων, γεγονότα που συνέβαλλαν σε απότοµη αύξηση της ζήτησης για 

υπηρεσίες leasing οδηγώντας σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά και σε 

όξυνση του ανταγωνισµού στο χώρο.   

Έτσι στην τετραετία 2000-2004 σηµειώθηκαν τα εξής σηµαντικά γεγονότα που 

άλλαξαν σηµαντικά το χάρτη της αγοράς του leasing στην Ελλάδα: 

� 4 σηµαντικές εξαγορές-συγχωνεύσεις: 

- Η Alpha Leasing συγχώνευσε την Ιονική Leasing το 2001 µετά 

την συγχώνευση της Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Bank,  

- Η EFG Eurobank Leasing απορρόφησε την Ergo Leasing το 

2002 µετά την συγχώνευση των µητρικών τραπεζών ,  

- Η Πειραιώς Leasing εξαγόρασες και απορρόφησε την ΟΤΕ 

Leasing το 2002  

- Επίσης η Πειραιώς Leasing απορρόφησε και την ΕΤΒΑ 

Leasing το 2003  

� δηµιουργήθηκαν 3 νέες εταιρίες :  

- η Εγνατία Leasing το 2000,  

- η Αττικής Leasing το 2001 και  

- η Probank Leasing το 2002 

� 2 πολύ µικρές εταιρίες εξαγοράστηκαν από τραπεζικούς οµίλους, που 

δεν είχαν παρουσία στο χώρο του leasing: 

- το 2002 η Citileasing εξαγοράστηκε από την Γενική Τράπεζα 

και µετονοµάστηκε σε Γενική Leasing,  

- το 2003 εξαγοράστηκε η ABN AMRO Leasing από την Aspis 

Bank και µετονοµάστηκε σε Aspis Leasing, ενώ ταυτόχρονα η 

ABN AMRO Bank προχώρησε στη δηµιουργία νέου µικρού 

τµήµατος Leasing εσωτερικά στην τράπεζα.  

 

Αντίστοιχα την επόµενη επταετία (2004-2010) ακολούθησαν µια σειρά από 

άλλα γεγονότα που επηρέασαν το χώρο: 
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� δηµιουργήθηκαν 3 νέες διευθύνσεις leasing από τράπεζες στην 

Ελλάδα: 

- το 2006 η Proton Bank (τότε ονοµαζόταν Omega Bank) 

δηµιούργησε ειδική ∆ιεύθυνση που ασχολείται µε το leasing 

- το 2008 η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε και αυτή στην 

δηµιουργία ειδικής ∆ιεύθυνσης για το leasing 

- την ίδια χρονιά η Πανελλήνια Τράπεζα δηµιούργησε επίσης 

ειδική ∆ιεύθυνση που ασχολείται µε το leasing 

� Πραγµατοποιήθηκαν συγχωνεύσεις - απορροφήσεις - εξαγορές: 

- Το 2007 απορροφάται η Αττικής Leasing από την Τράπεζα 

Αττικής και µετασχηµατίζεται σε ∆ιεύθυνση Leasing µέσα στην 

τράπεζα. 

- Το 2007 συγχωνεύθηκαν οι Εγνατία Leasing και Laiki Leasing 

λόγω συγχώνευσης των τραπεζών βασικών µετόχων τους και 

δηµιουργήθηκε η Marfin Leasing. 

- Το 2006 η Εµπορική Τράπεζα εξαγοράστηκε από την γαλλική 

Credit Agricole. Το 2008 η Credit Agricole Leasing (Γαλλίας) 

εξαγόρασε το 20% της Emporiki Leasing, ενώ το υπόλοιπο 

80% παρέµεινε στην Εµπορική Τράπεζα. Από τις αρχές του 

2010, η Εµπορική Leasing είναι 100% ελεγχόµενη από την 

Credit Agricole Leasing. Αυτό είναι κάτι που πρώτη φορά 

συµβαίνει σε εταιρεία Leasing θυγατρική τράπεζας 

ελεγχόµενης από τράπεζα του εξωτερικού: Η ελληνική εταιρεία 

leasing να ελέγχεται απευθείας από την αντίστοιχη θυγατρική 

εταιρεία leasing του εξωτερικού.  

� ∆ιαγράφηκαν οι µετοχές των 2 εταιρειών leasing που ήταν εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και παρέµειναν ανεξάρτητες εταιρείες 

εκτός Χρηµατιστηρίου (δεν απορροφήθηκαν από τις τράπεζες): 

- Το 2007 διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών οι 

µετοχές της Alpha Leasing µετά από την εξαγορά του 100% 

των µετοχών της µέσω της δηµόσιας πρότασης της Alpha 

Bank  

- Το 2009 διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών και οι 

µετοχές της Πειραιώς Leasing µετά από την εξαγορά του 
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100% των µετοχών της µέσω της δηµόσιας πρότασης που 

έκανε η το 2008 της Τράπεζα Πειραιώς. Η δηµόσια πρόταση 

είχε ακολουθήσει την απόσχιση κλάδων της Πειραιώς Leasing 

και την εισφορά τους σε άλλη θυγατρική του οµίλου. Στην 

ουσία µε αυτό τον τρόπο η Πειραιώς Leasing εξήλθε του ΧΑ. 

� Μετονοµασία της Aspis Leasing σε Τ Leasing λόγω εξαγοράς της 

µητρικής τράπεζας (Aspis Bank) από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 

 

 

2.7. Στατιστικά στοιχεία για την αγορά του leasing στην 

Ελλάδα 

 

Κάνοντας µια ανάλυση των στοιχείων της αγοράς leasing στην Ελλάδα 

(βασισµένοι στα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής 

Μίσθωσης για το διάστηµα 1999-2009) µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η 

αγορά ακολούθησε µια επταετία έντονης ανάπτυξης (µε εξαίρεση το 2005) και 

µετά ακολούθησε µια τριετία κάµψης (αρχικά παρατηρούµε το 2007 σχετική 

στασιµότητα και την διετία 2008-2009 έντονη κάµψη). Ουσιαστικά το 2009 η 

αγορά έπεσε κάτω από τα επίπεδα που βρισκόταν το 2003. 

Αναλυτικά το µέγεθος της αγοράς (η ένωση συνήθως το µετράει σε αξία των 

νέων συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης) τα τελευταία έντεκα χρόνια (1999-

2009) έχει ως εξής: 

Έτος (Χιλ. Ευρώ) 
% 

µεταβολής 
1999 722.400,00   
2000 1.006.900,00 39,38% 
2001 1.300.800,00 29,19% 
2002 1.536.300,00 18,10% 
2003 1.964.459,00 27,87% 
2004 2.360.381,00 20,15% 
2005 2.325.185,00 -1,49% 
2006 2.913.754,00 25,31% 
2007 2.868.934,00 -1,54% 
2008 2.564.781,00 -10,60% 
2009 1.726.901,00 -32,67% 

Πίνακας 5 : Αξία νέων εργασιών εταιρειών leasing 1999-2009 ( σε χιλ. €) 
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Ετήσια Παραγωγή Συµβάσεων όλων των εταιρειών Leasing στην Ελλάδα την περίοδο 
1999-2009 (σε εκ. ευρώ)
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Εικόνα 1 : Αξία νέων εργασιών εταιρειών leasing 1999-2009 ( σε εκ. €) 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών 

Leasing τα µερίδια αγοράς των εταιριών leasing µε βάση την ετήσια παραγωγή 

νέων συµβάσεων έχουν ως εξής: 

Μερίδια Αγοράς Εταιρειών  Leasing 2009
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Εικόνα 2 : Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Leasing 2009 
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Από το 2006 η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης έχει 

ξεκινήσει την καταγραφή του υπολειποµένου κεφαλαίου στα στατιστικά στοιχεία 

που δηµοσιεύει, γεγονός που υποδεικνύει την επιρροή των ∆ΠΧΑ. Ακολουθεί η 

εικόνα της αγοράς του leasing από την πλευρά του υπολειπόµενου κεφαλαίου 

για τα έτη 2006-2009: 

Έτος 

Υπολειπόµενο 
Κεφάλαιο  
(Σε χιλ. €) 

% 
µεταβολής 

2006 6.859.727,00   
2007 7.930.802,00 15,61% 
2008 8.436.066,00 6,37% 
2009 8.281.687,00 -1,83% 

Πίνακας 6 : Υπολειπόµενο Κεφάλαιο εταιρειών leasing 2006-2009 ( σε χιλ. €) 

 

Υπολειπόµενο Κεφάλαιο Εταιρειών Leasing 2006-2009 (σε χιλ. €)
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Εικόνα 3 : Υπολειπόµενο Κεφάλαιο εταιρειών leasing 2006-2009 ( σε εκ. €) 

 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των 8 µεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου σύµφωνα µε 

τις νέες εργασίες του 2010 και την πορεία τους την τελευταία επταετία (2003-

2009): 
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Έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
EFG EURO 322.092 456.809 460.261 531.467 538.975 508.375 315.699 
ΚΥΠΡΟΥ 276.430 416.526 420.260 512.506 503.834 415.720 281.566 
MARFIN 166.444 167.922 192.683 135.866 109.484 95.048 220.564 
ALPHA 312.005 372.651 360.153 487.213 406.023 305.085 218.683 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 255.000 348.010 350.102 537.100 477.643 388.782 199.900 
ΕΘΝΙΚΗ 164.442 185.003 196.317 210.266 229.491 221.632 127.516 
EMPORIKI 183.914 141.111 100.586 168.960 170.975 200.080 116.169 
Α.Τ.Ε 79.831 68.630 61.660 121.060 105.450 136.477 53.985 

Πίνακας 7 : Νέες εργασίες 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing 2003-2009 ( σε χιλ.€) 

 

Εργασίες 8 µεγαλύτερων εταιρειών Leasing

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Έτος

Ύ
ψ
ο
ς
 Ε
ρ
γ
α
σ
ίω
ν
 (
χ
ιλ

. 
€) EFG EURO

ΚΥΠΡΟΥ

MARFIN

ALPHA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Α.Τ.Ε

 

Εικόνα 4 : Νέες εργασίες 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing 2003-2009 

Αναλύοντας τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουµε στο γεγονός ότι είναι 

εντυπωσιακή η αύξηση εργασιών της Marfin Leasing το 2009, καθώς από την 

όγδοη θέση µέσα σε ένα έτος καταφέρνει να καταλάβει την τρίτη θέση µετά την 

EFG Eurobank Ergasias Leasing και την Κύπρου Leasing. 

 

Αντίστοιχα τα στοιχεία όσον αφορά στο υπολειπόµενο κεφάλαιο της αγοράς 

leasing ανά εταιρεία (πάλι για τις 8 µεγαλύτερες εταιρείες) για το διάστηµα 2006-

2009 έχει ως εξής: 
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Έτος 2006 2007 2008 2009 
EFG EURO 1.373 1.535 1.629 1.615 
ΚΥΠΡΟΥ 1.202 1.360 1.372 1.265 
ALPHA 995 1.194 1.291 1.233 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.042 1.237 1.288 1.154 
ΕΘΝΙΚΗ 585 705 811 800 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 443 495 596 612 
MARFIN 374 370 350 489 
ΑΤΕ 311 341 420 390 

Πίνακας 8 : Υπολ. Κεφάλαιο 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing  

2006-2009 (σε εκ. €) 
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Εικόνα 5 : Υπολ. Κεφάλαιο 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing 2006-2009 
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2.8. Τυπική δοµή εταιριών leasing  

Το σύνολο των εταιριών leasing στην Ελλάδα λειτουργούν µε σχετικά 

παρόµοιο τρόπο. Τα οργανογράµµατα δηλαδή των εταιριών είναι παρόµοια. 

Ακολουθεί ένα τυπικό οργανόγραµµα µιας εταιρίας leasing στην Ελλάδα: 

 

 

Εικόνα 6 : Τυπικό Οργανόγραµµα µιας εταιρίας Leasing στην Ελλάδα 
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συγκεκριµένων ιδιαιτεροτήτων, όπως π.χ.: 

∆ιοικητικό 
Συµβούλιο 

Πρόεδρος 
∆.Σ. 

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Εµπορική ∆ιεύθυνση 
(∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

Εργασιών) 

Οικονοµική ∆ιεύθυνση Γραφείο Νοµικών 
Υπηρεσιών 

Υποδιεύθυνση 
Marketing 

Υποδιεύθυνση 
Ανάπτυξης 
Εργασιών 

Τµήµα Μεγάλων Πελατών 

Τµήµα Πελατών Αττικής 

Τµήµα Πελατών Νοτίου 
Ελλάδος 

Τµήµα Πελατών Βορείου 
Ελλάδος 

Τµήµα 
Λογιστηρίου 

Τµ. 
Πληροφορικής 

Τµ.  
Καθυστερήσεων 

Τµήµα 

Ακινήτων 

Τµήµα 

∆ικών 

 
Εσωτερικός 
Έλεγχος 



32 

- Σε ορισµένες εταιρείες κάτω από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

υπάρχει η θέση του Γενικού ∆ιευθυντή 

- Εταιρίες που ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

διέθεταν Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Τµήµα Εταιρικών 

Ανακοινώσεων (αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει εταιρεία 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης της οποίας οι µετοχές να είναι 

εισηγµένες στο ΧΑ) 

- ∆εν διαθέτουν όλες οι εταιρίες εσωτερικό Τµήµα 

Πληροφορικής (ορισµένες εξυπηρετούνται από τις ∆ιευθύνσεις 

Πληροφορικής της µητρικής τράπεζας, άλλες έχουν 

προχωρήσει σε 100% outsourcing) 

- Οι νεότερες εταιρίες δε διαθέτουν Τµήµα Καθυστερήσεων 

- Ορισµένες εταιρίες διαθέτουν ανεξάρτητα υποκαταστήµατα 

εξυπηρέτησης πελατών σε συγκεκριµένες περιοχές (π.χ. 

Θεσ/νίκη, Ηράκλειο, Πάτρα κλπ.) τα οποία συνήθως ανήκουν 

στη Υποδιεύθυνση Εργασιών 

 

 

2.9. Πληροφοριακά συστήµατα εταιριών leasing  

 

Οι εταιρίες leasing είναι τυπικό παράδειγµα εταιριών χρηµατοοικονοµικού 

χαρακτήρα, είναι στην ουσία εταιρίες που δανείζονται και δανείζουν χρήµατα. 

Εάν προσπαθούσαµε να απλοποιήσουµε στο µέγιστο βαθµό το αντικείµενο 

αυτών των εταιριών θα καταλήγαµε στο συµπέρασµα ότι οι εταιρίες αυτές 

εµπορεύονται χρήµατα. Άρα λοιπόν όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την 

απόδοση της επιχείρησης συγκεντρώνονται σε πληροφορίες σχετικά µε κεφάλαιο 

και τόκο.  

Κατ’αυτή την έννοια λοιπόν, η ανάγκη αυτού του τύπου επιχειρήσεων για 

παρακολούθηση των πληροφοριών είναι πιο ξεκάθαρη. Θα πρέπει να τονίσουµε 

ότι ο τραπεζικός και ο ευρύτερος χρηµατοοικονοµικός τοµέας (δηλαδή τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες leasing, εταιρίες factoring κλπ.) της οικονοµίας 

είναι ο τοµέας που παραδοσιακά πραγµατοποιεί τις µεγαλύτερες επενδύσεις σε 

πληροφορική.  
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Στην αγορά των πληροφοριακών συστηµάτων για εταιρίες leasing έχει 

κυριαρχήσει µια ελληνική εταιρία που ασχολείται εξειδικευµένα µε το 

συγκεκριµένο χώρο εδώ και µια δεκαπενταετία. Η εταιρία αυτή είναι η 

SingularLogic, η οποία από το 1992 (τότε ήταν η εταιρία Computer Logic, η 

οποία συγχωνεύθηκε το 2000 µε την DIS και το 2005 συγχωνεύθηκε µε την 

Singular και δηµιουργήθηκε η SingularLogic) ασχολείται µε τις εταιρίες leasing. 

Το 1996 ανέπτυξε το σύστηµα SingularLogic Leasing ERP (αρχικά ονοµαζόταν 

Ωµέγα Leasing ERP) και αυτή τη στιγµή το έχουν προµηθευτεί κι εγκαταστήσει 

14 από τις 17 εταιρίες leasing. Ενδεικτικό στοιχείο της αποδοχής που τυχαίνει το 

σύστηµα στην αγορά, είναι το γεγονός ότι οι εννέα µεγαλύτερες εταιρίες του 

χώρου (EFG Eurobank Ergasias Leasing, Κύπρου Leasing, Marfin Leasing, 

Alpha Leasing, Πειραιώς Leasing, Εθνική Leasing, Emporiki Leasing, Τράπεζα 

Αττικής (∆ιεύθυνση Leasing & Factoring) και ΑΤΕ Leasing) λειτουργούν µε το 

πληροφοριακό σύστηµα SingularLogic Leasing ERP.  

Ακολουθεί πίνακας µε τις εταιρίες leasing και τα πληροφοριακά συστήµατα µε 

τα οποία λειτουργούν:  

A/A Εταιρία Σύστηµα Κατασκευαστής 

1 
EFG Eurobank 
Ergasias Leasing 

SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

2 Κύπρου Leasing 
SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

3 Marfin Leasing 
SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

4 Alpha Leasing 
SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

5 Πειραιώς Leasing 
SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

6 Εθνική Leasing 
SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

7 Emporiki Leasing 
SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

8 

Τράπεζα Αττικής 
(∆ιεύθυνση Leasing & 
Factoring) 

SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

9 ΑΤΕ Leasing 
SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

10 Probank Leasing Custom Software - 

11 Γενική Leasing 

Custom λύση πάνω σε 
άλλο software της 
SingularLogic SingularLogic  

12 
Τ Leasing (πρώην 
Aspis Leasing) 

SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 
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A/A Εταιρία Σύστηµα Κατασκευαστής 

13 
BNP Paribas Lease 
Group 

Leasing Module του 
τραπεζικού software 
(από την Γαλλία) BNP Paribas Γαλλίας  

14 
Proton Bank 
(∆ιεύθυνση Leasing) 

SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

15 
Ελληνική Τράπεζα 
(∆ιεύθυνση Leasing) 

SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

16 
ABN AMRO Bank 
(∆ιεύθυνση Leasing) 

SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

17 
Πανελλήνια Τράπεζα 
(∆ιεύθυνση Leasing) 

SingularLogic Leasing 
ERP SingularLogic 

Πίνακας 9 : Εταιρείες Leasing και λογισµικό που χρησιµοποιούν 

 

Εκτός από το σύστηµα της SingularLogic υπάρχουν ακόµη τα εξής 

συστήµατα: 

- Το σύστηµα που λειτουργεί η Pro Bank Leasing είναι σε DOS 

περιβάλλον. Η συγκεκριµένη εφαρµογή καλύπτει µόνο τον 

τοµέα του Leasing και όχι τη Γενική και Αναλυτική Λογιστική 

και την Εµπορική ∆ιαχείριση (Τιµολόγηση Πωλήσεων, 

Εισπράξεις, Αγορές, Πληρωµές Προµηθευτών κλπ.). Για το 

κοµµάτι αυτό η εταιρεία βασίζεται σε απλό ERP σύστηµα της 

αγοράς.  

- H Γενική Leasing λειτουργεί ένα παλιότερο ERP σύστηµα της 

SingularLogic το Singular Enterprise (SEN) µε εξειδικευµένη 

παραµετροποίηση. 

- Τέλος η BNP Leasing καλύπτει τις ανάγκες της µε ένα ειδικό 

module του τραπεζικού συστήµατος γαλλικής προέλευσης. 
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3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ LEASING 

3.1. Βασικοί νόµοι που διέπουν τις ανώνυµες εταιρίες 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι 

ανώνυµες εταιρίες οι οποίες διέπονται από το νοµικό πλαίσιο περί ανωνύµων 

εταιριών (Ν.2190/1920, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Ενιαίο Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο, Εµπορικός Κώδικας) αλλά και από µια σειρά από ειδικούς νόµους 

σχετικά µε το leasing.  

Κρίνεται σκόπιµο στη συγκεκριµένη εργασία να µην αναλυθεί η νοµοθεσία 

που διέπει γενικά τις ανώνυµες εταιρίες, αλλά µόνο το ειδικό θεσµικό πλαίσιο για 

το leasing. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται όλη η σχετική ειδική νοµοθεσία 

για το leasing: 

 

Νόµος Έτος Θέµα σχετικό µε leasing 
1665 1986 γενικά περί leasing 
2238 1994 περί µίσθωσης αυτοκινήτων 

2367 1995 
περί µίσθωσης ακινήτων και 
αποσβέσεων κινητών 

2459 1997 περί µίσθωσης αυτοκινήτων 
2682 1999 περί leasing και αποσβέσεων ακινήτων 
3091 2002 περί lease-back ακινήτων 
3229 2004 περί leasing και ∆.Λ.Π. 
3483 2006 Επανακωδικοποίηση Ν. 1665/1986 
3842 2010 περί µίσθωσης αυτοκινήτων 

Πίνακας 10 : Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικής Νοµοθεσίας για το leasing 

Θα ακολουθήσει σύντοµη περιγραφή των παραπάνω νόµων, από την οπτική 

γωνία όµως των επιδράσεων που είχαν στις εταιρείες leasing. Θα 

προσπαθήσουµε να αποφύγουµε την αναλυτική παράθεση των κειµένων των 

νόµων, που άλλωστε συνοδεύουν την συγκεκριµένη εργασία ως παράρτηµα, έτσι 

ώστε να ανατρέξει ο αναγνώστης της εργασίας εφόσον το επιθυµεί. 
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3.2. Ειδική νοµοθεσία σχετικά µε τις εταιρίες leasing  

3.2.1. Ν. 1665/1986 (περί leasing γενικά) 

Ο πρώτος νόµος είναι που εισήγαγε επισήµως την χρηµατοδοτική µίσθωση 

στην ελληνική αγορά είναι ο Ν. 1665/1986. Σύµφωνα µε αυτό τον νόµο λοιπόν, η 

χρηµατοδοτική µίσθωση , ορίζεται ως η σύµβαση βάσει της οποίας η εταιρεία 

Leasing (εκµισθωτής) αγοράζει τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό (µίσθιο) και στη 

συνέχεια τον µισθώνει στην επιχείρηση (µισθωτή) για συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο έναντι προσυµφωνηµένων µισθωµάτων που καταβάλλονται σε 

καθορισµένα χρονικά διαστήµατα.  

 

Με τον συγκεκριµένο νόµο καθορίστηκαν τα εξής: 

� ποια είναι η συναλλαγή που αποτελεί µίσθωση 

� τι µπορεί να είναι αντικείµενο χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

� τις προϋποθέσεις για τις εταιρίες leasing (εκµισθωτές) 

� την ελάχιστη διάρκεια µίσθωσης ανά τύπο εξοπλισµού 

� τη δηµοσιότητα των συµβάσεων leasing  

� τις φορολογικές απαλλαγές που συνεπάγεται η µίσθωση και τον τρόπο 

υπολογισµού προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων των 

εταιριών leasing  

 

Το κείµενο αυτού του νόµου έχει τροποποιηθεί πολλές φορές από πολλούς 

νόµους µε τελευταίο τον 3483/2006.  

Τα σηµαντικά στοιχεία του αρχικού νόµου είναι τα εξής: 

• Ορίζεται ο λογιστικός χειρισµός των χρηµατοδοτικών µισθώσεων: 

καταχωρείται ο εξοπλισµός στα πάγια της εταιρείας leasing, η οποία 

µετά διενεργεί αποσβέσεις, ενώ στα έσοδα καταγράφεται το σύνολο 

κεφαλαίου και τόκου του µισθώµατος. 

• Ο εξοπλισµός που αναφέρεται ο νόµος είναι µόνο κινητός άρα δεν 

προβλέπεται µίσθωση ακινήτου. 

• ΟΙ εταιρείες leasing έχουν δικαίωµα να σχηµατίζουν πρόβλεψη για 

επισφαλείς απαιτήσεις έως το 2% των ανείσπρακτων µισθωµάτων των 

νέων εργασιών του τρέχοντος έτους 
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3.2.2. Ν. 2238/1994 (περί leasing αυτοκινήτων) 

Στο συγκεκριµένο νόµο αλλάζει η συµπεριφορά των µισθωµάτων που 

αφορούν σε αυτοκίνητα και αντί του 100%, εκπίπτουν πλέον στα βιβλίων των 

µισθωτών µόνο 25% αν τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα είναι πάνω από 2000, 

ενώ αν είναι λιγότερο 80%. Τα ποσοστά αυτά άλλαξαν από µετέπειτα νόµους. 

Ταυτόχρονα τα παραπάνω ποσοστά δεν ισχύουν για τις εταιρείες ενοικίασης 

αυτοκινήτων (τα τιµολόγια από αυτές τις εταιρείες εκπίπτουν δηλαδή 100%). 

Μετά από την ισχύ αυτού του νόµου, οι εργασίες των εταιρειών leasing που 

αφορούσαν σε οχήµατα πέρασαν σιγά-σιγά στις εταιρείες ενοικίασης 

αυτοκινήτων, κάτι που προφανώς άλλαξε και τις δύο αγορές. 

 

3.2.3. Ν. 2367/1995 (περί leasing ακινήτων και αποσβέσεων 

κινητών) 

Ο συγκεκριµένος νόµος εισάγει για πρώτη φορά το leasing ακινήτων στην 

Ελλάδα. Ταυτόχρονα όµως δηµιουργεί και ορισµένες ατέλειες που θα 

καθυστερήσουν στην πράξη την εκκίνηση των µισθώσεων ακινήτων: δεν 

προβλέπει το sale & lease back ακινήτων, δεν επιτρέπει τις αποσβέσεις σε ίσα 

µέρη ανάλογα µε τη διάρκεια της σύµβασης). 

Η σηµαντικότερη διάταξη όµως αυτού του νόµου ήταν αυτή που αφορούσε 

στις αποσβέσεις κινητών, που επέβαλλε στις εταιρείες leasing στις συµβάσεις 

µετά την 29/12/1995 να υπολογίζουν αποσβέσεις ισόποσα ανάλογα µε τα έτη 

διάρκειας της σύµβασης.  

Με αυτή τη διάταξη σταµάτησε η στρέβλωση της αγοράς leasing λόγω του 

καταλογισµού αποσβέσεων µε άσχετους συντελεστές σε σχέση µε τη διάρκεια 

της σύµβασης (δεδοµένου ότι τα έσοδα καταλογίζονταν ισόποσα ανάλογα τη 

διάρκεια της σύµβασης). 
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3.2.4. Ν. 2459/1997 (περί leasing αυτοκινήτων) 

Με τον νόµο αυτό αλλάζουν ξανά τα ποσοστά µε τα οποία εκπίπτουν ως 

έξοδα στα βιβλία των µισθωτών τα µισθώµατα από συµβάσεις αυτοκινήτων. 

Πιο συγκεκριµένα οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, 

κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων, που καταβάλλονται σε εταιρίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε 

κυλινδρισµό κινητήρα µέχρι χίλια τετρακόσια (1.400) κ.ε., που έχουν στην 

κυριότητα τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν µισθωµένα από τρίτους, εκπίπτουν 

µέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον 

χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης. Αντίστοιχα για τα αυτοκίνητα 

µε µεγαλύτερο κυβισµό (των 1.400 κ.εκ.) εκπίπτουν µόνο κατά 25%, ενώ 

αντίστοιχα σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων εκπίπτουν 100% (ανεξαρτήτως 

κυβικών εκατοστών του κινητήρα).  

3.2.5. Ν. 2682/1999 (περί leasing και αποσβέσεων ακινήτων) 

Αυτός ο νόµος διορθώνει το σύνολο των ατελειών του προηγούµενου νόµου 

σχετικά µε το leasing ακινήτων και στην ουσία ανοίγει την αγορά. 

Οι σηµαντικότερες διατάξεις που εφάρµοσε ο συγκεκριµένος νόµος είναι: 

• Η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης ενεργεί αποσβέσεις στα µίσθια σε 

ίσα µέρη ανάλογα µε τα έτη διάρκειας της σύµβασης και για τα ακίνητα, 

πλην φυσικά των οικοπέδων. 

• ∆εν χρειάζεται πλέον να θεωρούνται τα συµφωνητικά των εταιρειών 

leasing . 

• Υπόχρεος για την πληρωµή του φόρου µεταβίβασης είναι ο µισθωτής 

 

3.2.6. Ν. 2753/1999 (µη αναγνώριση µισθώµατος για οικόπεδο) 

Με τον νόµο αυτό εξαιρούνται τα µισθώµατα που καταβάλλονται για ακίνητα 

κατά το µέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου. 

Επιπλέον τα έξοδα που πραγµατοποιούν οι εταιρείες leasing για την αγορά 

ακινήτων (π.χ. φόρος µεταβίβασης, συµβολαιογραφικά έξοδα, µεσιτικό, αµοιβές 

µελετητών και δικηγόρων) δύναται να αποσβεσθούν είτε εφάπαξ, είτε σε µία 

πενταετία είτε ισόποσα ανάλογα µε τα έτη της διάρκειας της σύµβασης. 
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3.2.7. Ν. 2992/2002 (περί υιοθέτησης των ∆ΛΠ) 

Ο νόµος 2992/2002 υποχρεώνει τις Ανώνυµες Εταιρίες  των  οποίων  οι 

µετοχές  είναι  εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών να εφαρµόσουν τα 

∆ΛΠ για τις χρήσεις που λήγουν µετά την 31/12/2002. Με το συγκεκριµένο νόµο 

η Ελλάδα προσπαθεί να εφαρµόσει πρώτη από όλες τις χώρες της Ε.Ε. τα νέα 

πρότυπα, αλλά στην πράξη αποτυγχάνει, καθώς µε νέο νόµο θα καθυστερήσει 

την υιοθέτηση για 2 χρόνια (και στην ουσία θα προχωρήσει την ίδια στιγµή µε τις 

υπόλοιπες χώρες. 

3.2.8. Ν. 3091/2002 (περί lease-back ακινήτων) 

Με τον νόµο αυτό επιλύεται το σύνολο των θεµάτων που είχε προκύψει για το 

sale and lease back ακινήτων µε κύρια τοµή την κατάργηση της διπλής χρέωσης 

φόρου µεταβίβασης.   

 

3.2.9. Ν. 3229/2004 (περί εφαρµογής ∆ΛΠ) 

Αυτός είναι και ο τελικός νόµος για την εφαρµογή των ∆ΛΠ. Εκτός των άλλων 

έχει ξεχωριστό άρθρο (Άρθρο 141) για τις Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις, µε το 

οποίο δίνει το δικαίωµα στις εταιρείες leasing και στις εταιρείες-πελάτες να 

αποφασίσουν ποια από τις δύο µεθόδους θα ακολουθήσουν στην 

παρακολούθηση των µισθώσεων: τα ΕΛΠ ή τα ∆ΛΠ. 

 

3.2.10. Ν. 3483/2006 (Επανακωδικοποίηση Ν. 1665/1986) 

Στην ουσία το πιο σηµαντικό που µας προσέφερε ο Νόµος 3483/2006 ήταν ότι 

πραγµατοποιήθηκε ξανά η κωδικοποίηση του Ν. 1665/1986 µε αποτέλεσµα να 

γίνει επαναρίθµηση των άρθρων και των παραγράφων. Επιπλέον έγιναν µικρές 

βελτιώσεις και διορθώσεις. 

 

3.2.11. Ν. 3842/2010 (περί leasing αυτοκινήτων) 

Ο Νόµος 3842/2010 είναι στην ουσία ο νέος φορολογικός νόµος. Σε αυτό τον 

νόµο υπάρχει διάταξη µε την οποία τα τιµολόγια µισθωµάτων για αυτοκίνητα θα 

εκπίπτουν πλέον 70% για αυτοκίνητα µέχρι 1600 κ.εκ. και 35% για αυτοκίνητα µε 
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µεγαλύτερο κυβισµό, ασχέτως αν προέρχονται από εταιρείες χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης ή εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Επιπλέον µε τον ίδιο νόµο 

επιβάλλεται επιπλέον εισόδηµα στα στελέχη επιχειρήσεων που η εταιρεία τους 

παρέχει αυτοκίνητο µε βάση ένα συνδυασµό εργοστασιακής αξίας αυτοκινήτου, 

παλαιότητας οχήµατος και χιλιόµετρων που έχουν διανυθεί. 
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4. ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΠΡΟΤΥΠΟ 17 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ LEASING) 

4.1. Ορισµός και Περιγραφή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς είναι ένα σύνολο 

λογιστικών αρχών και µεθόδων, δηλαδή παραδοχών, βάσεων αποτίµησης, 

ορισµών, κανόνων και τύπων, που οριοθετούν ένα παραδεγµένο πλαίσιο 

κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων που απευθύνονται 

κυρίως στους εξωτερικούς χρήστες αυτών. 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς έχουν δύο ορισµούς έναν 

υπό την ευρεία έννοια κι έναν υπό την στενή: 

• Υπό την ευρεία έννοια τα ∆ΠΧΑ αναφέρονται σε όλες τι 

γνωστοποιήσεις που κάνει το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(Ι.A.S.B.): δηλαδή στα νέα πρότυπα (IFRS) αλλά και τις νέες 

διερµηνείες (IFRIC) που εγκρίνονται από το IASB αλλά και στα 

παλαιότερα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και στις παλαιότερες 

∆ιερµηνείες (SIC) που είχαν εγκριθεί από τον προκάτοχο του IASB την 

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC). 

• Υπό την στενή έννοια τα ∆ΠΧΑ είναι τα πρότυπα που ανακοινώνει το 

Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ι.A.S.B.). 

Τα IFRSs (όπως επιβάλει να αποκαλούνται το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων - Ι.A.S.B.) υπό την ευρεία έννοια περιλαµβάνουν: 

• Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (υπό στενή έννοια 

IFRSs) 

• Τα Παλαιότερα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) 

• Τις ∆ιερµηνείες των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (IFRS Interpretations Committee - IFRIC) 

• Τις Παλαιότερες ∆ιερµηνείες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(Standing Interpretations Committee - SIC) 
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Ο επόµενος πίνακας καταγράφει τα ισχύοντα IFRS, IAS, IFRIC και SIC 

σήµερα: 

IFRS IAS IFRIC SIC 
IFRS 1  IAS 1  IFRIC 1  SIC 7 
IFRS 2  IAS 2  IFRIC 2  SIC 10 
IFRS 3  IAS 7  IFRIC 4  SIC 12 
IFRS 4  IAS 8  IFRIC 5  SIC 13 
IFRS 5  IAS 10  IFRIC 6  SIC 15 
IFRS 6  IAS 11  IFRIC 7  SIC 21 
IFRS 7  IAS 12  IFRIC 9  SIC 25 
IFRS 8  IAS 16  IFRIC 10  SIC 27 
IFRS 9  IAS 17  IFRIC 12  SIC 29 
   IAS 18  IFRIC 13  SIC 31 
  IAS 19  IFRIC 14  SIC 32 
  IAS 20  IFRIC 15    
  IAS 21  IFRIC 16    
  IAS 23  IFRIC 17    
  IAS 24  IFRIC 18    
  IAS 26  IFRIC 19    
  IAS 27      
  IAS 28      
  IAS 29      
  IAS 31      
  IAS 32      
  IAS 33      
  IAS 34      
  IAS 36      
  IAS 37      
  IAS 38      
  IAS 39      
  IAS 40      
  IAS 41      

Πίνακας 11 : Τα ισχύοντα IFRS, IAS, IFRIC και SIC (09/2010) 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που είναι σε ισχύ σήµερα είναι τα παρακάτω: 

IAS Τίτλος-Αντικείµενο 
1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων 
2 Αποθέµατα 
7 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 
8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη 
10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
11 Κατασκευαστικές Συµβάσεις 
12 Φόροι Εισοδήµατος 
14 Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα 
16 Ενσώµατα Πάγια 
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IAS Τίτλος-Αντικείµενο 
17 Μισθώσεις 
18 Έσοδα 
19 Παροχές σε Εργαζόµενους 

26 
Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραµµάτων Παροχών 
Αποχώρησης από την Υπηρεσία 

20 
Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 
Κρατικής Υποστήριξης 

21 Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος 
23 Κόστος ∆ανεισµού 
24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 
27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

29 
Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονοµίες 

30 
Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 
Όµοιων Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων 

31 Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 
32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση 
33 Κέρδη ανά Μετοχή 
34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
36 Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 
37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδιάµεσες Απαιτήσεις 
38 Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 
40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
41 Γεωργία 

Πίνακας 12 : Τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αναλυτικά (09/2010) 

 

 

4.2. Έργο και σκοποί του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων 

Το 1973 ιδρύθηκε η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Committee - IASC) από επαγγελµατικές οργανώσεις 

λογιστών και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση λογιστικών προτύπων. Το 

συγκεκριµένο όργανο είναι υπεύθυνο για την συγγραφή των ∆ΛΠ όπως τα 

γνωρίζουµε. 

Το 2002 δηµιουργείται το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board - IASB) το οποίο διαδέχεται την IASC.  

Τον Ιανουάριο του 2010 αποφασίστηκαν οι εξής αλλαγές στα ονόµατα των 

οργάνων: 
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• Το Ίδρυµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC Foundation) 

µετονοµάστηκε σε Ίδρυµα ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (IFRS Foundation). 

• Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations 

Committee) σε Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ΠΧΑ (IFRS Interpretations 

Committee). 

• Τέλος το Standards Advisory Council µετονοµάστηκε σε IFRS Advisory 

Council. 

 

Η top-down δοµή του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η εξής: 

1. Monitoring Board (Σώµα Επιθεώρησης) 

2. IFRS Foundation (Ίδρυµα ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς) µαζί µε το IFRS Advisory 

Council 

3. IASB (Σώµα  ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

4. IFRS Interpretations Committee  (Επιτροπή ∆ιερµηνειών 

∆ΠΧΑ) 

 

4.3. Περιγραφή του Προτύπου 17 (περί leasing) 

Το ∆ΛΠ Πρότυπο 17 αντιµετωπίζει τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως δάνεια, 

οπότε ο λογιστικός χειρισµός που προκύπτει περιλαµβάνει τα εξής: 

• Με την εκκίνηση του παραρτήµατος (δανείου) η αξία των 

αγορασµένων παγίων µετατρέπεται σε απαίτηση κεφαλαίου από τον 

πελάτη. 

• Κάθε µίσθωµα που χρεώνεται στον πελάτη χωρίζεται σε τόκο και 

κεφάλαιο. Ο τόκος αυξάνει τα έσοδα της χρήσης και το κεφάλαιο 

µειώνει την απαίτηση κεφαλαίου από τον πελάτη. 

Σε αντίθετη περίπτωση, που η µίσθωση είναι λειτουργική, τότε ο εξοπλισµός 

γίνεται πάγιο της εταιρείας, πάνω στο οποίο διενεργεί αποσβέσεις κι επιπλέον 

αυξάνει τα έσοδα της µε όλο το ποσό του µισθώµατος. 

Στο ∆ΛΠ 17 αναλύονται σε πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια τα κριτήρια µε τα οποία 

κατηγοριοποιούνται οι µισθώσεις σε χρηµατοδοτικές και λειτουργικές. Επιπλέον 
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έχει εκδοθεί και το IFRIC 4 το οποίο προσπαθεί να δώσει λεπτοµερή κριτήρια για 

το πως διαχωρίζει κανείς ποιες µισθώσεις ανήκουν σε ποια κατηγορία. 

 

 

 

4.4. Ελληνικός Νόµος εφαρµογής των ∆ΛΠ 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3 ο Νόµος 2992/2002 ήταν αυτός που 

έφερε για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κοντά στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Κι επιπλέον υποχρέωνε τις Ανώνυµες Εταιρίες  των  οποίων  οι 

µετοχές  ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών να εφαρµόσουν τα 

∆ΛΠ για τις χρήσεις που έληγαν µετά την 31/12/2002.  

Με τον Ν. 3229/2004 τελικά εφαρµόστηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα για 

τις χρήσεις που έληγαν µετά την 31/12/2004. Ειδικά για τις Χρηµατοδοτικές 

Μισθώσεις υπήρξε ξεχωριστή πρόβλεψη, µε τη οποία έδινε το δικαίωµα στις 

εταιρείες leasing και στις εταιρείες-πελάτες να αποφασίσουν µε ποιο από τα δύο 

λογιστικά πρότυπα θα παρακολουθούσουν τι µισθώσεις: τα ΕΛΠ ή τα ∆ΛΠ. 
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5. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

5.1. Εισαγωγή 

Σε γενικές γραµµές οι διαφορές µεταξύ των ελληνικών και των διεθνών 

λογιστικών προτύπων όσον αφορά τις εταιρείες leasing είναι πολύ µεγάλες. Σε 

αυτή την ενότητα της εργασίας θα αναλύσουµε τις διαφορές αυτές µε την υπό το 

εξής πρίσµα: Θα αναλύσουµε τα βασικά γεγονότα που συµβαίνουν στις εργασίες 

µιας εταιρείας leasing, τα οποία γεννούν λογιστικές εγγραφές και θα 

παραθέτουµε τις διαφορές στα άρθρα στα 2 πρότυπα. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι σύµφωνα µε τον νόµο Ν.3229/2004 οι εταιρείες που 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ (για λόγους συντοµίας από 

εδώ και πέρα θα αναφέρουµε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως ∆ΠΧΑ, καθώς 

είναι και το ορθότερο) θα πρέπει να επιλέξουν µε ποια πρότυπα θα κάνουν τις 

πρωτογενείς εγγραφές στα ηµερολόγια της εταιρείας (ΕΛΠ ή ∆ΠΧΑ). Από εκεί και 

πέρα θα πρέπει να δηµιουργούν τις αντίστοιχες εγγραφές σε ένα ξεχωριστό 

ηµερολόγιο (Ηµερολόγιο Φορολογικών ∆ιαφορών) έτσι ώστε αν αθροίσει κανείς 

τις εγγραφές των δύο ηµερολογίων να φτάσει στις εγγραφές του άλλου 

προτύπου.  

Για να το ξεκαθαριστεί περισσότερο το παραπάνω, στην ουσία υπάρχουν δύο 

περιπτώσεις: 

Α. Μια εταιρεία επιλέγει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τις πρωτογενείς 

εγγραφές, άρα στο Γενικό Ηµερολόγιο της εταιρείας οι εγγραφές είναι σύµφωνα 

µε τα ΕΛΠ. Αντίστοιχα στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ∆ιαφορών θα κάνει τις 

εγγραφές που χρειάζονται έτσι ώστε αν αθροίσει κανείς τις εγγραφές του Γενικού 

Ηµερολογίου και του και του Ηµερολογίου Φορολογικών ∆ιαφορών να φτάσει 

στις εγγραφές σύµφωνα µε ∆ΠΧΑ.  

Β. Αντίστοιχα όταν µια εταιρεία επιλέγει τα ∆ΠΧΑ για τις πρωτογενείς 

εγγραφές, στο Γενικό Ηµερολόγιο της εταιρείας οι εγγραφές είναι σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΑ. Αντίστοιχα στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ∆ιαφορών θα κάνει τις 

εγγραφές που χρειάζονται έτσι ώστε αν αθροίσει κανείς τις εγγραφές του Γενικού 
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Ηµερολογίου και του και του Ηµερολογίου Φορολογικών ∆ιαφορών να φτάσει 

στις εγγραφές σύµφωνα µε ΕΛΠ. 

Αυτό αρχικά ακούγεται αρκετά περίπλοκο, αλλά στην ουσία έχει ένα πολύ 

σηµαντικό πλεονέκτηµα. Ότι οι λογιστικές εγγραφές για τα δύο λογιστικά 

πρότυπα έχουν µια συνέχεια και σύνδεση. Η αντίθετη περίπτωση θα ήταν για 

κάθε γεγονός να δηµιουργούνται 2 εγγραφές µία για ΕΛΠ και µία για ∆ΠΧΑ. Έτσι 

όµως δεν θα υπήρχε καµία σύνδεση µεταξύ των δύο εγγραφών οπότε δεν θα 

µπορούσε ένας ελεγκτής π.χ. να κατανοήσει πως προέκυψε µια εγγραφή στα 

∆ΠΧΑ κοιτώντας µια αντίστοιχη εγγραφή των ΕΛΠ. Θα ήταν δηλαδή πολύ 

αυθαίρετη η δηµιουργία των εγγραφών σε κάθε πρότυπο, ενώ τώρα είναι 

πλήρως ελεγχόµενη. 

Στην ανάλυση των διαφορών ανά πρότυπο για κάθε λογιστικό γεγονός που θα 

ακολουθήσει στα επόµενα κεφάλαια, δεν θα υιοθετήσουµε καµία από τις δύο 

περιπτώσεις, απλά θα υποδεικνύουµε το άρθρο για κάθε περίπτωση λογιστικού 

προτύπου. ∆ιαλέξαµε αυτή την µέθοδο παρουσίασης γιατί πιστεύουµε ότι στην 

αντίθετη περίπτωση ο αναγνώστης θα έπρεπε να κατέχει πολύ καλές γνώσεις 

λογιστικής για να αντιληφθεί τις ακριβώς συµβαίνει. Ενώ έτσι είναι ξεκάθαρη η 

εικόνα του τι γίνεται σε κάθε περίπτωση.  

 

5.2. Αγορά Μισθωµένων Παγίων 

Η αγορά των µισθωµένων παγίων αποτελεί το πρώτο γεγονός που 

σηµατοδοτεί σηµαντικές λογιστικές εγγραφές για µια εταιρεία leasing στα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα (για λόγους συντοµίας από εδώ και στο εξής θα 

αναφέρονται ως ΕΛΠ). Συγκεκριµένα όταν αγοράζονται τα πάγια κόβεται ένα 

Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο Αποστολής από τον προµηθευτή προς την εταιρεία 

leasing.  

Θα δηµιουργήσουµε µε ένα παράδειγµα µε συγκεκριµένες αξίες έτσι ώστε να 

γίνουν πλήρως κατανοητές οι απαραίτητες εγγραφές Λογιστικής: 

Έστω ότι η εταιρεία Πελάτης ΑΕΒΕ θέλει να προµηθευτεί µε την µέθοδο του 

Leasing ένα µηχάνηµα για το τµήµα παραγωγής της µε καθαρή αξία € 10.000,00 

και θα το αγοράσει από την εταιρεία Προµηθευτής ΑΕ. Η αξία ΦΠΑ ανέρχεται σε 

€ 2.300,00. 
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Αυτό λογιστικά στα ΕΛΠ µεταφράζεται µε την ακόλουθη εγγραφή Γενικής 

Λογιστικής: 

 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Πάγια 10.000,00  

54.00.3023 ΦΠΑ Αγορών Εκµισθ. Παγίων 23% 2.300,00  

50.00.0000 Προµηθευτής ΑΕ  12.300,00 

 

Η αγορά µισθωµένων παγίων στα ΕΛΠ στην ουσία αντιµετωπίζεται όπως η 

αγορά ενός κανονικού παγίου, απλά καταχωρείται σε ειδικούς λογαριασµούς που 

αφορούν στα εκµισθωµένα πάγια (ενώ τα κανονικά πάγια της εταιρεία τα οποία 

αποκαλούνται ιδιοχρησιµοποιούµενα καταχωρούνται στους κλασσικούς 

λογαριασµούς παγίων του ΕΓΛΣ). 

Στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (για λόγους συντοµίας 

από εδώ και στο εξής θα αναφέρονται ως ∆ΠΧΑ) η συγκεκριµένη εγγραφή 

παραµένει όπως είναι. Παρόλο που η τιµολόγηση της αγοράς του εκµισθωµένου 

παγίου για τα ∆ΠΧΑ δεν αποτελεί σηµαντικό γεγονός για την εταιρεία leasing, η 

εγγραφή γίνεται για 2 λόγους:  

1. Για να γίνει κανονικά η εγγραφή που αφορά το ΦΠΑ καθώς και η εγγραφή 

που αφορά το χρέος προς τον προµηθευτή, αλλά και για να γνωρίζουµε το ύψος 

της αγοράς των εκµισθωµένων παγίων που δεν έχουν µεταφερθεί σε Απαιτήσεις 

από ∆άνεια σε Πελάτες. Αυτό θα ξεκαθαριστεί στην επόµενη ενότητα όπου 

γίνεται η εγγραφή µεταφοράς της αξίας του εκµισθωµένου παγίου προς τον 

λογαριασµό απαιτήσεων από πελάτες. 

 

5.3. Ενεργοποίηση Παραρτήµατος 

Αντίθετα λοιπόν µε την αγορά του εκµισθωµένου παγίου το σηµαντικό γεγονός 

για την εταιρεία leasing στα ∆ΠΧΑ είναι η ενεργοποίηση του παραρτήµατος. 

Θυµίζουµε ότι "Παράρτηµα" στην αγορά του leasing είναι το δάνειο. Στην ουσία 

το συγκεκριµένο γεγονός σηµατοδοτεί την έναρξη του παραρτήµατος και χρονικά 

ακολουθεί την υπογραφή του παραρτήµατος (ως νοµικού κειµένου) από τα δύο 

µέρη.  
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Την στιγµή λοιπόν που ενεργοποιείται το παράρτηµα στα ΕΛΠ δεν 

πραγµατοποιείται καµία εγγραφή, ενώ στα ∆ΠΧΑ έχουµε την εξής σηµαντική 

εγγραφή: την δηµιουργία της απαίτησης από τον πελάτη µαζί µε τον εισπρακτέο 

στο µέλλον τόκο µε αντίστοιχη µείωση  

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Πάγια  10.000,00 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

10.000,00  

 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης εγγραφής είναι ότι µε τον 

τρόπο αυτό στους λογαριασµούς των εκµισθωµένων παγίων µένουν µόνο όσα 

πάγια έχουν αγοραστεί από τον προµηθευτή αλλά δεν έχει πραγµατοποιηθεί 

ακόµη η ενεργοποίηση του παραρτήµατος (είτε είναι θέµα ηµερών είτε πρόκειται 

για πολύ µεγάλο εξοπλισµό που αγοράζεται και συναρµολογείται τµηµατικά). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην βιβλιογραφία συνήθως µαζί µε την 

συγκεκριµένη εγγραφή αναφέρεται και µια επιπλέον εγγραφή που αφορά στους 

εισπρακτέους τόκους στο µέλλον, αλλά στην πράξη αυτή η εγγραφή δεν 

πραγµατοποιείται από τις εταιρείες leasing. Η πληροφορία υπάρχει σε αναλυτικά 

reports, κι εµφανίζεται στο πακέτο της δηµοσίευσης, αλλά δεν πραγµατοποιείται 

εγγραφή στην λογιστική. Ο λόγος είναι ότι το ποσό των τόκων µεταβάλλεται 

σχεδόν καθηµερινά λόγω του γεγονότος ότι οι συµβάσεις που υπογράφονται 

είναι πλέον σχεδόν όλες µε ρήτρα επιτοκίου Euribor ή ΕΚΤ ή ξένου νοµίσµατος. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα επιτόκια µεταβάλλονται, οπότε κάθε µήνα µεταβάλλονται και 

τα ποσά των τόκων. Έτσι κρίνεται πιο συµφέρουσα (από πρακτικής άποψης, 

αλλά και άσκοπης δηµιουργίας πάρα πολλών εγγραφών κάθε µήνα) η λύση της 

λήψης εκτυπώσεων, οι οποίες αναφέρουν αναλυτικά τις πληροφορίες όπου 

αυτές απαιτούνται. 

 

5.4. Έσοδα Μισθωµάτων (Κεφάλαιο και Τόκος) 

Ως γνωστόν τα µισθώµατα (οι τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου δηλαδή) 

τιµολογούνται από την εταιρεία leasing κάθε µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο ή έτος 
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ανάλογα µε το υπογεγραµµένο παράρτηµα. Στο παράδειγµα µας ας υποθέσουµε 

ότι έχουµε 12 τριµηνιαία ληξιπρόθεσµα µισθώµατα και ότι το τριµηνιαίο µίσθωµα 

ανέρχεται σε € 974,87. Το πρώτο µίσθωµα περιέχει κεφάλαιο € 724,87 και τόκο  

€ 250,00. Επίσης η χρέωση του µισθώµατος θα περιέχει και Φ.Π.Α. 23% ήτοι 

947,87 x 23% = € 224,22.  

 

Το repayment schedule διαµορφώνεται ως εξής: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ισχύς Τόκων 

ΑΑ

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή Τόκος 

Κεφά-
λαιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφάλαι
ο Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την Από Έως 

1 10.000,00 250,00 724,87 974,87 9.275,13 31/3/2010 1/1/2010 31/3/2010 
2 9.275,13 231,88 742,99 974,87 8.532,14 30/6/2010 1/4/2010 30/6/2010 
3 8.532,14 213,30 761,57 974,87 7.770,57 30/9/2010 1/7/2010 30/9/2010 
4 7.770,57 194,26 780,61 974,87 6.989,96 31/12/2010 1/10/2010 31/12/2010 
5 6.989,96 174,75 800,12 974,87 6.189,84 31/3/2011 1/1/2011 31/3/2011 
6 6.189,84 154,75 820,13 974,87 5.369,71 30/6/2011 1/4/2011 30/6/2011 
7 5.369,71 134,24 840,63 974,87 4.529,08 30/9/2011 1/7/2011 30/9/2011 
8 4.529,08 113,23 861,64 974,87 3.667,44 31/12/2011 1/10/2011 31/12/2011 
9 3.667,44 91,69 883,19 974,87 2.784,26 31/3/2012 1/1/2012 31/3/2012 

10 2.784,26 69,61 905,26 974,87 1.878,99 30/6/2012 1/4/2012 30/6/2012 
11 1.878,99 46,97 927,90 974,87 951,09 30/9/2012 1/7/2012 30/9/2012 
12 951,09 23,78 951,09 974,87 0,00 31/12/2012 1/10/2012 31/12/2012 
ΣΥΝΟΛΟ 1.698,46 10.000,00 11.698,46    
 

Το γεγονός αυτό προκαλεί την παρακάτω εγγραφή στα ΕΛΠ: 

 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 1.1999,09  

73.00.0023 Έσοδα από µισθώµατα (23% ΦΠΑ)  974,87 

54.00.7323 ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  224,22 
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Στα ∆ΠΧΑ η εγγραφή είναι λίγο διαφορετική κι έχει ως εξής: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 1.1999,09  

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 724,87 

73.20.0000 Έσοδα από Τόκους (∆ΠΧΑ)  250,00 

54.00.7323 ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  224,22 

 

Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η διαφορά µεταξύ του λογαριασµού 

30.00.0000 και 30.40.0000 είναι ότι ο 30.40.0000 περιέχει τις απαιτήσεις έναντι 

του πελάτη από ενεργά παραρτήµατα (Οφειλή Μη Τιµολογηµένου Κεφαλαίου 

δηλαδή) ενώ ο 30.00.0000 είναι το χρέος του πελάτη από τις τιµολογήσεις.  

Ο 30.40.0000 αυξάνεται (χρεώνεται) µε την ενεργοποίηση του παραρτήµατος 

και µε τυχόν ενδεχόµενη αύξηση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του παραρτήµατος 

και µειώνεται αντίστοιχα µε την περιοδική τιµολόγηση µισθωµάτων, την µερική ή 

ολική προεξόφληση παραρτήµατος καθώς και την τελική πώληση του παγίου στο 

τέλος της µίσθωσης (εφόσον υπάρχει υπολειµµατική αξία).  

Ο 30.00.0000 αυξάνεται µε κάθε τιµολόγηση (παροχή υπηρεσιών µισθώµατος 

ή πώλησης παγίου) και µειώνεται είτε µε την έκδοση κάποιου πιστωτικού 

τιµολογίου ή την πληρωµή αντίστοιχα που διενεργεί προς την εταιρεία leasing. 

 

5.5. Μηδενικά Μισθώµατα - Κεφαλαιοποίηση Τόκων 

Όπως είναι γνωστό ο θεσµός του leasing επιτρέπει την διαµόρφωση των 

µισθωµάτων σύµφωνα µε τις απόλυτες ανάγκες του πελάτη (σε συµφωνία βέβαια 

µε την πιστοληπτική του ικανότητα και την διάθεση από πλευράς εταιρείας 

leasing για προσαρµογή στις ανάγκες του). Έτσι εµφανίζεται η περίπτωση που 

ένας αριθµός µισθωµάτων είναι µηδενικός και ένας άλλος διπλάσιος του ιδεατού 

µισθώµατος. Πιο συχνή τέτοια περίπτωση είναι οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν 

έντονη εποχικότητα στις εργασίες τους (π.χ. επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα 

που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών τους στο 

επτάµηνο Απριλίου -Οκτωβρίου κάθε έτους ).  
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Όταν συµβαίνει λοιπόν ένα παράρτηµα να έχει µηδενικά µισθώµατα, αυτό 

σηµαίνει ότι πραγµατοποιείται κεφαλαιοποίηση τόκων. Αφού ο τόκος σε αυτό 

µίσθωµα δεν χρεώνεται στον πελάτη γίνεται µέρος του κεφαλαίου στο επόµενο 

µίσθωµα. 

Το ίδιο συµβαίνει και στις περιπτώσεις που αντί µηδενικών µισθωµάτων 

έχουµε µισθώµατα µε συγκεκριµένη αξία (π.χ. 2.000,00 ευρώ) και η οποία δεν 

αρκεί για την χρέωση των τόκων. Έτσι το υπόλοιπο κοµµάτι θα πρέπει να 

κεφαλαιοποιηθεί στην αρχή του επόµενου µισθώµατος. 

Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει εγγραφή που να περιγράφει το συγκεκριµένο γεγονός. 

 

Στα ∆ΠΧΑ όµως κάθε τέλος µήνα δηµιουργούνται οι παρακάτω εγγραφές: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

123,23  

81.03.8890 Κέρδη από κεφαλαιοποίηση Τόκων 

(∆ΠΧΑ) 

 123,23 

 

Στην ουσία η συγκεκριµένη εγγραφή αυξάνει την Απαίτηση από την Πελάτης 

ΑΕ (καθώς αυξήθηκε το Υπολειπόµενο Κεφάλαιο) και αυξάνει απευθείας τα 

έκτακτα κέρδη της εταιρείας. 

 

5.6. Αποσβέσεις Μισθωµένων Παγίων  

Οι αποσβέσεις των µισθωµένων παγίων είναι ένα γεγονός που λαµβάνει 

χώρα µόνο στα ΕΛΠ, καθώς στα ∆ΠΧΑ τα εκµισθωµένα πάγια καταχωρούνται 

στα βιβλία του Πελάτη (Μισθωτή) και όχι της εταιρείας leasing (Εκµισθωτής). 

Σύµφωνα µε Ν. 2682/1999 ο συντελεστής αποσβέσεων των εκµισθωµένων 

παγίων διαµορφώνεται µε βάση την διάρκεια του παραρτήµατος και όχι µε τους 

συντελεστές αποσβέσεων που ορίζει το Π.∆.299/2003.  

Έτσι, οι αποσβέσεις στο συγκεκριµένο παράδειγµα που χρησιµοποιούµε 

υπολογίζονται ως εξής:  
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€10.000,00 x 33,33% (λόγω του γεγονός ότι είναι τριετές το παράρτηµα) = 

€3.300,00 το έτος.  

Άρα οι µηνιαίες αποσβέσεις ανέρχονται σε 3.300,00/12=€277,78 

Ο πίνακας αποσβέσεων ανά µήνα διαµορφώνεται ως εξής: 

Ηµεροµηνία 
Αναπόσβεστη 

Αξία 
Αποσβέσεις 
Περιόδου 

Νέα αναπόσβεστη 
Αξία 

31/1/2010 10.000,00 277,78 9.722,22 
28/2/2010 9.722,22 277,78 9.444,44 
31/3/2010 9.444,44 277,78 9.166,66 
30/4/2010 9.166,66 277,78 8.888,88 
31/5/2010 8.888,88 277,78 8.611,10 
30/6/2010 8.611,10 277,78 8.333,32 
31/7/2010 8.333,32 277,78 8.055,54 
31/8/2010 8.055,54 277,78 7.777,76 
30/9/2010 7.777,76 277,78 7.499,98 

31/10/2010 7.499,98 277,78 7.222,20 
30/11/2010 7.222,20 277,78 6.944,42 
31/12/2010 6.944,42 277,78 6.666,64 

31/1/2011 6.666,64 277,78 6.388,86 
28/2/2011 6.388,86 277,78 6.111,08 
31/3/2011 6.111,08 277,78 5.833,30 
30/4/2011 5.833,30 277,78 5.555,52 
31/5/2011 5.555,52 277,78 5.277,74 
30/6/2011 5.277,74 277,78 4.999,96 
31/7/2011 4.999,96 277,78 4.722,18 
31/8/2011 4.722,18 277,78 4.444,40 
30/9/2011 4.444,40 277,78 4.166,62 

31/10/2011 4.166,62 277,78 3.888,84 
30/11/2011 3.888,84 277,78 3.611,06 
31/12/2011 3.611,06 277,78 3.333,28 

31/1/2012 3.333,28 277,78 3.055,50 
29/2/2012 3.055,50 277,78 2.777,72 
31/3/2012 2.777,72 277,78 2.499,94 
30/4/2012 2.499,94 277,78 2.222,16 
31/5/2012 2.222,16 277,78 1.944,38 
30/6/2012 1.944,38 277,78 1.666,60 
31/7/2012 1.666,60 277,78 1.388,82 
31/8/2012 1.388,82 277,78 1.111,04 
30/9/2012 1.111,04 277,78 833,26 

31/10/2012 833,26 277,78 555,48 
30/11/2012 555,48 277,78 277,70 
31/12/2012 277,70 277,70 0,00 

 

Η εγγραφή που διενεργείται κατά τον καταλογισµό των αποσβέσεων 

(συνήθως κάθε τέλος µήνα) είναι η εξής: 
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 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκµισθωµένων 

Μηχανηµάτων 

277,78  

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

 277,78 

 

Στα ∆ΠΧΑ όπως αναφέραµε και στην αρχή της παραγράφου δεν 

δηµιουργείται άρθρο. 

5.7. Λήξη παραρτήµατος - Πώληση µισθωµένων Παγίων 

Χωρίς Υπολ.Αξία  

Αυτό το γεγονός προκαλεί οµολογουµένως πολύ διαφορετικές εγγραφές στα 

δύο λογιστικά πρότυπα. Η περίπτωση που αναφερόµαστε είναι η λήξη ενός 

κανονικού παραρτήµατος χωρίς την ύπαρξη υπολειµµατικής αξίας στο τέλος της 

µίσθωσης. Η συνηθέστερη περίπτωση είναι η τιµολόγηση των παγίων µε 

συνολική αξία €2,93. 

Στα ΕΛΠ η αντιµετώπιση της λήξης εµπεριέχει την πώληση των παγίων προς 

τον πελάτη, άρα και τον τελευταίο υπολογισµό αποσβέσεων έτσι ώστε να βρεθεί 

η διαφορά αξίας πώλησης και αναπόσβεστης αξίας παγίων. Άρα στα ΕΛΠ η λήξη 

παραρτήµατος αντιµετωπίζεται ως πώληση παγίων. Η εγγραφή στα ΕΛΠ λοιπόν 

έχει ως εξής: 
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 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκµισθωµένων 

Μηχανηµάτων 

277,70  

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

 277,70 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 3,60  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  0,67 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Πάγια  10.000,00 

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

10.000,00  

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση µισθ. 

µηχανηµάτων 

 2,93 

 

Η παραπάνω εγγραφή µπορεί να χωριστεί στα εξής τρία τµήµατα: 

1. Η εγγραφή των αποσβέσεων την ηµεροµηνία της πώλησης: Χρέωση 

αποσβέσεων (66) και πίστωση των αποσβεσθέντων (12.99). 

Σηµείωση: Η αξία των αποσβέσεων είναι λίγο µικρότερη από το 

κανονικό καθώς στο τέλος του κύκλου ζωής του παγίου 

πραγµατοποιούνται αποσβέσεις ίσες µε την συνολική αναπόσβεστη 

αξία του παγίου. 

2. Η εγγραφή της αφαίρεσης του παγίου από τα πάγια της εταιρείας λόγω 

της πώλησής του: Πίστωση του παγίου (12.90) και χρέωση των 

αποσβεσθέντων (12.99). 

3. Η εγγραφή της χρέωσης του πελάτη µε το ποσό του τιµολογίου µε 

αντίστοιχη αύξηση του προς απόδοση ΦΠΑ πωλήσεων καθώς και η 

αντίστοιχη αύξηση έκτακτων κερδών από εκποίηση παγίων καθώς η 

αξία των €2,93 στην ουσία είναι καθαρό κέρδος αφού το πάγιο έχει 

αποσβεστεί πλήρως: χρέωση του πελάτη (30), πίστωση του ΦΠΑ (54) 

και πίστωση του έκτακτου κέρδους (81.03). 
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Στα ∆ΠΧΑ το άρθρο αντίστοιχα θα έχει την εξής µορφή: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 3,60  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  0,67 

81.03.8888 Κέρδη από Πώληση Εξοπλισµού 

(∆ΠΧΑ) 

 2,93 

 

Παρατηρούµε ότι στην εγγραφή στα ∆ΠΧΑ έχουµε µόνο το κοµµάτι της 

εγγραφής που αφορά την χρέωση του πελάτη, την πίστωση του ΦΠΑ και την 

κατοχύρωση του έκτακτου κέρδους και το οποίο τυχαίνει να είναι ίδιο ακριβώς µε 

αυτό το κοµµάτι του άρθρου στα ΕΛΠ. 

Ο λόγος έγκειται στο ότι το υπολειπόµενο κεφάλαιο έχει ήδη µηδενιστεί από 

την περιοδική τιµολόγηση µισθωµάτων, οπότε τα €2,93 είναι και στην περίπτωση 

των ∆ΠΧΑ έκτακτο κέρδος. 

 

5.8. Λήξη παραρτήµατος - Πώληση µισθωµένων Παγίων 

Με Υπολ.Αξία 

 

Τώρα θα αναφερθούµε στην λήξη ενός κανονικού παραρτήµατος αλλά µε 

ύπαρξη υπολειµµατικής αξίας στο τέλος της µίσθωσης. Όπως είναι προφανές η 

τιµολόγηση των παγίων δεν γίνεται µε συνολική αξία €2,93 αλλά µε την 

υπολειµµατική αξία του παραρτήµατος. 

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, έχουµε ακόµη ένα παράδοξο στα ΕΛΠ καθώς 

ενώ ο νόµος δεν παρουσιάζει κάποιον περιορισµό στο κοµµάτι του leasing δεν 

ισχύει το ίδιο µε τα πάγια. Ενώ όλα τα µισθώµατα υπολογίζονται κανονικά µε 

στόχο το τελευταίο µίσθωµα να αφήνει υπολειπόµενο κεφάλαιο την 

υπολειµµατική αξία που έχει συµφωνηθεί, στα πάγια δεν προβλέπεται το ίδιο. 

∆ηλαδή αν πάρουµε ως παράδειγµα κεφάλαιο €10.000,00 µε υπολειµµατική αξία 

€3.000,00 στο τέλος, τα πάγια θα καταχωρηθούν µε αξία €10.000,00 και 

υπολειµµατική αξία €0,00 ή το πολύ €0,01 (συνηθίζεται να αφήνουµε 
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υπολειµµατική αξία €0,01 έτσι ώστε αν έχουµε αποσβέσει πλήρως ένα πάγιο να 

µην µηδενίζει εντελώς η καρτέλα). Η συνέπεια αυτού του περιορισµού είναι να 

υπολογίζονται αποσβέσεις στο πάγιο έναντι όλης της αξίας (€10.000,00) ενώ το 

έσοδο (που περιέχει και κεφάλαιο και τόκο) να αποπληρώνει κεφάλαιο αξίας 

€7.000,00, άρα καθόλη τη διάρκεια του παραρτήµατος καταγράφονται ζηµιές και 

ξαφνικά στην λήξη καταγράφονται µεγάλα έκτακτα κέρδη! 

Για να δείξουµε τις εγγραφές στα δύο πρότυπα θα ακολουθήσουµε το 

παρακάτω παράδειγµα: 

Κεφάλαιο : €10.000,00 

Υπολειµµατική Αξία : €3.000,00 

Επιτόκιο: 10% 

Μισθώµατα: 12 τριµηνιαία ληξιπρόθεσµα  

Οι µεταβλητές αυτές µας δίνουν το παρακάτω repayment schedule: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ισχύς Τόκων 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην Αρχή Τόκος 

Κεφά-
λαιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στο Τέλος 

Χρεολύσιο 
πληρωτέο 

την  Από Έως 
1 10.000,00 250,00 507,41 757,41 9.492,59 31/3/2010 1/1/2010 31/3/2010 
2 9.492,59 237,31 520,10 757,41 8.972,49 30/6/2010 1/4/2010 30/6/2010 
3 8.972,49 224,31 533,10 757,41 8.439,40 30/9/2010 1/7/2010 30/9/2010 
4 8.439,40 210,98 546,42 757,41 7.892,97 31/12/2010 1/10/2010 31/12/2010 
5 7.892,97 197,32 560,09 757,41 7.332,89 31/3/2011 1/1/2011 31/3/2011 
6 7.332,89 183,32 574,09 757,41 6.758,80 30/6/2011 1/4/2011 30/6/2011 
7 6.758,80 168,97 588,44 757,41 6.170,36 30/9/2011 1/7/2011 30/9/2011 
8 6.170,36 154,26 603,15 757,41 5.567,21 31/12/2011 1/10/2011 31/12/2011 
9 5.567,21 139,18 618,23 757,41 4.948,98 31/3/2012 1/1/2012 31/3/2012 

10 4.948,98 123,72 633,69 757,41 4.315,29 30/6/2012 1/4/2012 30/6/2012 
11 4.315,29 107,88 649,53 757,41 3.665,77 30/9/2012 1/7/2012 30/9/2012 
12 3.665,77 91,64 665,77 757,41 3.000,00 31/12/2012 1/10/2012 31/12/2012 
 ΣΥΝΟΛΟ 2.088,92 7.000,00 9.088,92     

 

Την 31/12/2012 λοιπόν όταν θα πουλήσουµε τα πάγια µε αξία €3.000,00 θα 

κάνουµε στα ΕΛΠ την εξής εγγραφή: 
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 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκµισθωµένων 

Μηχανηµάτων 

278,05  

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

 278,05 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 3.690,00  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  690,00 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Πάγια  10.000,00 

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

10.000,00  

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση µισθ. 

µηχανηµάτων 

 3.000,00 

 

Το άρθρο της πώλησης παρέµεινε ίδιο µε την προηγούµενη περίπτωση 

(παράρτηµα χωρίς υπολειµµατική αξία) εκτός από το ποσό της πώλησης και το 

ΦΠΑ. Ο λόγος είναι ότι το πάγιο πάλι έχει αποσβεσθεί πλήρως, οπότε το µόνο 

που αλλάζει είναι η αξία πώλησης. Στο σύνολο αυτό που συµβαίνει είναι να 

βγάλει η εταιρεία leasing κατά τη διάρκεια της µίσθωσης €911,08 ζηµιές (αφού 

κάθε τρίµηνο είχε ως έσοδο από το µίσθωµα €757,41 και έξοδο από τις 

αποσβέσεις 277,78 x 3 = €833,34) και την τελευταία µέρα να βγάλει €3.000,00 

κέρδος, άρα τελικός κέρδος €2.088,92 (όσο είναι δηλαδή το σύνολο των τόκων). 

 

Αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή Τόκος 

Κεφά-
λαιο 

Μίσθω-
µα / 
Έσοδο 
ΕΛΠ 

Υπ. 
Κεφά-
λαιο 
Στο 
Τέλος 

Χρεολύσιο 
πληρωτέο 

την 

Αποσβέ-
σεις / 
Έξοδο 
ΕΛΠ 

Κέρδος/ 
Ζηµία 
ΕΛΠ 

1 10.000,00 250,00 507,41 757,41 9.492,59 31/3/2010 833,34 -75,93 
2 9.492,59 237,31 520,10 757,41 8.972,49 30/6/2010 833,34 -75,93 
3 8.972,49 224,31 533,10 757,41 8.439,40 30/9/2010 833,34 -75,93 
4 8.439,40 210,98 546,42 757,41 7.892,97 31/12/2010 833,34 -75,93 
5 7.892,97 197,32 560,09 757,41 7.332,89 31/3/2011 833,34 -75,93 
6 7.332,89 183,32 574,09 757,41 6.758,80 30/6/2011 833,34 -75,93 
7 6.758,80 168,97 588,44 757,41 6.170,36 30/9/2011 833,34 -75,93 
8 6.170,36 154,26 603,15 757,41 5.567,21 31/12/2011 833,34 -75,93 
9 5.567,21 139,18 618,23 757,41 4.948,98 31/3/2012 833,34 -75,93 

10 4.948,98 123,72 633,69 757,41 4.315,29 30/6/2012 833,34 -75,93 
11 4.315,29 107,88 649,53 757,41 3.665,77 30/9/2012 833,34 -75,93 
12 3.665,77 91,64 665,77 757,41 3.000,00 31/12/2012 833,26 -75,85 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.088,92 7.000,00 9.088,92    10.000,00 -911,08 
       Αξία Πώλησης 3.000,00 
       Σύνολο 2.088,92 

 

 

Στα ∆ΠΧΑ όµως το άρθρο θα είναι εντελώς διαφορετικό. Η εταιρεία έχει βγάλει 

(ορθά) ήδη ως έσοδο από τόκους €2.088,92 από την τριµηνιαία τιµολόγηση 

µισθωµάτων και αντίστοιχα έχει µειώσει την απαίτηση από τον πελάτη στο ύψος 

των €3.000,00. Έτσι το άρθρο θα έχει ως εξής: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 3.690,00  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  690,00 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 3.000,00 

 

5.9. Μερική Προεξόφληση Παραρτήµατος 

Μερική προεξόφληση είναι η περίπτωση που πριν την λήξη του 

παραρτήµατος πραγµατοποιείται πώληση µέρους του εξοπλισµού που έχει 
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χρηµατοδοτηθεί. Θα δώσουµε το ακόλουθο παράδειγµα για να εξηγήσουµε τις 

εγγραφές στα ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ:  

Έχουµε ένα παράρτηµα µε κεφάλαιο €10.000,00, το οποίο αποτελείται από 

δύο πάγια µε αξία αγοράς: Πάγιο 1 €6.000,00 και Πάγιο 2 €4.000,00 αντίστοιχα, 

η διάρκεια είναι τρία χρόνια µε 12 τριµηνιαία ληξιπρόθεσµα µισθώµατα, επιτόκιο 

10% χωρίς υπολειµµατική αξία. Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι πουλάµε το πάγιο 1 

(µε αξία κτήσης €6.000,00) την 31/12/2011 µε τίµηµα πώλησης €2.500,00 και 

αντίστοιχα πουλάµε και το δεύτερο πάγιο των €4.000,00 µε αξία €2,93 στην λήξη 

του παραρτήµατος. 

Παράµετροι: 

Κεφάλαιο: €10.000,00 

Επιτόκιο: 10% 

Μισθώµατα: 12 τριµηνιαία ληξιπρόθεσµα 

∆ιάρκεια 3 έτη 

Υπολειµµατική Αξία: €0,00 

Το repayment schedule µαζί µε τα περιοδικά αποτελέσµατα θα έχει ως εξής: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή 

Τόκος 
(Κέρδος 
∆ΛΠ) 

Κεφά-
λαιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφά-
λαιο Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την 

Αποσβέ-
σεις 

Κέρδος / 
Ζηµιά 
ΕΛΠ 

∆ιαφορά 
Κέρδους/
Ζηµιάς 
ΕΛΠ-
∆ΠΧΑ 

1 10.000,00 250,00 724,87 974,87 9.275,13 31/3/2010 833,34 141,53 108,47 
2 9.275,13 231,88 742,99 974,87 8.532,14 30/6/2010 833,34 141,53 90,35 
3 8.532,14 213,30 761,57 974,87 7.770,57 30/9/2010 833,34 141,53 71,77 
4 7.770,57 194,26 780,61 974,87 6.989,96 31/12/2010 833,34 141,53 52,73 
5 6.989,96 174,75 800,12 974,87 6.189,84 31/3/2011 833,34 141,53 33,22 
6 6.189,84 154,74 820,13 974,87 5.369,71 30/6/2011 833,34 141,53 13,21 
7 5.369,71 134,24 840,63 974,87 4.529,08 30/9/2011 833,34 141,53 -7,29 
8 4.529,08 113,23 861,64 974,87 3.667,44 31/12/2011 833,34 141,53 -28,30 
9 3.667,44 91,68 883,19 974,87 2.784,26 31/3/2012 833,34 141,53 -49,85 

10 2.784,26 69,61 905,26 974,87 1.878,99 30/6/2012 833,34 141,53 -71,92 
11 1.878,99 46,97 927,90 974,87 951,09 30/9/2012 833,34 141,53 -94,56 
12 951,09 23,78 951,09 974,87 0,00 31/12/2012 833,26 141,61 -117,83 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.698,4410.000,0011.698,44  10.000,00 1.698,44 0,00 
 

Αν θέλουµε όµως να κάνουµε µια ανάλυση των 2 παγίων τότε θα µπορούσαµε 

να έχουµε ένα repayment schedule για κάθε ένα πάγιο: 
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Το repayment schedule µαζί µε τα περιοδικά αποτελέσµατα για το πάγιο 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή 

Τόκος 
(Κέρδο
ς ∆ΛΠ) 

Κεφά-
λαιο 

Μίσθω-
µα 

Υπ. 
Κεφάλα
ιο Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την 

Αποσβέ-
σεις 

Κέρδος / 
Ζηµιά 
ΕΛΠ 

∆ιαφορά 
Κέρδους
/Ζηµιάς 
ΕΛΠ-
∆ΠΧΑ 

1 6.000,00 150,00 434,92 584,92 5.565,08 31/3/2010 500,00 84,92 65,08 
2 5.565,08 139,13 445,79 584,92 5.119,28 30/6/2010 500,00 84,92 54,21 
3 5.119,28 127,98 456,94 584,92 4.662,34 30/9/2010 500,00 84,92 43,06 
4 4.662,34 116,56 468,37 584,92 4.193,98 31/12/2010 500,00 84,92 31,63 
5 4.193,98 104,85 480,07 584,92 3.713,90 31/3/2011 500,00 84,92 19,93 
6 3.713,90 92,84 492,08 584,92 3.221,83 30/6/2011 500,00 84,92 7,92 
7 3.221,83 80,54 504,38 584,92 2.717,45 30/9/2011 500,00 84,92 -4,38 
8 2.717,45 67,94 516,98 584,92 2.200,46 31/12/2011 500,00 84,92 -16,98 
9 2.200,46 55,01 529,91 584,92 1.670,55 31/3/2012 500,00 84,92 -29,91 
10 1.670,55 41,77 543,16 584,92 1.127,39 30/6/2012 500,00 84,92 -43,16 
11 1.127,39 28,18 556,74 584,92 570,65 30/9/2012 500,00 84,92 -56,74 
12 570,65 14,27 570,65 584,92 0,00 31/12/2012 500,00 84,92 -70,65 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.019,06 6.000,00 7.019,06   6.000,00 1.019,06 0,00 
 

Αντίστοιχα το repayment schedule µαζί µε τα περιοδικά αποτελέσµατα για το 

πάγιο 2: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή 

Τόκος 
(Κέρδο
ς ∆ΛΠ) 

Κεφάλαι
ο 

Μίσθω-
µα 

Υπ. 
Κεφάλαι
ο Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την 

Αποσβέ-
σεις 

Κέρδος 
/ Ζηµιά 
ΕΛΠ 

∆ιαφορά 
Κέρδους
/Ζηµιάς 
ΕΛΠ-
∆ΠΧΑ 

1 4.000,00 100,00 289,95 389,95 3.710,05 31/3/2010 333,33 56,61 43,39 
2 3.710,05 92,75 297,20 389,95 3.412,86 30/6/2010 333,33 56,61 36,14 
3 3.412,86 85,32 304,63 389,95 3.108,23 30/9/2010 333,33 56,61 28,71 
4 3.108,23 77,70 312,24 389,95 2.795,98 31/12/2010 333,33 56,61 21,09 
5 2.795,98 69,90 320,05 389,95 2.475,94 31/3/2011 333,33 56,61 13,29 
6 2.475,94 61,90 328,05 389,95 2.147,88 30/6/2011 333,33 56,61 5,28 
7 2.147,88 53,70 336,25 389,95 1.811,63 30/9/2011 333,33 56,61 -2,92 
8 1.811,63 45,29 344,66 389,95 1.466,98 31/12/2011 333,33 56,61 -11,32 
9 1.466,98 36,67 353,28 389,95 1.113,70 31/3/2012 333,33 56,61 -19,94 

10 1.113,70 27,84 362,10 389,95 751,60 30/6/2012 333,33 56,61 -28,77 
11 751,60 18,79 371,16 389,95 380,44 30/9/2012 333,33 56,61 -37,83 
12 380,44 9,51 380,44 389,95 0,00 31/12/2012 333,33 56,61 -47,10 

 ΣΥΝΟΛΟ 679,38 4.000,00 4.679,38  4.000,00 679,38 0,00 
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Την 31/12/2011 Στα ΕΛΠ το άρθρο στην ουσία θα διαµορφωθεί ως εξής: 

 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκµισθωµένων 

Μηχανηµάτων 

277,78  

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

 277,78 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Πάγια  6.000,00 

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

4.000,00  

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 3.075,00  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  575,00 

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση µισθ. 

µηχανηµάτων 

 500,00 

 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα το συγκεκριµένο άρθρο κατά ΕΛΠ θα 

προχωρήσουµε σε µερικά υποαθροίσµατα, Πρώτα από όλα η αναπόσβεστη αξία 

του Παγίου 1 την 31/12/2011 είναι €2.000,00 (µετά και τις πρώτες 2 εγγραφές 

αποσβέσεων που γίνονται στο άρθρο των ΕΛΠ) καθώς οι αποσβέσεις µέχρι την 

ίδια ηµέρα έφτασαν τις €4.000,00. Άρα το κέρδος από την πώληση του παγίου 

στην τιµή των €2.500,00 ανέρχεται σε €500,00.  

Η εγγραφή πάλι µπορεί να χωριστεί σε 3 µέρη: 

1. Η εγγραφή των αποσβέσεων την ηµεροµηνία της πώλησης: Χρέωση 

αποσβέσεων (66) και πίστωση των αποσβεσθέντων (12.99). 

Σηµείωση: Η αξία των αποσβέσεων αφορά και στα δύο πάγια. Μετά 

την πώληση βέβαια αποσβέσεις θα διενεργούνται µόνο για το 

εναποµείναν πάγιο. 

2. Η εγγραφή της αφαίρεσης του παγίου από τα πάγια της εταιρείας λόγω 

της πώλησής του: Πίστωση του παγίου (12.90) και χρέωση των 

αποσβεσθέντων (12.99). Από αυτή την εγγραφή προκύπτει ένα 

πιστωτικό υπόλοιπο €2.000,00 που είναι στην ουσία η αναπόσβεστη 

αξία του παγίου. 
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3. Η εγγραφή της χρέωσης του πελάτη µε το ποσό του τιµολογίου 

(Καθαρή Αξία + Φ.Π.Α.), µε αντίστοιχη αύξηση του προς απόδοση 

ΦΠΑ πωλήσεων καθώς και η αντίστοιχη αύξηση έκτακτων κερδών από 

εκποίηση παγίων (€500,00): χρέωση του πελάτη (30), πίστωση του 

ΦΠΑ (54) και πίστωση του έκτακτου κέρδους (81.03). 

 

Αντίστοιχα η εγγραφή στα ∆ΠΧΑ είναι η ακόλουθη: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 3.075,00  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  575,00 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 2.200,46 

81.03.8888 Κέρδη από Πώληση Εξοπλισµού 

(∆ΠΧΑ) 

 299,54 

 

Όπως βλέπουµε στο τέλος του 8ου µισθώµατος την 31/12/2011 το 

υπολειπόµενο κεφάλαιο ανέρχεται σε €3.667,44. Αυτό σηµαίνει ότι το 

υπολειπόµενο κεφάλαιο για κάθε ένα από τα δύο πάγια µπορεί να υπολογιστεί µε 

βάση την αναλογία του αρχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει κάθε πάγιο. 

Έτσι λοιπόν τα 6/10 αναλογούν στο πρώτο πάγιο και τα υπόλοιπα 4/10 

αναλογούν στο δεύτερο πάγιο. Την 31/12/2011 λοιπόν το υπολειπόµενο 

κεφάλαιο του πρώτου παγίου ανέρχεται σε €2.200,46 ενώ του δευτέρου παγίου 

σε €1.466,98. 

Εφόσον λοιπόν το τίµηµα πώλησης ορίστηκε σε €2.500,00 το πραγµατικό 

κέρδος από την πώληση του παγίου είναι €2.500,00 - €2.200,46 = €299,54. 

Άρα το άρθρο κατά ∆ΠΧΑ περιέχει την εγγραφή χρέωσης του πελάτη (µε την 

καθαρή αξία πώλησης + Φ.Π.Α. Πωλήσεων), την εγγραφή πίστωσης του Φ.Π.Α. 

Πωλήσεων, την εγγραφή µείωσης (πίστωσης) της Απαίτησης κατά το ποσό του 

υπολειποµένου κεφαλαίου του παγίου 1 την στιγµή της πώλησης και τέλος την 

εγγραφή των έκτακτων κερδών (Τιµή Πώλησης µείον Υπολειπόµενο Κεφάλαιο). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολύ συχνά η προεξόφληση πραγµατοποιείται σε 

ηµεροµηνία άσχετη µε την επέτειο των µισθωµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
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υπάρχει και άλλη µία εγγραφή, αυτή που αφορά στην χρέωση τόκων του 

υπολειποµένου κεφαλαίου για τις ηµέρες από την τελευταία ηµεροµηνία 

µισθώµατος µέχρι την ηµέρα της µερικής προεξόφλησης (µε χρέωση του 

λογαριασµού εσόδων και πίστωση του πελάτη).  

Από το χρονικό σηµείο της µερικής προεξόφλησης στην ουσία αλλάζει το 

repayment schedule καθώς το υπολειπόµενο κεφάλαιο την 1/1/2012 µειώνεται 

κατά €2.200,46 (λόγω της πώλησης του Παγίου 1), άρα θα µείνει €1.466,98. 

Έτσι το τελικό repayment schedule του συγκεκριµένου παραρτήµατος θα είναι 

πλέον 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή 

Τόκος 
(Κέρδος 
∆ΛΠ) 

Κεφά-
λαιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφά-
λαιο Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την 

Αποσβέ-
σεις 

Κέρδος / 
Ζηµιά 
ΕΛΠ 

∆ιαφορά 
Κέρδους/
Ζηµιάς 
ΕΛΠ-
∆ΠΧΑ 

1 10.000,00 250,00 724,87 974,87 9.275,13 31/3/2010 833,34 141,53 108,47 
2 9.275,13 231,88 742,99 974,87 8.532,14 30/6/2010 833,34 141,53 90,35 
3 8.532,14 213,30 761,57 974,87 7.770,57 30/9/2010 833,34 141,53 71,77 
4 7.770,57 194,26 780,61 974,87 6.989,96 31/12/2010 833,34 141,53 52,73 
5 6.989,96 174,75 800,12 974,87 6.189,84 31/3/2011 833,34 141,53 33,22 
6 6.189,84 154,74 820,13 974,87 5.369,71 30/6/2011 833,34 141,53 13,21 
7 5.369,71 134,24 840,63 974,87 4.529,08 30/9/2011 833,34 141,53 -7,29 
8 4.529,08 113,23 861,64 974,87 3.667,44 31/12/2011 833,34 141,53 -28,30 
9 1.466,98 36,67 353,28 389,95 1.113,70 31/3/2012 333,33 56,61 -19,94 

10 1.113,70 27,84 362,10 389,95 751,60 30/6/2012 333,33 56,61 -28,77 
11 751,60 18,79 371,16 389,95 380,44 30/9/2012 333,33 56,61 -37,83 
12 380,44 9,51 380,44 389,95 0,00 31/12/2012 333,33 56,61 -47,10 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.559,22 7.799,54 9.358,75  8.000,05 1.358,70 -200,52 
 

Μετά λοιπόν το 9ο µίσθωµα το υπολειπόµενο κεφάλαιο θα µειωθεί κατά το 

κεφάλαιο που "έφυγε" λόγω της πώλησης του παγίου. Η διαφορά κέρδους ζηµιάς 

ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ δεν είναι µηδενική, γιατί µέρος του αποτελέσµατος στα ΕΛΠ έχει 

ενσωµατωθεί στο κέρδος από εκποίηση παγίων (και συγκεκριµένα το ποσό των 

€ 200,52). 

Κατά την πώληση του δεύτερου παγίου οι εγγραφές θα είναι ίδιες µε αυτές 

που περιγράψαµε στο κεφάλαιο "5.7 Λήξη παραρτήµατος - Πώληση µισθωµένων 

Παγίων Χωρίς Υπολειµµατική Αξία", καθώς πρόκειται για απλή λήξη 

παραρτήµατος. 
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5.10. Ολική Προεξόφληση Παραρτήµατος 

Ας υποθέσουµε ότι στο παραπάνω παράδειγµα στην 31/12/2011 (στο τέλος 

του όγδοου µισθώµατος θα πουλούσαµε και τα δύο πάγια µε αξία πώλησης 

€3.500,00. Υπενθυµίζουµε ότι το Repayment Schedule είναι το παρακάτω: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή 

Τόκος 
(Κέρδος 
∆ΛΠ) 

Κεφά-
λαιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφά-
λαιο Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την 

Αποσβέ-
σεις 

Κέρδος / 
Ζηµιά 
ΕΛΠ 

∆ιαφορά 
Κέρδους/
Ζηµιάς 
ΕΛΠ-
∆ΠΧΑ 

1 10.000,00 250,00 724,87 974,87 9.275,13 31/3/2010 833,34 141,53 108,47 
2 9.275,13 231,88 742,99 974,87 8.532,14 30/6/2010 833,34 141,53 90,35 
3 8.532,14 213,30 761,57 974,87 7.770,57 30/9/2010 833,34 141,53 71,77 
4 7.770,57 194,26 780,61 974,87 6.989,96 31/12/2010 833,34 141,53 52,73 
5 6.989,96 174,75 800,12 974,87 6.189,84 31/3/2011 833,34 141,53 33,22 
6 6.189,84 154,74 820,13 974,87 5.369,71 30/6/2011 833,34 141,53 13,21 
7 5.369,71 134,24 840,63 974,87 4.529,08 30/9/2011 833,34 141,53 -7,29 
8 4.529,08 113,23 861,64 974,87 3.667,44 31/12/2011 833,34 141,53 -28,30 
9 3.667,44 91,68 883,19 974,87 2.784,26 31/3/2012 833,34 141,53 -49,85 

10 2.784,26 69,61 905,26 974,87 1.878,99 30/6/2012 833,34 141,53 -71,92 
11 1.878,99 46,97 927,90 974,87 951,09 30/9/2012 833,34 141,53 -94,56 
12 951,09 23,78 951,09 974,87 0,00 31/12/2012 833,26 141,61 -117,83 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.698,4410.000,0011.698,44  10.000,00 1.698,44 0,00 
Αναλύοντας το Repayment Schedule παρατηρούµε ότι το υπολειπόµενο 

κεφάλαιο την 31/12/2011 (την ηµεροµηνία πώλησης των παγίων δηλαδή) 

ανέρχεται σε €3.667,44, οπότε πουλώντας τα πάγια σε τιµή €3.500,00 θα 

σηµειώσουµε πραγµατικά ζηµιά €167,44. Αυτή είναι και η ζηµιά στα ∆ΠΧΑ.  

Στα ΕΛΠ αντίστοιχα έχουµε τα εξής δεδοµένα: µέχρι τις 31/12/2011 η αξία των 

αποσβέσεων παγίων ανέρχεται σε €6.666.72 άρα η αναπόσβεστη αξία ανέρχεται 

σε €3.333.28. Αφού η αξία πώλησης ορίστηκε στα €3.500,00 τότε το αποτέλεσµα 

της πώλησης είναι θετικό, δηλαδή κέρδος €166,72. Το σύνολο του 

αποτελέσµατος €167,44 + €166,72 = €334,16 είναι το ίδιο µε το άθροισµα της 

10ης στήλης του repayment schedule για το διάστηµα από 1/1/2010 µέχρι τις 

31/12/2011. Αυτό σηµαίνει ότι η διαφορά στο αποτέλεσµα της πώλησης έχει 

ενσωµατωθεί στα αποτελέσµατα που καταγράφονταν κατά την τιµολόγηση των 

µισθωµάτων.  
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Ακολουθεί το άρθρο λογιστικής για τα ΕΛΠ: 

 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

66.02.9000 Αποσβέσεις Εκµισθωµένων 

Μηχανηµάτων 

833,34  

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

 833,34 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Πάγια  10.000,00 

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

6.666,72  

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 4.305,00  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  805,00 

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση µισθ. 

Μηχανηµάτων 

 166,72 

 

Αντίστοιχα η εγγραφή στα ∆ΠΧΑ είναι η ακόλουθη: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 4.305,00  

54.00.7923 ΦΠΑ Πώλησης Παγίων  805,00 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 3.667,44 

81.02.8888 Ζηµιές από Πώληση Εξοπλισµού 

(∆ΠΧΑ) 

167,74  
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5.11. Απενεργοποίηση Παραρτήµατος και Ανάκτηση 

Μισθωµένου Παγίου 

Η απενεργοποίηση παραρτήµατος και η ανάκτηση µισθωµένου παγίου είναι 

άλλη µια περίπτωση που προκαλεί διαφορετικές εγγραφές σε κάθε ένα από τα 

δύο λογιστικά πρότυπα. 

Με την έννοια της απενεργοποίησης ενός παραρτήµατος, αυτό που πρώτα 

από όλα εννοείται είναι η διακοπή της περιοδικής τιµολόγησης των µισθωµάτων. 

Επιπλέον στα ΕΛΠ την χρονική στιγµή που απενεργοποιείται ένα παράρτηµα 

σταµατάνε να υπολογίζονται πλέον αποσβέσεις, αδρανοποιούνται δηλαδή τα 

πάγια.  

Και στα δύο πρότυπα δεν πραγµατοποιείται κάποιο άρθρο. Όταν γίνουν οι 

νοµικές διαδικασίες για την ανάκτηση του παγίου τότε έχουµε µια σειρά από 

κινήσεις. 

Στα ΕΛΠ το πάγιο θα αλλάξει λογαριασµό και από τα εκµισθωµένα πάγια θα 

περάσει στα ιδιοχρησιµοποιούµενα. Αντίστοιχα στα ∆ΠΧΑ το υπολειπόµενο 

κεφάλαιο του παραρτήµατος θα φύγει από τις Απαιτήσεις από Πελάτες και θα 

πάει στο λογαριασµό Απαιτήσεις από Επίδικους Πελάτες. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η τακτική από τις περισσότερες εταιρείες leasing 

είναι να η απενεργοποίηση και η ανάκτηση να γίνονται την ίδια χρονική στιγµή και 

συγκεκριµένα τη στιγµή της ανάκτησης. 

Για να αναλύσουµε τα άρθρα στα δύο πρότυπα θα πάρουµε για άλλη µια 

φορά το παράδειγµα µε τις παρακάτω παραµέτρους: 

• Αρχικό Κεφάλαιο € 10.000,00  

• Ηµ/νία Έναρξης 1/1/2010  

• 12 τριµηνιαία ληξιπρόθεσµα µισθώµατα 

• Σταθερό επιτόκιο 10%  

• Υπολειµµατική Αξία €0,00 

• Το τριµηνιαίο µίσθωµα ανέρχεται σε € 974,87 
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Το repayment schedule µαζί µε τα περιοδικά αποτελέσµατα θα έχει ως εξής: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΑΑ 

Υπ. 
Κεφάλαιο 
Στην 
Αρχή 

Τόκος 
(Κέρδος 
∆ΛΠ) 

Κεφά-
λαιο Μίσθωµα 

Υπ. 
Κεφά-
λαιο Στο 
Τέλος 

Τοκοχρεο-
λύσιο 

πληρωτέο 
την 

Αποσβέ-
σεις 

Κέρδος / 
Ζηµιά 
ΕΛΠ 

∆ιαφορά 
Κέρδους/
Ζηµιάς 
ΕΛΠ-
∆ΠΧΑ 

1 10.000,00 250,00 724,87 974,87 9.275,13 31/3/2010 833,34 141,53 108,47 
2 9.275,13 231,88 742,99 974,87 8.532,14 30/6/2010 833,34 141,53 90,35 
3 8.532,14 213,30 761,57 974,87 7.770,57 30/9/2010 833,34 141,53 71,77 
4 7.770,57 194,26 780,61 974,87 6.989,96 31/12/2010 833,34 141,53 52,73 
5 6.989,96 174,75 800,12 974,87 6.189,84 31/3/2011 833,34 141,53 33,22 
6 6.189,84 154,74 820,13 974,87 5.369,71 30/6/2011 833,34 141,53 13,21 
7 5.369,71 134,24 840,63 974,87 4.529,08 30/9/2011 833,34 141,53 -7,29 
8 4.529,08 113,23 861,64 974,87 3.667,44 31/12/2011 833,34 141,53 -28,30 
9 3.667,44 91,68 883,19 974,87 2.784,26 31/3/2012 833,34 141,53 -49,85 

10 2.784,26 69,61 905,26 974,87 1.878,99 30/6/2012 833,34 141,53 -71,92 
11 1.878,99 46,97 927,90 974,87 951,09 30/9/2012 833,34 141,53 -94,56 
12 951,09 23,78 951,09 974,87 0,00 31/12/2012 833,26 141,61 -117,83 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.698,4410.000,0011.698,44  10.000,00 1.698,44 0,00 
 

Ας υποθέσουµε λοιπόν τα εξής: 

• έχουν τιµολογηθεί όλα τα µισθώµατα µέχρι την 31/12/2011 και  

• την 1/1/2012 έχουµε ανάκτηση του παγίου 

• Η αξία των αποσβέσεων του εξοπλισµού την 1/1/2012 ανέρχεται σε 

€6.666,72 (833,34 x 8) και αντίστοιχα η αναπόσβεστη αξία σε 

€3.333,28 (€10.000,00 - €6.666,72). 

• Το υπολειπόµενο κεφάλαιο την 1/1/2012 ανέρχεται σε €3.667,44 

 

Ακολουθεί το άρθρο λογιστικής για τα ΕΛΠ: 

 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Μηχανήµατα  10.000,00 

12.00.0000 Ιδιοχρησιµοποιούµενα Μηχανήµατα 10.000,00  

12.99.9000 Αποσβεσµένα Εκµισθωµένα 

Μηχανήµατα 

6.666,72  

12.99.0000 Αποσβεσµένα 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Μηχανήµατα 

 6.666,72 
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Αντίστοιχα η εγγραφή στα ∆ΠΧΑ είναι η ακόλουθη: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 3.667,44 

30.60.0000 Επίδικη Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ 

(Υπολ. Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

3.667,44  

 

 

5.12. Releasing Ανακτηµένου Παγίου 

Το Releasing στην ουσία είναι η συνέχεια της ανάκτησης ενός παγίου. Το 

πάγιο είτε θα πωληθεί (οπότε θα ακολουθήσουν τα άρθρα πώλησης ενός 

κανονικού παγίου) είτε θα ξαναγίνει leasing σε κάποιον άλλο πελάτη. Αυτό είναι 

πολύ συχνό στην περίπτωση ανακτηµένου ακινήτου. Το σηµαντικό ζήτηµα όταν 

ξαναµισθώσουµε το ακίνητο είναι η αξία του αρχικού κεφαλαίου που θα 

ορίσουµε, καθώς αυτό δηµιουργεί κάποιο έκτακτο κέρδος σε σχέση µε την 

αναπόσβεστη αξία (στα ΕΛΠ) και µε το υπολειπόµενο κεφάλαιο (στα ∆ΠΧΑ). 

Όσον αφορά στα ΕΛΠ για να προκύψει το έκτακτο κέρδος ή ζηµία οι εταιρείες 

πραγµατοποιούν άρθρα λογιστικής που είναι παρόµοια µε πώληση του παγίου 

στην αξία releasing και µετά ξανά αγορά του παγίου (απλά συναλλασσόµενος και 

στις δύο περιπτώσεις είναι η ίδια η εταιρεία leasing) έτσι ώστε να παρουσιαστεί 

το releasing οµαλά στην Λογιστική. 

Αν στο προηγούµενο παράδειγµα µετά από 3 µήνες κάνουµε releasing τον 

εξοπλισµό σε αξία €3.500,00 τότε θα έχουµε τo εξής άρθρο στα ΕΛΠ: 
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 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

12.00.0000 Ιδιοχρησιµοποιούµενα Μηχανήµατα  10.000,00 

12.99.0000 Αποσβεσµένα 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Μηχανήµατα 

6.666,72  

81.03.0200 Κέρδη από εκποίηση µισθ. 

Μηχανηµάτων 

 166,72 

12.90.0000 Εκµισθωµένα Μηχανήµατα 3.500,00  

 

Αντίστοιχα η εγγραφή στα ∆ΠΧΑ είναι η ακόλουθη: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

3.500,00 

 

 

81.02.8889 Ζηµιές από Πώληση Εξοπλισµού 

(∆ΠΧΑ) Καταγγελµένων Πελατών 

167,44  

30.50.0000 Επίδικη Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ 

(Υπολ. Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 3.667,44 

 

 

5.13. Τιµολόγηση ∆εδουλευµένων Ληξιπρόθεσµων 

Μισθωµάτων  

Κάθε τέλος έτους οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβαίνουν σε 

τιµολόγηση των δεδουλευµένων µη τιµολογηµένων ληξιπρόθεσµων µισθωµάτων. 

Αυτό είναι απόρροια της φορολογικής νοµοθεσίας που επιβάλλει σε όλες τις 

εταιρείες να τιµολογούν όλες τις δεδουλευµένες υπηρεσίες τους µέσα στην 

χρονιά.  

Εδώ όµως προκύπτει µια σοβαρή διαφορά µεταξύ των ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ και 

αυτή είναι το τι είναι δεδουλευµένο σύµφωνα µε κάθε λογιστικό πρότυπο. 
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Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ το τι είναι δεδουλευµένο έχει να κάνει µε την "ισχύ" ενός 

µισθώµατος, δηλαδή µε το σε ποιο χρονικό διάστηµα αφορά ένα µίσθωµα. Αυτό 

εξαρτάται από 2 παράγοντες: 

• Από την περιοδικότητα των µισθωµάτων (αν είναι µηνιαία, τριµηνιαία 

εξαµηνιαία κλπ. 

• Και από το αν είναι ληξιπρόθεσµα ή προκαταβλητέα τα µισθώµατα. 

Ακολουθούν τέσσερα παραδείγµατα που κάνουν εύκολη την κατανόηση των 

παραπάνω: 

1. Ένα τριµηνιαίο προκαταβλητέο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης 

την 1/12/2010 έχει διάρκεια 1/12/2010-31/3/2011 

2. Ένα µηνιαίο προκαταβλητέο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης την 

14/1/2011 έχει διάρκεια 14/1/2011 -13/2/2011 

3. Ένα τριµηνιαίο ληξιπρόθεσµο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης 

την 1/12/2010 έχει διάρκεια 2/9/2010-1/12/2010 

4. Ένα µηνιαίο ληξιπρόθεσµο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης την 

14/1/2011 έχει διάρκεια 15/12/2010-14/1/2011 

Η τιµολόγηση των δεδουλευµένων µισθωµάτων σηµαίνει την τιµολόγηση της 

αναλογίας των µισθωµάτων µε ηµεροµηνία µέχρι 31/12/2010. 

 

Στην περίπτωση των ∆ΠΧΑ το µίσθωµα "σπάει" σε κεφάλαιο και τόκο και το 

καθένα έχει την δική του δεδουλευµένη υπόσταση. 

Συγκεκριµένα το κεφάλαιο δεν έχει διάρκεια, απλά την ηµεροµηνία του 

µισθώµατος είναι απαιτητό, άρα δεν υπάρχει η έννοια του δεδουλευµένου όσον 

αφορά το κεφάλαιο (την ηµεροµηνία επετείου του µισθώµατος, αυτόµατα είναι 

δεδουλευµένο και το κεφάλαιο). 

Ο τόκος από την άλλη µεριά είναι πάντα ληξιπρόθεσµος (αναφέρεται δηλαδή 

πάντα από το σήµερα και προς το παρελθόν) ασχέτως αν το µίσθωµα είναι 

προκαταβλητέο ή ληξιπρόθεσµο.  

Ακολουθούν τα παραπάνω τέσσερα παραδείγµατα µε επεξήγηση του πότε 

είναι δεδουλευµένος ο τόκος και το κεφάλαιο κατά τα ∆ΠΧΑ: 

1. Ένα τριµηνιαίο προκαταβλητέο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης 

την 1/12/2010: ο τόκος έχει διάρκεια 2/9/2010-1/12/2010 και το 

κεφάλαιο είναι ληξιπρόθεσµο την 1/12/2010. 
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2. Ένα µηνιαίο προκαταβλητέο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης την 

14/1/2011: ο τόκος έχει διάρκεια 15/12/2010-14/1/2011 και το 

κεφάλαιο είναι ληξιπρόθεσµο την 14/1/2011. 

3. Ένα τριµηνιαίο ληξιπρόθεσµο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης 

την 1/12/2010: ο τόκος έχει διάρκεια 2/9/2010-1/12/2010 και το 

κεφάλαιο είναι ληξιπρόθεσµο την 1/12/2010. 

4. Ένα µηνιαίο ληξιπρόθεσµο µίσθωµα µε ηµεροµηνία τιµολόγησης την 

14/1/2011: ο τόκος έχει διάρκεια 15/12/2010-14/1/2011 και το 

κεφάλαιο είναι ληξιπρόθεσµο την 14/1/2011. 

Ακολουθεί ο πίνακας ανάλυσης της διάρκειας µισθώµατος και τόκων  

  ∆ιάρκεια Μισθώµατος ∆ιάρκεια Τόκων 

Περιοδι-
κότητα 
Μισθ. 

Τύπος 
Μισθ. 

Ηµ/νία 
Μισθ. Από Έως Από Έως 

3µηνιαίο Προκατ. 1/12/2010 1/12/2010 31/3/2011 2/9/2010 1/12/2010 
Μηνιαίο Προκατ. 14/1/2011 14/1/2011 13/2/2011 15/12/2010 14/1/2011 
3µηνιαίο Ληξιπρ. 1/12/2010 2/9/2010 1/12/2010 2/9/2010 1/12/2010 
Μηνιαίο Ληξιπρ. 14/1/2011 15/12/2010 14/1/2011 15/12/2010 14/1/2011 

Πίνακας 13 : Ανάλυση διάρκειας µισθώµατος και τόκων 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 14 : Αναλογία ∆εδουλευµένων Μισθωµάτων & Τόκων 

5.14. Ιδιοχρησιµοποιούµενα Πάγια (Αναπροσαρµογή Αξίας 

και Αποσβέσεις) 

Αρχικά θα πρέπει να ορίσουµε και πάλι τι είναι τα ιδιοχρησιµοποιούµενα 

πάγια. Τα συγκεκριµένα πάγια είναι τα πάγια στοιχεία της εταιρείας εκτός από τα 

εκµισθωµένα. Άρα ο συγκεκριµένος όρος δεν έχει υπόσταση στα ∆ΠΧΑ καθώς 

εκεί δεν έχουµε εκµισθωµένα πάγια στα βιβλία της εταιρείας. 

Όσον αφορά στα (κανονικά) πάγια λοιπόν υπάρχουν κάποιες βασικές 

διαφορές µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ. Στα ΕΛΠ οι αποσβέσεις και ο τρόπος 

Περιοδι-
κότητα 
Μισθ. 

Τύπος 
Μισθ. 

Ηµ/νία 
Μισθ. 

Αξία 
Μισθώ-
µατος 

Κεφά-
λαιο Τόκος 

Αναλογία 
Μισθ. 
ΕΛΠ 

Αναλογία 
Τόκων 
∆ΠΧΑ 

3µηνιαίο Προκατ. 1/12/2010 1.000,00 800,00 200,00 0,00 0,00 
Μηνιαίο Προκατ. 14/1/2011 1.000,00 800,00 200,00 0,00 109,68 
3µηνιαίο Ληξιπρ. 1/12/2010 1.000,00 800,00 200,00 0,00 0,00 
Μηνιαίο Ληξιπρ. 14/1/2011 1.000,00 800,00 200,00 548,39 109,68 
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διενέργειας τους ορίζεται από τον Π∆ 299/2003 ο οποίος ορίζει 2 µεθόδους 

υπολογισµού αποσβέσεων (την σταθερή και την φθίνουσα) και 2 ειδών 

συντελεστές (κανονικούς και αυξηµένους) για κάθε κατηγορία παγίων. Αυτό 

σηµαίνει στην ουσία µια de facto οριοθέτηση των αποσβέσεων που µπορεί να 

υπολογίσει µια εταιρεία στα πάγια στοιχεία της αφήνοντας κάποια περιθώρια να 

µεγαλώσει το ποσό ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρείας. 

Αντίστοιχα τα ∆ΠΧΑ είναι πιο “ανοικτά” όσον αφορά τον υπολογισµό 

αποσβέσεων. Η µέθοδοι είναι τρεις (σταθερή, φθίνουσα και µέθοδος των 

παραγόµενων µονάδων) αλλά το σηµαντικό είναι ότι οι συντελεστές αποσβέσεων 

επιλέγονται από την εταιρεία µε βάση την πραγµατικά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή 

του παγίου και όχι µε αντικειµενικό τρόπο. 

Αυτό σηµαίνει ότι η εταιρεία επιλέγει τον συντελεστή αποσβέσεων µε βάση την 

πραγµατική ωφέλιµη ζωή που πιστεύει ότι έχει το συγκεκριµένο πάγιο. Έτσι 

αποφεύγονται αγκυλώσεις που έχουν παρατηρηθεί µε τα ΕΛΠ στις περιπτώσεις 

που κάποια πάγια έχουν περιληφθεί σε µια γενικότερη κατηγορία παγίων µε 

αποτέλεσµα τη χρησιµοποίηση συντελεστών αποσβέσεων που δεν έχουν καµία 

σχέση µε τα ίδια τα πάγια. Επιπλέον, λύνεται το πρόβληµα µε τα πάγια που 

χρήζουν ad hoc αντιµετώπισης όσον αφορά τον υπολογισµό της ωφέλιµης ζωής 

τους. Ας δώσουµε µερικά παραδείγµατα για να γίνει πιο κατανοητή η 

προβληµατική χρήση συντελεστών αποσβέσεων για γενικότερες κατηγορίες 

παγίων:  

• η ανάπτυξη λογισµικού είναι µια επένδυση που ποικίλει ανάλογα µε 

την κατηγορία και την εµπορικότητα του λογισµικού  

• η εύλογη αξία ενός αυτοκινήτου έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό µε την 

µάρκα του (π.χ. τα αυτοκίνητα µάρκας Mercedes/Audi/BMW χάνουν 

µικρότερο ποσοστό αξίας σε σχέση µε άλλες µάρκες) και µε την αρχική 

αξία του οχήµατος (τα αυτοκίνητα πολύ µεγάλης αξίας χάνουν πολύ 

µεγάλο µέρος της αξίας τους τα πρώτα χρόνια σε σχέση µε τα οχήµατα 

µέσης ή µικρής αξίας). 

• Πολύ συχνά υπάρχει η περίπτωση αγοράς ενός παγίου µε συµφωνία 

επαναγοράς του σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένο 

τίµηµα, γεγονός που σηµαίνει ότι οι αποσβέσεις που πρέπει να 

διενεργήσουµε µπορούν να υπολογιστούν επακριβώς. 
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Η άλλη πολύ µεγάλη διαφορά µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ είναι επανεκτίµηση της 

αξίας ενός παγίου που µας δίνεται ως δυνατότητα από τα ∆ΠΧΑ. Αντίστοιχα στα 

ΕΛΠ επανεκτίµηση έχουµε µόνο στα ακίνητα και αυτή µε συγκεκριµένους 

συντελεστές αύξησης της αξίας κτήσης που δίνει το κράτος µε υπουργική 

απόφαση κάθε τετραετία. Ειδικά για τις εταιρείες που έχουν υιοθετήσει τα ∆ΠΧΑ 

δίνεται η δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν επανεκτίµηση των παγίων και στα 

ΕΛΠ αλλά µόνο για τα ακίνητα (Ν.3229/2004). 

Το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό και για τις εταιρείες leasing καθώς πολύ 

συχνά ορισµένα ακίνητα περιέρχονται στην ιδιοκτησία τους, λόγω αδυναµίας 

πληρωµής των µισθωµάτων από τον µισθωτή. Για αυτά τα ακίνητα είναι πολύ 

σηµαντική η επανεκτίµηση της αξίας τους, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις η 

εύλογη αξία είναι αρκετά ευµετάβλητη, µε αποτέλεσµα να επηρεάζει σηµαντικά 

και τα στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Υπάρχουν και άλλες διαφορές µεταξύ ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ, αλλά δεν είναι 

αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας, καθώς οι εταιρείες leasing δεν 

παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα που να κάνει επιτακτική την περαιτέρω 

ανάλυση των διαφορών αυτών. Στην ουσία όσες διαφορές ισχύουν στις 

υπόλοιπες εταιρείες ισχύουν και για τις εταιρείες leasing. 

 

5.15. Προβλέψεις έναντι επισφαλών πελατών 

Οι προβλέψεις έναντι επισφαλών πελατών είναι ακόµη µια µεγάλη διαφορά 

µεταξύ των ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ. Στα ΕΛΠ οι προβλέψεις επισφαλών πελατών 

υπολογίζονται µε de facto τρόπο και συγκεκριµένα µε ποσοστό έως και 2% επί 

της αξίας µισθωµάτων των νέων συµβάσεων τους έτους που δεν έχουν ακόµη 

εισπραχθεί (το υπολειπόµενο κεφάλαιο των νέων δανείων τους έτους δηλαδή 

µαζί µε τους µη τιµολογηµένους τόκους αυτών). Αυτό υπαγορεύεται από τον 

βασικό νόµο για τις µισθώσεις τον 1665/1986 και επιτρέπει τις εταιρείες να 

προβαίνουν σε προβλέψεις επισφαλών πελατών ανάλογα µε το υπόλοιπο 

µισθωµάτων των εργασιών της τρέχουσας χρήσης που έχουν να τιµολογήσουν, 

ασχέτως όµως την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. 

Τα ∆ΠΧΑ αντίθετα δεν έχουν κάποιο όριο στο σχηµατισµό προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις, αλλά δηµιουργούν ένα πλαίσιο κανόνων (αποκαλούµενο 

impairment test) µέσα από το οποίο καταλήγει η εταιρεία στο ποσό των 
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προβλέψεων. Στην ουσία τα ∆ΠΧΑ πραγµατοποιούν µια αξιολόγηση των 

απαιτήσεων µε βάση την οποία καταλήγουν σε ένα ποσοστό των τωρινών (τα 

ποσά που είναι ήδη ληξιπρόθεσµα - έχουν ήδη τιµολογηθεί δηλαδή) αλλά και των 

µελλοντικών (τα µελλοντικά µισθώµατα δηλαδή που ακόµη δεν έχουν 

τιµολογηθεί). Στην αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη η παρούσα αξία των 

µελλοντικών εισπράξεων από τους πελάτες (λαµβάνοντας υπόψη και το πότε 

αναµένεται η είσπραξη), η παρούσα αξία εάν ρευστοποιούσε η εταιρεία 

leasing τον µισθωµένο εξοπλισµό (λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο και τα 

διάφορα έξοδα που θα απαιτούσε η πώληση) καθώς και η παρούσα αξία των 

µελλοντικών εισπράξεων από την ρευστοποίηση των διαφόρων 

εγγυήσεων (λαµβάνοντας υπόψη και το χρόνο και τα έξοδα που απαιτούνται για 

την ρευστοποίησή τους). 

Η µέθοδος αυτή των ∆ΠΧΑ φαίνεται να είναι πιο αντικειµενική ως προς την 

διαµόρφωση του τελικού ποσού πρόβλεψης, καθώς λαµβάνει περισσότερους 

παράγοντες υπόψη σε σχέση µε τον αυθαίρετο ορισµό του ποσού από την 

πλευρά των ΕΛΠ. Επίσης είναι υποχρεωµένη να ακολουθεί τον ίδιο τρόπο 

αξιολόγησης στα χρόνια (και τις εταιρικές χρήσεις) διατηρώντας µια συνέχεια στα 

στοιχεία του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 

 

5.16. Γενική Λογιστική (Ηµερολόγιο ∆ιαφορών) 

Ίσως αυτό το κεφάλαιο θα έπρεπε να είναι πρώτο, καθώς όλες οι παραπάνω 

διαφορές υλοποιούνται µε βάση την διαφορά που θα αναλύσουµε σε αυτό το 

σηµείο.  

Σύµφωνα µε τον νόµο 3229/2004 οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 

υποχρεώνονται να υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΑ και θα πρέπει να διαλέξουν ποιο θα 

είναι το βασικό πρότυπο που θα ακολουθήσουν. Στην ουσία θα πρέπει για κάθε 

ένα γεγονός να δηµιουργούν ένα άρθρο στην Γενική Λογιστική στο Γενικό 

Ηµερολόγιο σύµφωνα µε τα βασικά πρότυπα που επέλεξαν (∆ΠΧΑ ή ΕΛΠ) και 

µετά θα πρέπει να δηµιουργούν ένα άρθρο στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών, µε το 

οποίο θα γίνεται η µεταφορά στα άλλα πρότυπα. 

Για να γίνει πιο κατανοητό, ας υποθέσουµε ότι η Χ εταιρεία Leasing έχει 

επιλέξει ως βασικά πρότυπα τα ΕΛΠ. Για κάθε γεγονός που συµβαίνει θα 

δηµιουργείται ένα άρθρο στο Γενικό Ηµερολόγιο σύµφωνα µε τα ΕΛΠ και 
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αντίστοιχα ένα δεύτερο στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών (το οποίο θα περιέχει τις 

εγγραφές εκείνες που αν αθροίζαµε το άρθρο στο Γενικό Ηµερολόγιο και αυτό 

των ∆ιαφορών θα είχαµε το άρθρο των ∆ΠΧΑ). Αν προσθέσει κανείς το άρθρο 

στο Γενικό Ηµερολόγιο και το άρθρο στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών τότε θα 

σχηµατίσει ένα άρθρο όπως θα έπρεπε να ήταν στα ∆ΠΧΑ. Σε πολλές 

περιπτώσεις στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών απαιτείται να γίνονται εγγραφές που 

παίρνουν πίσω εγγραφές των βασικών προτύπων. 

Θα προχωρήσουµε σε ένα παράδειγµα άρθρων για να γίνει πιο ξεκάθαρη η 

εικόνα στον αναγνώστη.  

Θα εξετάσουµε το άρθρο για την τιµολόγηση ενός µηνιαίου µισθώµατος 

αρχικά στην περίπτωση µιας εταιρείας που έχει επιλέξει τα ΕΛΠ ως βασικά 

πρότυπα και µετά στην περίπτωση της εταιρείας που έχει επιλέξει τα ∆ΠΧΑ ως 

βασικά πρότυπα. 

Τα άρθρα στα ΕΛΠ για την τιµολόγηση ενός µισθώµατος έχει ως εξής (µε 

βάση τα παραδείγµατα που δόθηκαν στην παράγραφο 5.4): 

 Άρθρο ΕΛΠ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 1.1999,09  

73.00.0023 Έσοδα από µισθώµατα (23% ΦΠΑ)  974,87 

54.00.7323 ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  224,22 

 

Αντίστοιχα στα ∆ΠΧΑ η εγγραφή είναι η παρακάτω: 

 Άρθρο ∆ΠΧΑ   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 1.1999,09  

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 724,87 

73.20.0000 Έσοδα από Τόκους (∆ΠΧΑ)  250,00 

54.00.7323 ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  224,22 

 

Στην περίπτωση εταιρείας που έχει επιλέξει τα ΕΛΠ ως βασικά τότε το άρθρο 

στον Γενικό Ηµερολόγιο θα είναι το εξής: 
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 Άρθρο στο Γενικό Ηµερολόγιο   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 1.1999,09  

54.00.7323 ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  224,22 

73.00.0023 Έσοδα από µισθώµατα (23% ΦΠΑ)  974,87 

 

Ενώ στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών θα είχαµε το ακόλουθο άρθρο: 

 Άρθρο στο Ηµερολόγιο 

∆ιαφορών 

  

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

73.00.0023 Έσοδα από µισθώµατα (23% ΦΠΑ)  -974,87 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 724,87 

73.20.0000 Έσοδα από Τόκους (∆ΠΧΑ)  250,00 

 

Αν βάλουµε και τις 6 εγγραφές των 2 παραπάνω άρθρων βλέπουµε το εξής: 

 Άρθρο στο Γενικό Ηµερολόγιο 

και στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών 

  

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 1.1999,09  

54.00.7323 ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  224,22 

73.00.0023 Έσοδα από µισθώµατα (23% ΦΠΑ)  974,87 

73.00.0023 Έσοδα από µισθώµατα (23% ΦΠΑ)  -974,87 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 724,87 

73.20.0000 Έσοδα από Τόκους (∆ΠΧΑ)  250,00 

 

Κάνοντας απαλοιφή τις εγγραφές που αφορούν στον λογαριασµό 73.00.0023 

(ο λογαριασµός που παρακολουθεί τα έσοδα από µισθώµατα στα ΕΛΠ) τότε 

οδηγούµαστε στο άρθρο κατά τα ∆ΠΧΑ. 
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Εφόσον η εταιρεία είχε επιλέξει τα ∆ΠΧΑ ως βασικά πρότυπα τότε οι δύο 

εγγραφές θα είχαν ως εξής: 

 Άρθρο στο Γενικό Ηµερολόγιο   

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

30.00.0000 Πελάτης ΑΕ 1.1999,09  

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 724,87 

73.20.0000 Έσοδα από Τόκους (∆ΠΧΑ)  250,00 

54.00.7323 ΦΠΑ Πωλήσεων Υπηρεσιών (23%)  224,22 

 

 Άρθρο στο Ηµερολόγιο 

∆ιαφορών 

  

Κωδικός 

Λογαριασµού 

Περιγραφή Λογαριασµού Χρέωση Πίστωση 

73.00.0023 Έσοδα από µισθώµατα (23% ΦΠΑ)  974,87 

30.40.0000 Απαίτηση από Πελάτης ΑΕ (Υπολ. 

Κεφάλαιο ∆ΠΧΑ) 

 -724,87 

73.20.0000 Έσοδα από Τόκους (∆ΠΧΑ)  -250,00 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που στην εγγραφή στο 

Ηµερολόγιο ∆ιαφορών θέλουµε να µηδενίσουµε κάποια εγγραφή του ενός 

προτύπου πάντα κάνουµε την ίδια κίνηση (π.χ. χρέωση) µε αντίθετο πρόσηµο. 

∆ηλαδή ποτέ δεν ακολουθούµε αντίθετη κίνηση (αν είχαµε στα βασικά πρότυπα 

χρέωση ποτέ δεν δηµιουργούµε εγγραφή πίστωσης) καθώς έτσι το τελικό 

ισοζύγιο θα έχει παραπάνω συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης από όσα 

πρέπει (ενώ φυσικά τα υπόλοιπα θα είναι σωστά). Κι επιπλέον πολλές φορές οι 

αντίθετες κινήσεις σε ένα λογαριασµό υποδηλώνουν κάποιο συγκεκριµένο 

γεγονός: π.χ. σε λογαριασµό πωλήσεων που πιστώνεται όταν εκδίδεται τιµολόγιο 

πώλησης, µια κίνηση χρέωσης αφορά στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικού 

τιµολογίου.  
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6. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

6.1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε τις προσαρµογές των 

πληροφοριακών συστηµάτων των εταιρειών leasing που απαιτήθηκε να λάβουν 

χώρα έτσι ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που προέκυψαν λόγω της 

υιοθέτησης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Οι αλλαγές αυτές µπορούν να χωριστούν σε 2 βασικές κατηγορίες: 

1. Τις αλλαγές στις λειτουργίες και στο user interface  του λογισµικού 

που πραγµατοποιήθηκαν έτσι ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν οι 

αλλαγές 

2. Τις αλλαγές στους υπάρχοντες πίνακες της βάσης δεδοµένων, σε 

επίπεδο πληροφοριών που φυλάσσονται έτσι ώστε να είναι εφικτές οι 

παραπάνω αλλαγές. 

 

Για να γίνει πιο κατανοητό θα δοθούν από ένα παράδειγµα για τις 2 

κατηγορίες αλλαγών: 

1. Προφανής αλλαγή user interface είναι η περίπτωση της Λογιστικής, 

όπου κάθε κανονικό άρθρο πλέον συνδέεται µε ένα ή πολλά άρθρα 

∆ιαφορών, έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι αλλαγές του Ν. 3229/2004 

για το Ηµερολόγιο ∆ιαφορών. 

2. Αντίστοιχη αλλαγή στη βάση δεδοµένων είναι η καταγραφή όταν 

γίνεται πώληση εξοπλισµού από ένα παράρτηµα να καταγράφεται το 

υπολειπόµενο κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει η συγκεκριµένη πώληση 

(έτσι ώστε να συµπεραίνεται εύκολα το αποτέλεσµα της πώλησης). 
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Σε κάθε υποσύστηµα λοιπόν θα αναλύουµε και τις δύο κατηγορίες 

τροποποιήσεων και επαυξήσεων της λειτουργικότητας του λογισµικού. Επίσης 

λόγω της κυριαρχίας του SingularLogic Leasing ERP στην αγορά (όπως 

αναλύθηκε στην παράγραφο 2.7) θα περιοριστούµε στην ανάλυση των αλλαγών 

στο συγκεκριµένο software. 

 

 

6.2. Υποσύστηµα Λογιστικής 

Το υποσύστηµα της Λογιστικής χρειάστηκε αρκετές σηµαντικές αλλαγές για να 

προσαρµοστεί στις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για 

κάθε ένα άρθρο λογιστικής στο Γενικό Ηµερολόγιο θα πρέπει να έχουµε ένα 

δεύτερο άρθρο (ή πιο πολλά) στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών, το οποίο αθροιστικά µε 

το αρχικό άρθρο θα µας δώσει το άρθρο των δευτερευόντων λογιστικών 

προτύπων. 

Για την υλοποίηση της παραπάνω αλλαγής, αρχικά χρειάστηκε να 

δηµιουργηθεί ένας νέος τύπος ηµερολογίων (∆ιαφορών), ο οποίος έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• Τα άρθρα που δηµιουργούνται κάτω από τα ηµερολόγια αυτού του 

τύπου εµφανίζονται µόνο σε ειδική λίστα άρθρων µε ονοµασία Άρθρα 

∆ιαφορών. 

• Τα άρθρα διαφορών δεν εµφανίζονται στα κανονικά ισοζύγια (και στις 

περισσότερες εκτυπώσεις) της εφαρµογής. 

• Τα άρθρα διαφορών µπορούν να δηµιουργηθούν κατά την καταχώριση 

ενός κανονικού άρθρου , µέσω ειδικής λειτουργίας. Αυτή η δυνατότητα 

είναι σηµαντική για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει µοντέλο που 

µπορεί να έχει προδιαγραφεί για αυτή την εγγραφή που εκείνη την 

στιγµή καταχωρούµε και θέλουµε να καταχωρίσουµε επιτόπου το 

άρθρο διαφορών. 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα συνήθη ηµερολόγια µιας εταιρείας Leasing (µαζί 

µε το ειδικό ηµερολόγιο ∆ιαφορών): 

 



81 

 

Εικόνα 7 : Λίστα Ηµερολογίων Λογιστικής 

Σε επίπεδο λογαριασµού αντίστοιχα έχουν προστεθεί τα εξής για να 

εξυπηρετήσουν τους χρήστες που ασχολούνται µε ελέγχους λογαριασµών: 

• Νέα σελίδα µε τις εγγραφές διαφορών του λογαριασµού µε δυνατότητα 

να τροποποιήσει απευθείας το άρθρο 

• Νέα σελίδα µε τα σύνολα (χρέωσης, πίστωσης, υπολοίπου, 

απογραφής κλπ.) από άρθρα διαφορών 

• Νέο menu εµφάνισης αθροιστικών στοιχείων ανά µήνα από άρθρα 

διαφορών 

Η παρακάτω εικόνα του συστήµατος δείχνει την µορφή που έχει η καρτέλα 

ενός λογαριασµού 

 

Εικόνα 8 : Καρτέλα ενός Λογαριασµού 
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Στην παραπάνω εικόνα µπορούµε να διακρίνουµε τις διαφορετικές σελίδες 

(αποκαλούµενα και tabs στο χώρο της πληροφορικής) που αφορούν τα άρθρα 

διαφορών: Σύνολα ∆ιαφορών και εγγραφές ∆ιαφορών. Επίσης στις ενέργειες 

κάτω δεξιά βλέπουµε την επιπρόσθετη ενέργεια που αφορά τα οικονοµικά 

στοιχεία ∆ιαφορών. 

 

Σε επίπεδο άρθρων πρώτα από όλα έχουν προστεθεί ξεχωριστές επιλογές 

στο κεντρικό µενού της εφαρµογής που αφορούν στις λίστες άρθρων ∆ιαφορών: 

 

Εικόνα 9 : Κεντρικό µενού σχετικά µε τα άρθρα ∆ιαφορών 

Κατά την τροποποίηση ενός κανονικού άρθρου µπορούµε να δούµε τα 

συνδεµένα άρθρα ∆ιαφορών: 

 

Εικόνα 10 : Άρθρο Κανονικό και ∆ιαφορών µε το µενού σύνδεσης 
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Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε στο πάνω αριστερά κοµµάτι της εφαρµογής 

ένα κανονικό άρθρο για ένα τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µισθωµάτων (µε 

χρέωση του πελάτη, πίστωση του ΦΠΑ και πίστωση των πωλήσεων από 

µισθώµατα). Στο κάτω αριστερά µέρος του άρθρου υπάρχει ένα Menu µε extra 

επιλογές για το άρθρο. Επιλέγοντας την τελευταία επιλογή για τα άρθρα 

∆ιαφορών φτάνουµε σε µια οθόνη (πάνω δεξιά κοµµάτι της εικόνας) όπου 

µπορούµε να δούµε και να διαλέξουµε ένα από τα συνδεδεµένα άρθρα 

διαφορών. Εφόσον διαλέξουµε το άρθρο και κάνουµε διπλό κλικ µπορούµε 

πλέον να δούµε το άρθρο διαφορών (όπου γίνεται αρνητική πίστωση των 

πωλήσεων και πίστωση του κεφαλαίου του µισθώµατος στο λογαριασµό υπολ. 

Κεφαλαίου του πελάτη και αντίστοιχα πίστωση του ποσού των τόκων). 

 

6.3. Υποσύστηµα Πελατών/ Προµηθευτών 

Ως υποσύστηµα πελατών / προµηθευτών εννοούµε το υποσύστηµα που 

παρακολουθεί όχι µόνο τα στοιχεία των πελατών και των προµηθευτών αλλά και 

των παραστατικών πωλήσεων και αγορών. Το συγκεκριµένο κοµµάτι έχει 

τροποποιηθεί κυρίως στο κοµµάτι της παραµετροποίησης έτσι ώστε να 

δηµιουργούνται αυτόµατα τα άρθρα. 

Μέχρι την έλευση των ∆ΠΧΑ κάθε µια σειρά παραστατικού στην ουσία 

παραµετροποιούνταν κατάλληλα έτσι ώστε να δηµιουργεί το ανάλογο άρθρο. 

Τώρα πλέον εκτός από αυτό πρέπει να ορίσουµε κάθε σειρά παραστατικών αν 

θα δηµιουργεί και δεύτερο άρθρο στο ηµερολόγιο ∆ιαφορών και να 

περιγράψουµε τις εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν επακριβώς. 

 

Εικόνα 11 : Μοντέλου Άρθρου ∆ιαφορών  
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Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούµε (πάνω δεξιά) ότι πρόκειται για άρθρο 

αντιλογισµού και ότι ακολουθεί ένα άλλο λογιστικό µοντέλο. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση το µοντέλο άρθρου που τροποποιούµε είναι αυτό για "Τιµολόγιο 

Μισθωµάτων Κινητών (Με ΦΠΑ) κατά ∆ΠΧΑ" το οποίο ακολουθεί οποιοδήποτε 

άρθρο δηµιουργηθεί µε βάση το µοντέλο "Τιµολόγιο Μισθωµάτων Κινητών (Με 

ΦΠΑ) κατά ΕΛΠ". 

Εκτός παραµετροποίησης, κατά την τροποποίηση ενός παραστατικού έχει 

προστεθεί νέα επιλογή "Άρθρο ∆ΛΠ" το οποίο προσθέτει τα δύο άρθρα (κανονικό 

και ∆ιαφορών) κι εµφανίζει µια OLAP αναφορά (έναν τρόπο εµφάνισης 

δεδοµένων του ERP) που δείχνει το τελικό άρθρο. 

 

Εικόνα 12 : Παραστατικό Πώλησης  

 

Εικόνα 13 : Άρθρο ∆ΛΠ Παραστατικού Πώλησης 
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Τελευταίο στοιχείο που προστέθηκε στην λειτουργικότητα του υποσυστήµατος 

Πελατών / Προµηθευτών είναι η προσθήκη στην καρτέλα του πελάτη µιας νέας 

σελίδας που αφορά στις κινήσεις κεφαλαίου. Σε αυτή την σελίδα στην ουσία 

καταγράφεται κάθε κίνηση που αφορά στα κεφάλαια που έχει δανειστεί ο 

πελάτης: Τιµολόγηση µισθώµατος, πώληση παγίου, αποτίµηση παραρτήµατος 

κλπ. Ακολουθεί η εικόνα της νέας σελίδα (νέου tab) του πελάτη: 

 

Εικόνα 14 : Σελίδα "Κεφάλαιο" στην καρτέλα πελάτη 

 

6.4. Υποσύστηµα Leasing 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι πιο σοβαρές τροποποιήσεις και βελτιώσεις 

τους συστήµατος απαιτήθηκαν σε αυτό το υποσύστηµα όπου φυλάσσονται και 

όλες οι πληροφορίες που αφορούν στα παραρτήµατα και στα µισθώµατα. 

Το πρώτο κοµµάτι που έχουν υλοποιηθεί βελτιώσεις έχει να κάνει µε τα 

µισθώµατα. Πιο συγκεκριµένα στα µισθώµατα δόθηκε ειδικό βάρος στην 

λεπτοµερή καταγραφή των κατάλληλων πληροφοριών που απαιτούνται λόγω 

∆ΠΧΑ. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι οι αναλυτικές ηµεροµηνίες µισθώµατος 

και τόκων, η ανάλυση των δεδουλευµένων τιµολογηµένων στο τέλος του έτους, η 

σύνδεση του µισθώµατος µε ενδεχόµενη µεταβολή κεφαλαίου και η πλήρης 

ανάλυση των ποσών κεφαλαίου και τόκων. 
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Εικόνα 15 : Λίστα µε τα µισθώµατα του παραρτήµατος 

 

Εικόνα 16 : Αναλυτικές πληροφορίες Μισθώµατος 

Στην παρακάτω καρτέλα παρατηρούµε τις µεταβολές κεφαλαίου (προσθέσεις 

ή µειώσεις κεφαλαίου) που συνδέονται µε το συγκεκριµένο µίσθωµα. Το 

παράδειγµα που παρακολουθούµε αφορά σε µερική προεξόφληση, όπου 2 από 

τα 6 συνολικά πάγια του παραρτήµατος πωλούνται κατά την διάρκεια του 

έβδοµου µισθώµατος. Το αρχικό κεφάλαιο (όπως υπήρχε στο πρώτο µίσθωµα) 

που αντιπροσωπεύουν τα πωληθέντα πάγια είναι €36.960,75. Η αξία πώλησης 

είναι €35.664,07 ενώ το υπολειπόµενο κεφάλαιο που αντιπροσωπεύουν εκείνη 

την στιγµή τα πάγια είναι €32.976,77, άρα το κέρδος από την πώληση ανέρχεται 
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σε €2.687,30. Το κέρδος αυτό αναλύεται σε ποινή προεξόφλησης €2.643,36, µη 

τιµολογηµένους τόκους 3,86 και επιπλέον κέρδος 40,08. Τέλος µετά από αυτή 

την πώληση οι συνολικοί τόκοι του παραρτήµατος θα µειωθούν κατά €3.327,97. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες τις βρίσκουµε στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 17 : Αναλυτικές πληροφορίες Μεταβολών Κεφαλαίου συνδεδεµένες µε 

το µίσθωµα 

 

Το δεύτερο µέρος των βελτιώσεων αφορά στην καρτέλα του παραρτήµατος 

(δανείου). Έχουν προστεθεί µια σειρά από σελίδες οι οποίες επεξηγούν διάφορα 

γεγονότα που σχετίζονται καθαρά µε τα δεδοµένα των ∆ΠΧΑ. 

Αρχικά βλέπουµε την σελίδα που αφορά στις µεταβολές κεφαλαίου που είναι 

παρόµοια µε την προηγούµενη που βρίσκουµε στο µίσθωµα, αλλά εδώ 

βλέπουµε όλες τις µεταβολές κεφαλαίου: 

 

Εικόνα 18 : Αναλυτικές πληροφορίες Μεταβολών Κεφαλαίου συνδεδεµένες µε 

το παράρτηµα 
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Αντίστοιχα ακολουθεί η σελίδα µε τις µεταβολές τόκου. Η µόνη διαφορά σε 

σχέση µε τις µεταβολές κεφαλαίου είναι ότι οι µεταβολές κεφαλαίου εµφανίζουν 

µόνο τις ειδικές περιπτώσεις µεταβολών (π.χ. προεξόφληση ή προσθήκη νέου 

εξοπλισµού κλπ.) ενώ οι µεταβολές τόκων αφορούν και στις κανονικές 

περιπτώσεις (απλή τιµολόγηση µισθώµατος, µεταβολή επιτοκίου) αλλά και στις 

ειδικές περιπτώσεις (π.χ. προεξόφληση ή προσθήκη νέου εξοπλισµού κλπ.). 

 

Εικόνα 19 : Αναλυτικές πληροφορίες Μεταβολών Τόκων συνδεδεµένες µε το 

παράρτηµα 

Στην παραπάνω εικόνα µπορούµε να δούµε τις επιδράσεις που έχει στους µη 

δεδουλευµένους τόκους όλου του παραρτήµατος η εφαρµογή νέου επιτοκίου 

κάθε µισθώµατος (µεταβολές 2,5,8,10,12). Σε κάποιες περιπτώσεις όπως 

βλέπουµε οι µεταβολές των συνολικών µη δεδουλευµένων τόκων είναι αρνητικές 

ενώ σε κάποιες άλλες θετικές, που φυσικά είναι αποτέλεσµα του αν το επιτόκιο 

που εφαρµόστηκε είναι µειωµένο σε σχέση µε αυτό του προηγούµενου µήνα ή 

είναι αυξηµένο. 

Από την ίδια σελίδα µπορούµε αν θελήσουνε να δηµιουργήσουµε άρθρα στην 

Λογιστική για κάθε µεταβολή τόκων (π.χ. εφαρµογή νέου επιτοκίου). Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, στην Ελλάδα οι εταιρείες leasing δεν δηµιουργούν 

εγγραφές για τους µελλοντικούς τόκους, οπότε αυτό το κοµµάτι της εφαρµογής 

δεν χρησιµοποιείται. 

Στην σελίδα µε τα λοιπά στοιχεία προστέθηκε µια σειρά από πεδία 

λογαριασµών που έχουν σχέση µε τα ∆ΠΧΑ: Λογαριασµός Κεφαλαίου, 

Λογαριασµός Τόκων, Λογαριασµός Επίδικου Κεφαλαίου, Λογαριασµός Επίδικων 

Τόκων. Τα πεδία αυτά εµφανίζονται στο δεξί µέρος της παρακάτω εικόνας: 
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Εικόνα 20 : Λογαριασµοί σχετικοί µε ∆ΠΧΑ στο παράρτηµα 

Ακολουθεί µια άλλη σελίδα στην οποία καταγράφονται όλα τα γεγονότα τα 

οποία επηρεάζουν την εικόνα κατά ∆ΠΧΑ ενός παραρτήµατος. Ενδεικτικά 

παραδείγµατα τέτοιων γεγονότων είναι: η ενεργοποίηση του παραρτήµατος, η 

τιµολόγηση µισθώµατος, η εφαρµογή επιτοκίου, η πώληση εξοπλισµού, η 

προσθήκη κεφαλαίου (λόγω αγοράς πρόσθετου εξοπλισµού. Αυτή η σελίδα είναι 

πολύ χρήσιµη για να εξηγήσει κανείς την πορεία των µεγεθών ενός 

παραρτήµατος στο χρόνο. Ακολουθεί η εικόνα της συγκεκριµένης σελίδας µε 

εγγραφές από τις αναφερόµενες περιπτώσεις: 

 

Εικόνα 21 : Σελίδα παραρτήµατος µε το Ιστορικό IAS 
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Η επόµενη σελίδα µε τίτλο Κεφάλαιο αφορά στην καταγραφή του συνόλου των 

κινήσεων του κεφαλαίου ενός παραρτήµατος. Η διαφορά µε την σελίδα 

"Μεταβολές Κεφαλαίου" είναι ότι εδώ καταγράφονται όλες οι κινήσεις και όχι µόνο 

οι έκτακτες κινήσεις. Επιπλέον σε αυτή την σελίδα υπάρχει ανάλυση των 

υποσυνόλων των διαφόρων µεγεθών ανά χρήση (τα επάνω µέρος της οθόνης). 

Ακολουθεί η εικόνα µε την σελίδα του Κεφαλαίου: 

 

Εικόνα 22 : Σελίδα παραρτήµατος "Κεφάλαιο" 

Επιπλέον αλλαγές υλοποιήθηκαν στις ενέργειες που µπορούν να ασκηθούν 

σε ένα παράρτηµα. Πιο σηµαντικές από όλες είναι οι ενέργειες που σχετίζονται µε 

τον χειρισµό των άρθρων που πρέπει να δηµιουργήσει η ενεργοποίηση του 

παραρτήµατος. 

 

Εικόνα 23 : Ενέργειες σχετικές µε ενεργοποίηση παραρτήµατος 
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Στην ουσία δηµιουργήθηκαν τέσσερις νέες λειτουργίες σχετικές µε την 

ενεργοποίηση του παραρτήµατος: 

1. Γένεση Άρθρου: Με την ενέργεια αυτή προχωρούµε στην δηµιουργία 

του άρθρου ενεργοποίησης ενός παραρτήµατος (Χρέωση Κεφαλαίου 

και Πίστωση Εκµισθωµένου Εξοπλισµού) 

2. Ακύρωση γέννησης άρθρου: Με αυτή την ενέργεια ακυρώνουµε την 

δηµιουργία του άρθρου, εφόσον µας το επιτρέπει η Λογιστική και οι 

περιορισµοί που έχει. 

3. Αντιλογισµός Άρθρου: Εφόσον δεν µπορούµε να πάρουµε πίσω το 

άρθρο λόγω των περιορισµών, τότε θα προσφύγουµε στον 

αντιλογισµό του άρθρου. 

4. Εµφάνιση του άρθρου της ενεργοποίησης 

Ακολουθεί παράδειγµα εµφάνισης του άρθρου ενεργοποίησης. Στο πάνω 

αριστερά µέρος της οθόνης βλέπουµε και το αρχικό κεφάλαιο του παραρτήµατος, 

το οποίο βλέπουµε και ως ποσό χρέωσης και πίστωσης του άρθρου. 

 

Εικόνα 24 : Εµφάνιση του άρθρου ενεργοποίησης παραρτήµατος 

 

Πολύ σηµαντικές αλλαγές υλοποιήθηκαν και στην πώληση (µερική 

προεξόφληση ή ολική προεξόφληση ή πώληση στην λήξη) εξοπλισµού σε 

παράρτηµα. Σε επίπεδο λειτουργικότητας η ενέργεια αυτή έχει αλλάξει εντελώς, 

καθώς δόθηκε η δυνατότητα να κόβουµε δύο διαφορετικά παραστατικά 

(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών για τις ποινές προεξόφλησης µαζί µε τιµολόγια 
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πώλησης δελτία αποστολής για τον εξοπλισµό) καθώς επίσης και να 

συµπεριλαµβάνουµε µε αυτόµατο τρόπο την ποινή, την αναλογία διαστήµατος 

και την τιµή πώλησης του εξοπλισµού. Στην εικόνα που βλέπουµε έχουµε ένα 

παράρτηµα µε 6 ενεργά πάγια (και 2 ήδη πουληµένα από µια µερική 

προεξόφληση που δεν εµφανίζονται) των οποίων η συνολική αξία αγοράς 

ανέρχεται σε €64.484,90, η αναπόσβεστη αξία τώρα βρίσκεται στα € 58.963,41 

ενώ το υπολειπόµενο κεφάλαιο όπως φαίνεται και στο όγδοο µίσθωµα ανέρχεται 

στα €57.534,11.  

 

Εικόνα 25 : Εµφάνιση της ενέργειας πώλησης παραρτήµατος 

Το σηµαντικό στοιχείο εκτός των αλλαγών στο του User Interface (της 

διεπαφής µε τον χρήστη) είναι η αποθήκευση των δεδοµένων κατά την πώληση. 

Ειδικότερα µετά την πώληση έχουµε σύνδεση της πώλησης µε την µεταβολή 

κεφαλαίου, όπου αποθηκεύονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για να γίνονται 

τα κατάλληλα άρθρα στην λογιστική. Όπως αναφέραµε παραπάνω σε κάθε 

µεταβολή αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες (ελάχιστες από αυτές 

αποθηκεύονταν παλαιότερα πριν την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ): 

• Ηµ/νία Μεταβολής 

• Ηµ/νία Ισχύος  

• Ηµ/νία Τιµολόγησης 

• Αρχικό Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει η συγκεκριµένη µεταβολή  
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• Κεφάλαιο σήµερα που αντιπροσωπεύει η συγκεκριµένη µεταβολή  

• Ισοτιµία µεταβολής 

• Ολική ή Μερική Πώληση (πολύ σηµαντικό για να γνωρίζουµε αν µε την 

συγκεκριµένη πώληση πωλούνται όλα τα πάγια) 

• Αξία Πώλησης 

• Ποσό Ποινής Προεξόφλησης (ή αλλιώς Penalty Προεξόφλησης) 

• Ποσό Μη τιµολογηµένου Τόκου 

• ∆υνατότητα σύνδεσης µεταβολής κεφαλαίου µε παραστατικό πώλησης 

και µε συγκεκριµένο µίσθωµα. Επιπλέον από το παραστατικό 

πώλησης µπορούµε να συνδεθούµε µε τα πάγια και τις προσθήκες 

τους. 

• Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα να δηµιουργείται άρθρο λογιστικής 

από την µεταβολή κεφαλαίου για να καλυφθεί η περίπτωση πολύ 

ειδικής περίπτωσης, καθώς κανονικά οι τυπικές περιπτώσεις 

µεταβολών κεφαλαίου καλύπτονται από τα παραστατικά (παραστατικό 

αγοράς παγίου για το αρχικό κεφάλαιο, παραστατικό πώλησης για 

µερική ή ολική προεξόφληση ή πώληση στην λήξη). 

 

Το γενικότερο συµπέρασµα για τις αλλαγές στο υποσύστηµα του Leasing είναι 

ότι ουσιαστικά δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις πληροφορίες που φυλάσσονται 

σχετικά µε το κεφάλαιο και τον τόκο, καθώς και στις διάφορες λειτουργίες που 

έχουν άµεση σχέση µε αυτά. 

 

 

6.5. Υποσύστηµα Παγίων 

 

Στο υποσύστηµα παγίων στην ουσία χρειάστηκε να προστεθεί µια δεύτερη 

καρτέλα για κάθε πάγιο έτσι ώστε να µπορούν να παρακολουθηθούν οι 

πληροφορίες των παγίων κατά ∆ΠΧΑ. Η λύση στην οποία οδηγήθηκε η 

SIngularLogic ήταν πιο γενική αφού, προστέθηκε η δυνατότητα να έχει κανείς 

όσες καρτέλες επιθυµεί για κάθε πάγιο (για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και 

άλλων προτύπων). 
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Για κάθε πρότυπο µπορεί κανείς να έχει διαφορετική αξία κτήσης, καθώς και 

διαφορετική µέθοδο αποσβέσεων και συντελεστή αποσβέσεων. Το µόνο 

ουσιαστικά που είναι ίδιο είναι η ηµεροµηνία και η αξία πώλησης του παγίου. 

Στην παρακάτω οθόνη µπορούµε να παρατηρήσουµε τις δύο καρτέλες για το 

ίδιο πάγιο. 

 

Εικόνα 26 : Η πρώτη σελίδα στις δύο καρτέλες ενός παγίου 

Στην καρτέλα των ΕΛΠ (πάνω αριστερά) βλέπουµε ότι έχουµε συντελεστή 

αποσβέσεων 10% (όπως ορίζει το Π∆ 299/2003) ενώ στην καρτέλα των ∆ΠΧΑ ο 

συντελεστής αποσβέσεων είναι 12,5% (λόγω αιτιολογηµένης εκτίµησης της 

εταιρείας). 

 

Η επόµενη εικόνα περιέχει την δεύτερη σελίδα των παγίων σε κάθε µία από 

τις δύο καρτέλες που αναφέρεται στις αξίες του παγίου σε κάθε ένα από τα δύο 

πρότυπα. 
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Εικόνα 27 : Η δεύτερη σελίδα στις δύο καρτέλες ενός παγίου 

Και στις δύο καρτέλες το πάγιο έχει αξία κτήσης €16.500,00 ενώ στην καρτέλα 

των ΕΛΠ η αναπόσβεστη αξία είναι €15.731,13 ενώ στα ∆ΠΧΑ ανέρχεται σε 

€15.045,04. Η διαφορά οφείλεται στις αποσβέσεις τι οποίες µπορούµε να δούµε 

αναλυτικά στην τέταρτη σελίδα των παγίων µε τις κινήσεις επιλέγοντας να δούµε 

τις κινήσεις αποσβέσεων όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 28 : Η τέταρτη σελίδα µε τις κινήσεις στις δύο καρτέλες ενός παγίου 
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Στην παραπάνω εικόνα µπορούµε να δούµε ξεκάθαρα ότι για το ίδιο πάγιο 

έχουµε πλέον δύο κινήσεις αποσβέσεων µε διαφορετικά ποσά λόγω των 

διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων. 

Στην τελευταία εικόνα για τα πάγια έχουµε την δυνατότητα να 

παρακολουθήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο παρακολουθεί πλέον το σύστηµα 

την αξία σε κάθε κίνηση κτήσης. Στο αριστερά µέρος της οθόνης (στο κέντρο) 

µπορούµε να διακρίνουµε τα δεδοµένα µιας κίνησης κτήσης όπου για κάθε 

πρότυπο υπάρχει και η αντίστοιχη αξία (στο παράδειγµα µας είναι ίδια και 

ανέρχεται σε €16.500,00). 

 

Εικόνα 29 : Η σελίδα µε τις κινήσεις κτήσης στις δύο καρτέλες ενός παγίου 
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7. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 

LEASING 

7.1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας ζητήσαµε την άποψη 

διακεκριµένων στελεχών της ελληνικής αγοράς του leasing σχετικά µε τις 

επιπτώσεις που είχε η υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ. Είναι σηµαντικό πιστεύουµε να 

καταγραφεί η άποψη των στελεχών της αγοράς, καθώς έτσι δύναται να έρθουν 

στην επιφάνεια τα πραγµατικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εφαρµογής 

των ∆ΠΧΑ, τα οποία δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς, πραγµατοποιώντας 

µια έρευνα σε απλό ακαδηµαϊκό επίπεδο. 

Αρχικά καταγράψαµε την άποψη ενός Γενικού ∆ιευθυντή µιας από τις 

ανερχόµενες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, του οποίου η άποψη είναι πιο 

σφαιρική και συνολική για την εταιρεία και την ελληνική αγορά γενικότερα, ενώ σε 

επιπλέον ζητήσαµε και την άποψη ενός οικονοµικού διευθυντή, που είναι 

σίγουρα πιο ειδικός επί του θέµατος κι έχει εµπεριστατωµένη άποψη για την 

υλοποίηση και την επιτυχία του όλου project της εφαρµογής των ∆ΠΧΑ. 
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7.2. Συνέντευξη Γενικού ∆ιευθυντή Marfin Leasing 

Ο κος Σταµάτης Καραγκούνης είναι Γενικός ∆ιευθυντής της Marfin Leasing. Η 

Marfin Leasing αναδείχθηκε τρίτη σε νέες εργασίες το 2009 µε µερίδιο αγοράς 

13% και είναι το αποτέλεσµα της συγχώνευσης δύο αρκετά παλιών εταιρειών 

leasing της Εγνατία Leasing και της Λαϊκή Leasing. 

 

 

Πείτε µας Κε Καραγκούνη ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό όφελος για 

την αγορά του leasing στην Ελλάδα από την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς; 

Θεωρώ την υιοθέτηση των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΑ από τις εταιρείες leasing στην 

Ελλάδα γεγονός-σταθµό για την τοπική αγορά. Και το λεω αυτό, γιατί µε την 

εφαρµογή των ∆ΠΧΑ αυτή δόθηκε τέλος στην χρόνια διαστρέβλωση των 

οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών αυτών. 

Όπως είναι γνωστό την πρώτη δεκαπενταετία λειτουργίας της αγοράς υπήρχε 

µια τεράστια διαστρέβλωση µε τους συντελεστές αποσβέσεων, όπου η διάρκεια 

ζωής των αποσβέσεων ήταν διαφορετική από την διάρκεια της σύµβασης µε 

αποτέλεσµα να µετατοπίζεται χρονικά το οικονοµικό αποτέλεσµα κάθε σύµβασης 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό λύθηκε το 1995 και οι συντελεστές 

αποσβέσεων προσαρµόστηκαν στο επίπεδο της διάρκειας κάθε σύµβασης.  

Παρέµεινε όµως η διαστρέβλωση που αφορά στο γεγονός ότι στα έσοδα των 

εταιρειών leasing καταγράφεται και το µέρος των µισθωµάτων που αφορούν το 

κεφάλαιο και αντίστοιχα στα έξοδα καταγράφονται οι αποσβέσεις των 

εκµισθωµένων παγίων, κάτι που επίσης παραµορφώνει τα αποτελέσµατα, σε 

µικρότερο ίσως βαθµό από την πρώτη διαστρέβλωση.  

Αυτό λοιπόν λύθηκε µε την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ, όπου πλέον καταγράφονται 

ορθά τα έσοδα και οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο. Έτσι οι οικονοµικές καταστάσεις 

των εταιρειών πλέον απεικονίζουν ορθά τον όγκο των εργασιών τους.  
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Ποια άλλα θετικά ή αρνητικά στοιχεία παρατηρήσατε στην εφαρµογή 

των ∆ΠΧΑ; 

Ένα από τα σηµαντικότερα θετικά στοιχεία ίσως αυτής της αλλαγής για τις 

εταιρείες leasing είναι ότι οι εταιρείες συµπεριέλαβαν στα µετρούµενα µεγέθη της 

αποτελεσµατικότητάς τους το υπολειπόµενο κεφάλαιο και τις απαιτήσεις. 

Την αλλαγή αυτή µπορεί κανείς να την παρατηρήσει και στην Ένωση 

Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης, καθώς από το 2006 προσέθεσε 

στα στοιχεία που δηµοσιεύει και το υπολειπόµενο κεφάλαιο και τις απαιτήσεις από 

πελάτες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό δείχνει την αλλαγή 

οπτικής γωνίας για τα διευθυντικά στελέχη της αγοράς, καθώς µέχρι τότε το κύριο 

στοιχείο που έδινε βάρος η αγορά ήταν η µέτρηση των νέων εργασιών 

Από εκεί και πέρα υπάρχουν µια σειρά από άλλα στοιχεία των ∆ΠΧΑ που 

επίσης είναι πολύ σηµαντικά όπως για παράδειγµα : 

• Το να γνωρίζεις ως διοίκηση τα ακριβή (και ρεαλιστικά) αποτελέσµατα 

της εταιρείας (κέρδη/ζηµιές) είναι κάτι που δεν χρειάζεται περαιτέρω 

ανάλυση του πόσο θετικό είναι. Ήταν κάτι που γνωρίζαµε και πιο πριν, 

αλλά καταλήγαµε σε αυτό µε θεωρήσεις και µαζικά reports και όχι µε 

λεπτοµερείς καταχωρίσεις και ακριβείς διαδικασίες (όπως αυτές της 

έκδοσης οικονοµικών καταστάσεων) και µε επιπλέον κόπο των 

στελεχών της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης 

• η διαµόρφωση των προβλέψεων για επισφάλειες: Παλαιότερα οι 

εταιρείες προχωρούσαν στην διαµόρφωση των προβλέψεων µε 

αυθαίρετους τρόπους, ενώ τώρα υποχρεώνονται να έχουν κανόνες για 

αυτό 

• οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων είναι επίσης µια 

αλλαγή προς το καλύτερο, καθώς αντικατοπτρίζουν την αληθινή 

διάρκεια ζωής των παγίων και όχι έναν αυθαίρετο αντικειµενικό ορισµό 

τους 

• οι υπόλοιπες προβλέψεις έχουν υποστεί και αυτές καλύτερη 

επεξεργασία οπότε είναι πιο ρεαλιστικές: για παράδειγµα η πρόβλεψη 

για την αποζηµίωση του προσωπικού στηρίζεται πλέον σε αναλογιστική 

µελέτη, γεγονός που την κάνει πιο αντικειµενική.  

Το µόνο αρνητικό που µπορώ να αναγνωρίσω είναι ότι η ύπαρξη διπλών 

λογιστικών προτύπων (και ∆ΠΧΑ και ΕΛΠ) κάνει σχεδόν διπλάσιο το αντικείµενο 
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εργασιών των στελεχών της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης. Αλλά αυτό δεν είναι 

αρνητικό στοιχείο των ∆ΠΧΑ αλλά της νοµοθεσίας που σχεδόν επιβάλλει τα διπλά 

πρότυπα. 

Επίσης τα ∆ΠΧΑ προκαλούν πολύ µεγάλη πολυπλοκότητα στην λογιστική και 

οικονοµική παρακολούθηση των εταιρειών µακροχρόνιας ενοικίασης 

αυτοκινήτων, οι οποίες είναι θυγατρικές των εταιρειών leasing και αγοράζουν µε 

leasing τα αυτοκίνητα από τις µητρικές εταιρείες. Παρολ'αυτά η απεικόνιση των 

οικονοµικών µεγεθών είναι και πάλι πολύ πιο ακριβής από ότι στα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα. 

 

Πόσο δύσκολη ήταν η εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στις εταιρείες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην Ελλάδα; 

Η αρχική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ ήταν ένα σύνθετο έργο που απαιτούσε την 

ενεργό συµµετοχή και βούληση της διοίκησης. Το µεγαλύτερο κοµµάτι της 

ευθύνης υλοποίησης του έργου το είχε η Οικονοµική ∆ιεύθυνση µε βασικούς 

στόχους την διαµόρφωση της απογραφής σε ∆ΠΧΑ και την προσαρµογή των 

συστηµάτων πληροφορικής (µε δεδοµένο ότι η ευθύνη των πληροφοριακών 

συστηµάτων σχεδόν σε όλες εταιρείες βρίσκεται στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση). 

Το έργο λοιπόν είχε πολλές διαστάσεις, καθώς έπρεπε να ασχοληθούµε :  

• µε το παρελθόν και να καταλήξουµε στην απογραφή κατά ∆ΠΧΑ  

• µε το παρόν και να προσαρµόσουµε όλες τις διαδικασίες που αφορούν 

στις καταχωρίσεις, στους λογιστικούς ελέγχους, καθώς και στην έκδοση 

των οικονοµικών καταστάσεων 

• και το µέλλον, καθώς θα έπρεπε να προβλέψουµε τα προβλήµατα που 

µπορεί να συναντούσαµε πολύ αργότερα από την ηµέρα εφαρµογής 

των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον έπρεπε να παρακολουθούµε την πορεία 

εφαρµογής των ∆ΠΧΑ για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα (ένα µε δύο 

χρόνια) καθώς δεν υπήρχε εξειδικευµένη εµπειρία στο χώρο. 

Όλα αυτά έπρεπε να ληφθούν υπόψη ταυτόχρονα µε ένα δύσκολο τεχνικά 

έργο της προσαρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων, το οποίο µπορεί να το 

έχει αναλάβει η εταιρεία πληροφορικής που το έχει αναπτύξει, απαιτεί όµως 

αρκετούς πόρους της εταιρείας για να µπορέσει να προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες 

συνθήκες λειτουργίας της κάθε εταιρείας leasing. 
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Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ήταν όντως ένα δύσκολο και 

σύνθετο έργο η εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στις εταιρείες leasing. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 
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7.3. Συνέντευξη Οικονοµικού ∆ιευθυντή Πειραιώς Leasing 

Ο κος Αλέξανδρος Τζιεράκης είναι Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Πειραιώς 

Leasing. Η Πειραιώς Leasing αναδείχθηκε πέµπτη σε νέες εργασίες το 2009 µε 

µερίδιο αγοράς 12%, ενώ ήταν τέταρτη σε κατάταξη µε βάση τα υπολειπόµενα 

κεφάλαια. 

 

Κε Τζιεράκη ποιο πιστεύετε ότι είναι το βασικό όφελος για την αγορά 

του leasing στην Ελλάδα από την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς; 

Τα ∆ΛΠ ή καλύτερα τα ∆ΠΧΑ είναι πρότυπα τα οποία προσπαθούν να 

απεικονίσουν όσο πιο αντικειµενικά γίνεται τα οικονοµικά γεγονότα σε µία εταιρεία. 

Τα ΕΛΠ από την άλλη µεριά ενώ τυπικά έχουν τον ίδιο σκοπό, στην πορεία 

προσπάθησαν σε µεγάλο βαθµό να εξυπηρετήσουν την φορολογική λογική του 

κράτους - νοµοθέτη. Επιπλέον τα ΕΛΠ µε τον Ν. 1665/1986 ξεκίνησαν µε δύο 

πολύ µεγάλες ατέλειες : αφενός τον λογιστικό χειρισµό των χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων ως λειτουργικές µισθώσεις και αφετέρου την αναντιστοιχία των 

συντελεστών αποσβέσεων µε την διάρκεια των συµβάσεων. 

Το δεύτερο θέµα (των συντελεστών αποσβέσεων) λύθηκε µε τον Ν. 2367 το 

1995, αλλά το πρώτο θέµα παρέµενε σε όλα τα επόµενα χρόνια. Να θυµίσουµε ότι 

ο λογιστικός αυτός χειρισµός (να εµφανίζονται ολόκληρα τα µισθώµατα ως 

πωλήσεις και αντίστοιχα οι αποσβέσεις των εκµισθωµένων παγίων ως έξοδα) 

εµφανίζει λανθασµένα πολύ µεγαλύτερο κύκλο εργασιών στις οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας από αυτόν που πραγµατοποιεί στην πράξη. Επιπλέον 

τα κέρδη που εµφανίζει η εταιρεία ενώ αθροιστικά στο τέλος της σύµβασης είναι 

σωστά κατά την διάρκεια της σύµβασης δεν συµβαδίζουν µε τα πραγµατικά. 

Οπότε τα ∆ΠΧΑ έρχονται να διορθώσουν αυτή την µεγάλη διαστρέβλωση που 

παρατηρείται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών του χώρου και αυτό 

είναι σίγουρα το πιο σηµαντικό που µας προσφέρουν. 
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Ποια άλλα θετικά ή αρνητικά στοιχεία παρατηρήσατε στην εφαρµογή 

των ∆ΠΧΑ; 

Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στον τρόπο που εκφράζονται τα οικονοµικά 

µεγέθη σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. Θα προσπαθήσω να σας απαριθµήσω τα 

σηµαντικότερα κατά την γνώµη µου (αλλά όχι µε σειρά σηµαντικότητας): 

• Ο τρόπος που σχηµατίζονται οι προβλέψεις (στα ∆ΠΧΑ) για επισφαλείς 

πελάτες είναι πολύ πιο συγκεκριµένος σε σχέση µε το 2% των 

ατιµολόγητων µισθωµάτων των νέων εργασιών του έτους που έδινε την 

δυνατότητα ο Ν.1665/1986. Το impairment test λαµβάνει πολύ σωστά 

υπόψη την αξία εκποίησης και παλαιότητας του εξοπλισµού, την αξία 

ρευστοποίησης των εγγυήσεων που έχουν ληφθεί και τις ενδεχόµενες 

εισπράξεις που έχει δεσµευτεί ο πελάτης ότι θα κάνει για να σχηµατίσει 

την τελική αξία της πρόβλεψης. 

• Ο τρόπος που υπολογίζονται οι συναλλαγµατικές διαφορές είναι επίσης 

πολύ πιο αντικειµενικός από αυτό που συµβαίνει στα ΕΛΠ. Στα ∆ΠΧΑ 

γίνεται αποτίµηση του υπολειποµένου κεφαλαίου κάθε τέλος έτους και 

καταγράφονται εκεί οι συναλλαγµατικές διαφορές και σε κάθε µίσθωµα 

γίνεται καταλογισµός των συναλλαγµατικών διαφορών σε σχέση µε την 

αποτίµηση της αρχής του έτους. Η επιρροή των συναλλαγµατικών 

διαφορών στις οικονοµικές καταστάσεις έχει µειωθεί τα τελευταία 

χρόνια, λόγω του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

συµβάσεων που υπογράφονται και των δανείων που λαµβάνει η 

εταιρεία leasing είναι σε ευρώ, αλλά ο χειρισµός τους από τα ∆ΠΧΑ 

είναι πολύ πιο ορθός. 

• Ο τρόπος που υπολογίζονται οι προβλέψεις για αποζηµίωση του 

προσωπικού για έξοδο από την υπηρεσία βασίζεται σε αναλογιστική 

µελέτη, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο έγκυρο από την αυθαίρετη 

πρόβλεψη που πραγµατοποιείται στα ΕΛΠ. 

• Ο τρόπος που υπολογίζονται οι αποσβέσεις και καταχωρούνται τα 

πάγια ενσώµατα στοιχεία στα ∆ΠΧΑ αντικατοπτρίζει καλύτερα την 

πραγµατικότητα. Για παράδειγµα ένα ιδιόκτητο ακίνητο στο οποίο 

στεγάζεται η εταιρεία και πιο ορθά καταγράφεται στο ενεργητικό (καθώς 

ο φόρος µεταβίβασης και τα υπόλοιπα έξοδα αυξάνουν απευθείας την 

αξία του ακινήτου και δεν καταχωρούνται σε άλλο λογαριασµό µε 
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διαφορετικό συντελεστή απόσβεσης) και πιο σωστά επιλέγεται ο 

συντελεστής απόσβεσης. 

• Επίσης µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χειρισµός γεγονότων που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις, καθώς τα ∆ΠΧΑ τα χειρίζονται µε 

πολύ καλύτερο τρόπο. 

• Τέλος θα πρέπει να αναφέρω στα θετικά των ∆ΠΧΑ ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις που υποχρεούται να δηµοσιεύσει µια εταιρεία παρέχει 

στους µετόχους, στους πιστωτές και στους γενικότερα 

ενδιαφερόµενους πληροφόρηση για την εταιρεία σε πολύ µεγάλο 

βάθος, την οποία ένας άνθρωπος µε βασικές γνώσεις οικονοµικών 

µπορεί να κατανοήσει και να αναλύσει σε µεγάλο βαθµό. 

Υπάρχουν και πολλά άλλα θετικά στοιχεία στα ∆ΠΧΑ, που τυχαίνει να µην 

έχουν άµεση ή καθόλου εφαρµογή στις εταιρείες leasing (π.χ. αποτίµηση 

αποθεµάτων).  

Αρνητικό στοιχείο στα ∆ΠΧΑ σε σχέση µε τα ΕΛΠ δεν νοµίζω ότι µπορώ να 

εντοπίσω.  

 

Φαντάζοµαι ότι ήσασταν από τους άµεσα εµπλεκόµενους στο έργο 

εφαρµογής των ∆ΠΧΑ. Πόσο δύσκολο ήταν για τις εταιρείες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην Ελλάδα να προσαρµοστούν στα νέα 

πρότυπα;  

 

Ναι ήµουν εµπλεκόµενος ο Project Leader από την µεριά της Πειραιώς 

Leasing. Το έργο ήταν όντως αρκετά περίπλοκο καθώς περιλάµβανε διαφορών 

ειδών ενέργειες: 

• Οικονοµική ανάλυση ισολογισµών και δεδοµένων για να καταλήξουµε 

στην αρχικό ισολογισµό κατά ∆ΠΧΑ. 

• Λογιστική ανάλυση αντίστοιχα για να δηµιουργήσουµε την απογραφή 

κατά ∆ΠΧΑ σε επίπεδο λογαριασµών και να δηµιουργήσουµε και να 

αναπτύξουµε τους αντίστοιχους λογαριασµούς. 

• Ανάλυση των διαδικασιών που λειτουργούν στην Οικονοµική 

∆ιεύθυνση και προσαρµογή τους έτσι ώστε να λειτουργούν σωστά και 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 
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• Εκπαίδευση του προσωπικού της Οικονοµικής ∆ιεύθυνσης στις νέες 

διαδικασίες (διαδικασίες που αφορούν κυρίως στον τρόπο 

καταχώρισης των στοιχείων στο ERP σύστηµα και συγκεκριµένα 

milestones που πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. 

• Συγγραφή εγχειριδίου αναφοράς έτσι ώστε όταν υπάρχει κάποια 

ερώτηση ή απορία, οι χρήστες των συστηµάτων πρώτα να ανατρέχουν 

στο manual και µετά να αναζητούν βοήθεια από τους υπευθύνους. 

• Ανάλυση των λογιστικών εγγραφών που θα πρέπει να γίνονται σε κάθε 

περίπτωση. 

• Προσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στις ανάγκες της 

Πειραιώς Leasing σχετικά µε τα ∆ΠΧΑ. 

• ∆ηµιουργία καταστάσεων και µικρών εφαρµογών ελέγχου που βοηθούν 

στις συµφωνίες και στις επαληθεύσεις των δεδοµένων. 

• ∆ηµιουργία λίστας διαδικασιών ελέγχου στο τέλος κάθε µήνα. 

• Παρακολούθηση για ένα χρόνο των βασικών µεγεθών και επαλήθευση 

τους µε διάφορους τρόπους έτσι ώστε να βρεθούν θέµατα που δεν 

έχουν προβλεφθεί από την αρχική ανάλυση. 

 

Ουσιαστικά το έργο περιελάµβανε διαφόρων ειδών ενέργειες (εκπαίδευση, 

συγγραφή εγχειριδίου, ανάλυση, τεχνική υλοποίηση) και ήταν εµπλεκόµενοι 

πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές εταιρείες (Πειραιώς Leasing, Εταιρεία 

Παραγωγής Λογισµικού, Εταιρεία Συµβούλων) και διάφορα τµήµατα της εταιρείας 

µας (Λογιστήριο, Τµήµα Πληροφορικής, Τµήµα Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα 

∆ιοικητικής Υποστήριξης). Άρα ο συντονισµός όλων αυτών των "διαφορετικών" 

ανθρώπων ήταν από µόνο του ένα δύσκολο έργο και επιπλέον απαιτούνταν 

συνεχώς µεγάλη δόση αναλυτικής σκέψης για να καταφέρεις να σχεδιάσεις και να 

υλοποιήσεις όλες αυτές τις νέες διαδικασίες οικονοµικής φύσης. 

Μια επιπλέον δυσκολία στο όλο έργο είναι η ταυτόχρονη εφαρµογή και των 

δύο προτύπων (ΕΛΠ και ∆ΠΧΑ). Πέρα από τον παραπάνω κόπο, υπάρχει και το 

θέµα ότι τα άρθρα στο Ηµερολόγιο ∆ιαφορών είναι αρκετά δυσνόητα σε κάποιο 

όχι πολύ µυηµένο στην Λογιστική και στα ∆ΠΧΑ. 

Παρ'όλα αυτά οι αυτοµατισµοί στο πληροφοριακό σύστηµα SingularLogic 

Leasing ERP βοήθησαν σε µεγάλο βαθµό. Όπως επίσης και οι δικλίδες 

ασφαλείας που δηµιουργήσαµε στο τέλος κάθε µήνα, µας εξασφάλισαν ένα 



106 

επίπεδο σιγουριάς ότι τα δεδοµένα µας είναι σωστά. Επιπλέον κάθε µήνα 

προχωρούσαµε σε λεπτοµερείς συµφωνίες των αναλυτικών δεδοµένων µε τα 

ποσά των λογαριασµών και βρίσκαµε µία προς µία τις διαφορές έτσι ώστε να 

βελτιώσουµε περαιτέρω τις διαδικασίες µας. 

Ένα από τα συµπεράσµατα του συγκεκριµένου έργου είναι για άλλη µία φορά, 

ότι όσο λεπτοµερώς κι αν έχει προβλεφθεί και σχεδιαστεί ένα έργο σχετικά µε το τι 

πρέπει να γίνει, η πραγµατικότητα πάντα µας προσθέτει γνώση που δεν 

µπορούσαµε να την φανταστούµε. 

 

Σας ευχαριστώ. 



107 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς επέφεραν µια σειρά από 

σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία των εταιρειών leasing στην Ελλάδα. Οι 

αλλαγές αυτές ξεκινούσαν µε την λογιστική απεικόνιση των οικονοµικών 

γεγονότων της εταιρείας αλλά µετά δηµιουργούσε τεράστιες αλλαγές στα 

πληροφοριακά της συστήµατα, καθώς η λογιστική λειτουργία των εταιρειών 

leasing είναι σε µεγάλο βαθµό αυτοµατοποιηµένη και στηρίζεται στα ERP 

συστήµατα που διαθέτει.  

Όπως φαίνεται καθαρά και σε αυτή την εργασία οι διαφορές των ΕΛΠ και των 

∆ΠΧΑ είναι τεράστιες. Και ο λόγος είναι µια αγκύλωση που είχε ο Νόµος για το 

leasing από το 1986 που εκδόθηκε: Αντιµετώπιζε τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

ως λειτουργικές. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την διαστρέβλωση των οικονοµικών 

καταστάσεων των εταιρειών για όλα αυτά τα χρόνια µε διάφορες επιπτώσεις. Το 

αρνητικό στοιχείο στην παρούσα συγκυρία είναι ότι οι εταιρείες υποχρεώνονται 

να εφαρµόσουν τα ∆ΠΧΑ ταυτόχρονα µε τα ΕΛΠ, κάνοντας περίπλοκο το όλο 

εγχείρηµα.  

Οι αλλαγές στα πληροφοριακά συστήµατα που υπαγόρευσε η υιοθέτηση των 

∆ΠΧΑ ήταν πολλές και µερικές φορές αρκετά δύσκολες στην υλοποίησή τους. 

Παρόλ'αυτά για τις εταιρείες leasing εκτός του ότι ήταν µια νοµική υποχρέωση 

ήταν και µια µεγάλη ευκαιρία να βελτιώσουν τις πληροφορίες που λάµβαναν από 

τα οικονοµικά πληροφοριακά τους συστήµατα. Είναι σίγουρο ότι µέρος αυτών 

των πληροφοριών για την καλύτερη διοίκηση της εταιρείας τις αντλούσαν έτσι κι 

αλλιώς, αλλά το βάρος που δίνει µια εταιρεία σε νοµικά υποχρεωτικές διαδικασίες 

είναι διαφορετικό σε σχέση µε το βάρος που δίνει για να φτάσει απλά σε 

καλύτερη πληροφόρηση (κάτι που στηρίζεται µόνο σε εθελοντική εργασία). 

Μια επόµενη αλλαγή που διαφαίνεται από τώρα ότι θα υπάρξει είναι η αλλαγή 

του ∆ΛΠ 17 για τις µισθώσεις. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου (τον Μάρτιο 2009 

στάλθηκε ένα πρώτο έγγραφο προς συζήτηση στο οποίο απάντησαν περίπου 

300 φορείς) έχει ξεκινήσει µια συζήτηση από το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB) για την αλλαγή του 

προτύπου. Προβλέπεται ότι στα µέσα του 2011 θα εκδοθεί το νέο πρότυπο, το 
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οποίο λογικά θα ισχύσει το 2012-2013 και προβλέπει ξανά πολύ µεγάλες 

αλλαγές.  

Οι εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι συνηθισµένες σε συχνές 

δοµικές αλλαγές του νοµοθετικού και φορολογικού τους πλαισίου, καθώς και σε 

συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις των πληροφοριακών τους συστηµάτων. Για 

παράδειγµα οι εταιρείες leasing τα τελευταία χρόνια εκτός από την υιοθέτηση των 

∆ΠΧΑ έχουν προχωρήσει σε σηµαντικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα 

συστήµατά τους και τις διαδικασίες τους και λόγω της Βασιλείας ΙΙ αλλά και λόγω 

των τιτλοποιήσεων δανείων στις οποίες προχώρησαν. Και τα δύο αυτά γεγονότα 

εξανάγκασαν τις εταιρείες να αλλάξουν διαδικασίες (συνήθως προς το καλύτερο) 

και να γίνουν πολύ πιο ακριβείς σε θέµατα που παλαιότερα δεν έδιναν τόσο 

βάρος. 

Οι σχετικά συχνές και τόσο δοµικές αλλαγές διαδικασιών και συστηµάτων 

εµφανίζουν ορισµένα θετικά και ορισµένα αρνητικά στοιχεία. Οι συνεχείς και τόσο 

σηµαντικές αλλαγές, µπορεί να κουράσουν τα στελέχη αλλά και το προσωπικό 

πρώτης γραµµής της εταιρείας, µπορούν επίσης να δηµιουργήσουν ένα κλίµα 

ανασφάλειας και ανησυχίας και τέλος µπορεί να αποπροσανατολίσουν την 

στρατηγική της εταιρείας µε αποτέλεσµα την µείωση της αποτελεσµατικότητας. 

Στα θετικά µπορούµε να χρεώσουµε ότι οδηγούν τις εταιρείες να γίνονται όλο 

και πιο προσαρµοστικές, τις υποχρεώνουν να αξιοποιούν µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναµικό τους, που σηµαίνει ότι φροντίζουν για την 

καλύτερη ανταµοιβή του είτε υλική είτε ηθική (είτε συνδυασµό των δύο) και τέλος 

φροντίζουν για την εξέλιξη της εργασίας που εκτελούν, µε αποτέλεσµα και την 

προσωπική εξέλιξη των στελεχών. 

Στο θυελλώδες κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον (turbulent environment) 

που ζούµε η προσαρµοστικότητα έχει αποδειχθεί ένα από τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα και σε ατοµικό επίπεδο (για τους ίδιους τους ανθρώπους) αλλά 

και σε οµαδικό (για την εταιρεία ολόκληρη). Θεωρούµε ότι έργα σαν αυτό 

συντελούν στην εξέλιξη των στελεχών και στην όξυνση της προσαρµοστικότητάς 

τους. 

 



109 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αλαµάνος Χ., «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Οικονοµικά Χρονικά, τεύχ. 116, 

Φεβρουάριος – Ιούνιος 2002 

 

Αληφαντής Γ., «Η Λογιστική και η Φορολογία των Χρηµατοδοτικών 

Μισθώσεων», Λογιστής, Οκτώβριος 2008, 2008 

 

Γαζής ∆. – Μυζήθρα Μ., «Τεχνικό-οργανωτικός εκσυγχρονισµός του 

τραπεζικού συστήµατος», Κεφάλαιο Τρίτο: Eκσυγχρονισµός του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος και τραπεζικά προϊόντα, ΟΤΟΕ, 1996 

 

Γρηγοράκος Θ., «Χρηµατοδοτική Μίσθωση Ακινήτων», Λογιστής, Μάρτιος 

2000, 2000 

 

Ernst & Young "Κυριότερες διαφορές µεταξύ ∆ΛΠ και Ελληνικών λογιστικών 

Αρχών", Αθήνα 2002 

 

Ιωαννίδης Φ. , "∆ιαφορές µεταξύ Ελληνικών και ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (∆ΛΠ)" ∆ελτίο Φορολογικής Νοµοθεσίας, Τόµος 56ος Μάρτιος 2002, 

2002 

 

Κρεκούκιας Γ., Η Σύµβαση της Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), 

Λογιστής, Νοέµβριος 2006, 2006 

 

Παπαδόπουλος Α., «Η Χρηµατοδοτική Μίσθωση (leasing) και η φορολογική 

αντιµετώπιση της», Φορολογικό ∆ελτίο, Τόµος 24ος 1999, 1999 

 

Σακέλλης Ε., «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ανάλυση και εφαρµογή σε 

συνδυασµό µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την εµπορική και 

φορολογική νοµοθεσία, πρακτικές εφαρµογές», τόµος Α΄ εκδόσεις Ε. Σακέλλη, 

2002 

 



110 

Σακέλλης Ε., "Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε Βάση το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο", εκδόσεις Ε. Σακέλλη, 2005 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Στατιστικά στοιχεία Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 

Ελληνική Ένωσης Τραπεζών (www.hba.gr) 

 

Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2009, Αθήνα 2010 

(www.bankofgreece.gr) 

 

IAS Plus Υπηρεσία της Deloitte σχετικά µε τα IFRS (http://www.iasplus.com/) 

 

IFRS Foundation & IASB (http://www.ifrs.org) 

 

 

 

 



111 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΙΚΟΝΕΣ 

Εικόνα 1 : Αξία νέων εργασιών εταιρειών leasing 1999-2009 (σε εκ. €) ....................27 

Εικόνα 2 : Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Leasing 2009 .................................................27 

Εικόνα 3 : Υπολειπόµενο Κεφάλαιο εταιρειών leasing 2006-2009 (σε εκ. €) .............28 

Εικόνα 4 : Νέες εργασίες 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing 2003-2009.....................29 

Εικόνα 5 : Υπολ. Κεφάλαιο 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing 2006-2009 .................30 

Εικόνα 6 : Τυπικό Οργανόγραµµα µιας εταιρίας Leasing στην Ελλάδα .....................31 

Εικόνα 7 : Λίστα Ηµερολογίων Λογιστικής ................................................................81 

Εικόνα 8 : Καρτέλα ενός Λογαριασµού .....................................................................81 

Εικόνα 9 : Κεντρικό µενού σχετικά µε τα άρθρα ∆ιαφορών .......................................82 

Εικόνα 10 : Άρθρο Κανονικό και ∆ιαφορών µε το µενού σύνδεσης ...........................82 

Εικόνα 11 : Μοντέλου Άρθρου ∆ιαφορών .................................................................83 

Εικόνα 12 : Παραστατικό Πώλησης...........................................................................84 

Εικόνα 13 : Άρθρο ∆ΛΠ Παραστατικού Πώλησης .....................................................84 

Εικόνα 14 : Σελίδα "Κεφάλαιο" στην καρτέλα πελάτη ................................................85 

Εικόνα 15 : Λίστα µε τα µισθώµατα του παραρτήµατος.............................................86 

Εικόνα 16 : Αναλυτικές πληροφορίες Μισθώµατος....................................................86 

Εικόνα 17 : Αναλυτικές πληροφορίες Μεταβολών Κεφαλαίου συνδεδεµένες µε το 

µίσθωµα ........................................................................................................................87 

Εικόνα 18 : Αναλυτικές πληροφορίες Μεταβολών Κεφαλαίου συνδεδεµένες µε το 

παράρτηµα....................................................................................................................87 

Εικόνα 19 : Αναλυτικές πληροφορίες Μεταβολών Τόκων συνδεδεµένες µε το 

παράρτηµα....................................................................................................................88 

Εικόνα 20 : Λογαριασµοί σχετικοί µε ∆ΠΧΑ στο παράρτηµα .....................................89 

Εικόνα 21 : Σελίδα παραρτήµατος µε το Ιστορικό IAS...............................................89 

Εικόνα 22 : Σελίδα παραρτήµατος "Κεφάλαιο" ..........................................................90 

Εικόνα 23 : Ενέργειες σχετικές µε ενεργοποίηση παραρτήµατος ..............................90 

Εικόνα 24 : Εµφάνιση του άρθρου ενεργοποίησης παραρτήµατος............................91 

Εικόνα 25 : Εµφάνιση της ενέργειας πώλησης παραρτήµατος..................................92 

Εικόνα 26 : Η πρώτη σελίδα στις δύο καρτέλες ενός παγίου.....................................94 

Εικόνα 27 : Η δεύτερη σελίδα στις δύο καρτέλες ενός παγίου ...................................95 

Εικόνα 28 : Η τέταρτη σελίδα µε τις κινήσεις στις δύο καρτέλες ενός παγίου.............95 

Εικόνα 29 : Η σελίδα µε τις κινήσεις κτήσης στις δύο καρτέλες ενός παγίου .............96 



112 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Πίνακας 1 : Βασικές διαφορές λειτουργικής και χρηµατοδοτικής µίσθωσης...............12 

Πίνακας 2 : Α’ Πίνακας Ανάλυσης Μισθωµάτων (Repayment Schedule)...................18 

Πίνακας 3 : Β’ Πίνακας Ανάλυσης Μισθωµάτων (Repayment Schedule)...................19 

Πίνακας 4 : Λίστα Ενεργών Εταιρειών ή ∆ιευθύνσεων Τραπεζών Leasing στην 

Ελλάδα τον Σεπτέµβριο 2010........................................................................................21 

Πίνακας 5 : Αξία νέων εργασιών εταιρειών leasing 1999-2009 (σε χιλ. €) .................26 

Πίνακας 6 : Υπολειπόµενο Κεφάλαιο εταιρειών leasing 2006-2009 (σε χιλ. €) ..........28 

Πίνακας 7 : Νέες εργασίες 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing 2003-2009 (σε χιλ.€) ...29 

Πίνακας 8 : Υπολ. Κεφάλαιο 8 µεγαλύτερων εταιρειών leasing  2006-2009 (σε εκ. €)

......................................................................................................................................30 

Πίνακας 9 : Εταιρείες Leasing και λογισµικό που χρησιµοποιούν..............................34 

Πίνακας 10 : Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικής Νοµοθεσίας για το leasing ................35 

Πίνακας 11 : Τα ισχύοντα IFRS, IAS, IFRIC και SIC (09/2010) .................................42 

Πίνακας 12 : Τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αναλυτικά (09/2010) ..............43 

Πίνακας 13 : Ανάλυση διάρκειας µισθώµατος και τόκων ...........................................72 

Πίνακας 14 : Αναλογία ∆εδουλευµένων Μισθωµάτων & Τόκων ................................72 

 

 

 


