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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Γενικά 

 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί μια επιχείρηση να αποκτήσει ένα 

οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Μπορεί να προβεί είτε σε άμεση αγορά χρησιμοποιώντας 

τους δικούς της πόρους, δηλαδή με αυτοχρηματοδότηση μειώνοντας την ρευστότητα της, είτε 

με τη δυνατότητα δανεισμού του αναγκαίου κεφαλαίου που απαιτείται από τον τραπεζικό η 

άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, είτε με την εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης του leasing.  

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αποτελεί την πιο δημοφιλή εναλλακτική επιλογή 

χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια καθώς είναι ένας ολοκληρωμένος χρηματοδοτικός 

μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ή να επεκτείνει τον 

παραγωγικό εξοπλισμό της χωρίς να διαθέσει τα δικά της κεφάλαια. Πρόκειται για την 

σύμβαση μιας εταιρίας ειδικού σκοπού (εκμισθωτής) και μιας επιχείρησης (μισθωτής) με την 

οποία η πρώτη παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι αμοιβαίως συμφωνημένου 

μισθώματος στον δεύτερο τη χρήση επαγγελματικού εξοπλισμού. 

Τα απαιτούμενα κεφάλαια διατίθενται από την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης η 

οποία αγοράζει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες της επιχείρησης. Κατά τη 

χρηματοδοτική μίσθωση μεταφέρονται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή ουσιαστικά όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη από την ιδιοκτησία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ωστόσο ο 

τίτλος ιδιοκτησίας παραμένει στον εκμισθωτή, ο οποίος είναι συνήθως εταιρία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

 

1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

 

Η εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας έχει ως σκοπό την παρουσίαση του θεσμού της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. Συγκεκριμένα, θα 

αναλυθεί ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης, έπειτα θα γίνει παρουσίαση της λογιστικής 

πολιτικής που ακολουθείται από τα Ε.Λ.Π καθώς και της λογιστικής πολιτικής που 

ακολουθείται από τα Δ.Λ.Π. 
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1.3 Δομή  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης και του σκοπού της 

εκπόνησης αυτής της εργασίας 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση με σχολιασμό σημαντικών 

άρθρων που αναφέρονται κυρίως στη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης και κατά πόσο 

επηρεάζει την οικονομική λειτουργία της οντότητας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή σχετικά με την εξέλιξη του θεσμού της 

χρηματοδοτικής μίσθωση, στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο του θεσμού στο 

εξωτερικό, στις Η.Π.Α, στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, έπειτα ο σκοπός του θεσμού και το πεδίο 

εφαρμογής του. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι διαφορές του λογιστικού χειρισμού της 

χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης καθώς και της πώλησης και επανεκμίσθωσης 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα, καθώς και οι προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις αναλύει το λογιστικό χειρισμό και την χρηματοοικονομική διάσταση 

των μισθώσεων. Το πρότυπο ορίζει τον τρόπο της λογιστικής αντιμετώπισης του leasing  τόσο 

από την πλευρά του μισθωτή όσο και από την πλευρά του εκμισθωτή. Συγκεκριμένα, αναλύει 

τις μορφές που μπορεί να έχει μία μίσθωση, τα κριτήρια που διακρίνονται αυτές, τον τρόπο της 

απεικόνισης των μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή και του εκμισθωτή, το 

λογιστικό χειρισμό των αμοιβαίων συμφωνιών της πώλησης και επανεκμίσθωσης 

(saleandleaseback) καθώς και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται. 

 Στη συνέχεια, θα γίνει μια παρουσίαση ερευνών που έχουν διεξαχθεί σε διάφορα 

κράτη και έχουν επίκεντρο τη μέθοδο του leasing. Οι παρακάτω έρευνες, οι οποίες θα 

σχολιαστούν, μας δείχνουν και τους λόγους που οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη μέθοδο του 

leasing ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης τους. Ας δούμε λοιπόν ορισμένες 

ενδιαφέρουσες έρευνες: 

 Οι Bricketal.., (1987) στην έρευνα που πραγματοποίησαν στο Τορόντο, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα της θετικής συσχέτισης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής 

ελάφρυνσης, καθώς οδηγείται σε ταχύτερη απόσβεση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα καταβαλλόμενα μισθώματα  εκπίπτουν σε ποσοστό 100% από τα 

φορολογητέα έσοδα. 

 Οι Lewellenetal., (1976) στην έρευνα τους που πραγματοποίησαν, ανέλυσαν τη χρήση 

του leasing στις ανταγωνιστικές αγορές κεφαλαίων, καταλήγοντας πως είναι ένα από τα 

βασικότερα κομμάτια της επιχειρησιακής θεωρίας. Συγκεκριμένα, ανέλυσαν και την 

αμφιβολία για την πραγματική οικονομική επιφάνεια των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη 

μέθοδο του leasing, καθώς πολλές οικονομικές εκτροπές μπορούν να καλυφθούν. 

 Οι Nair et al., (2007)στην έρευνα που πραγματοποίησαν, ανέλυσαν την 

εφαρμογή της μεθόδου χρηματοδοτικής μίσθωσης ως μέσο της αγροτικής οικονομίας 

στην Αφρική, τη Νότια και Κεντρική Ασία καθώς και τη Λατινική Αμερική, 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος του leasing έχει βοηθήσει στην 

ανάπυξη της αγροτικού τομέα. Συγκεκριμένα, η διαδικασία απόκτησης του 

εξοπλισμού μέσω leasing είναι απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερη δαπανηρή από τη 

διαδικασία του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Παράλληλα, η μέθοδος του leasing 

καλύπτεται από ένα νομικό πλαίσιο  με υψηλό βαθμό σαφήνειας, καθώς τα 
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δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των μερών σε μια σύμβαση μίσθωσης είναι 

σαφώς καθορισμένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

Από την εποχή των Αιγυπτίων έως την εποχή της Ενετοκρατίας η μίσθωση αφορούσε 

γεωργικό εξοπλισμό και άλογα. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας των MERIAS στην Αίγυπτο, 

εντοπίστηκε πράξη με την οποία ο κτηματίας εκμίσθωνε σε άλλον μια έκταση γης 

συμπεριλαμβανομένου όλου του αγροτικού εξοπλισμού, των δούλων και των αλόγων, για 

χρονικό διάστημα που ισοδυναμούσε με επτά πλημμύρες του Νείλου, έναντι περιοδικών 

καταβολών. Μέσω της αποκρυπτογράφησης της γραφής των Σουμέριων, ερευνητές 

κατέγραψαν μία έντονη δραστηριότητα στις μισθώσεις στον αγροτικό τομέα στα 2000 π.Χ.  

Κατά το Μεσαίωνα, η εκμίσθωση ιδιαίτερα στα κτίρια και τις γεωργικές εκτάσεις υπήρξε 

σημαντικό ζήτημα, λόγω των νομικών κυρίως περιορισμών που ίσχυαν για τη μεταβίβαση της 

γης. Έπειτα, όμως, η Βιομηχανική Επανάσταση είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την 

διεύρυνση του θεσμού της εκμίσθωσης και του κύκλου των αντικειμένων που κάλυπτε. 

Κατά τον 17
ο
 αιώνα η μέθοδος της εκμίσθωσης χρησιμοποιήθηκε στον τομέα μηχανών και 

ειδών εξοπλισμού, ως μέσο αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, καθώς με αυτόν τον τρόπο 

εξασφαλιζόταν ο έλεγχος της αγοράς και η αποφυγή δευτερογενούς αγοράς μηχανημάτων που 

είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί. Ιδιαίτερα, η μέθοδος της εκμίσθωσης επεκτάθηκε με ταχύτατο 

ρυθμό στον τομέα των σιδηροδρόμων, μιας και αντί της συγχώνευσης ή εξαγοράς, οι 

μεγαλύτερες και ισχυρότερες εταιρίες σιδηροδρόμων εκμίσθωναν τα βαγόνια και τις 

σιδηροδρομικές γραμμές των μικρότερων εταιριών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  η μίσθωση για 999 χρόνια, το 1844, του 

σιδηρόδρομου London και Greenwich από το σιδηρόδρομο SouthEasternRailway
1
. Επίσης, η 

μέθοδος της εκμίσθωσης μεταφορικών βαγονιών από επιχειρηματίες στα ανθρακωρυχεία, 

απέκτησε τεράστια έκταση, τα οποία στη συνέχεια έδιναν ένα αμοιβαίως συμφωνημένο 

χρηματικό ποσό στις σιδηροδρομικές εταιρίες για τη χρήση των σιδηροδρομικών γραμμών 

τους. Την περίοδο εκείνη, μεταξύ 1855 και 1862, παρατηρήθηκε δημιουργία 18 εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης με σκοπό αποκλειστικά την εκμίσθωση βαγονιών. Το χρονικό 

                                                           
1 Thomas R.H.G., (1974), London’ First Railway: The London and Greenwich 
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διάστημα εκμίσθωσης συνήθως ήταν πέντε χρόνια με τη δυνατότητα στον μισθωτή να 

αγοράσει στο τέλος των πέντε χρόνων τα βαγόνια. 

 

Η σύγχρονη μορφή του Leasing ξεκινά το 1952 στις ΗΠΑ, με τη δραστηριοποίηση της 

εταιρίας UnitedStatesLeasingCorporation, η οποία σήμερα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης στον κόσμο. Η εταιρία αυτή λειτουργεί ανεξάρτητα, 

δηλαδή είναι μη συνδεδεμένη με άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και βιομηχανικές 

εταιρίες. 

Μέσα στη δεκαετία του 1960 η μέθοδος του leasing απέκτησε μεγάλη άνθηση, αποκτώντας 

άδεια χρηματοδοτικής μίσθωσης οι αμερικάνικες εμπορικές τράπεζες. Οι λόγοι της γρήγορης 

αυτής εξάπλωσης του leasing είναι οι εξής: 

 

 Χρησιμοποίηση ως μέσου προώθησης πωλήσεων 

 Ύπαρξη σημαντικού φορολογικού πλεονεκτήματος, επειδή τα μισθώματα ήταν εκπεστέα 

του φόρου εισοδήματος 

 Αύξηση της δανειοληπτικής ικανότητας του μισθωτή, καθώς το μισθωμένο πάγιο δεν 

εμφανιζόταν στον ισολογισμό του μισθωτή 

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο αποτέλεσαν τα εξής: 

 Οι μεγάλες αμερικάνικες βιομηχανικές επιχειρήσεις, μετά τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου 

Πολέμου, έπρεπε να εκσυγχρονιστούν αλλά δεν υπήρχαν τα απαραίτητα κεφάλαια, 

καθώς τα ποσά που ήταν αναγκαία ήταν υπέρογκα 

 Καθώς η ανάπτυξη της αμερικάνικης βιομηχανίας βασιζόταν στην αυτοχρηματοδότηση, 

δεν υπήρχε ένα καλά δομημένο σύστημα που να παρέχει δανειακά κεφάλαια 

μεσομακροπρόθεσμα. 

Τη δεκαετία του 1970, οι επενδύσεις στις Η.Π.Α. που χρηματοδοτούνταν με 

χρηματοδοτική μίσθωση υπερτερούσαν κατά 25 φορές εκείνες που καλύπτονταν με εκδόσεις 

μετοχών και κατά 2/3 φορές εκείνες που καλύπτονταν με εκδόσεις ομολόγων
2
. 

Στη δεκαετία του 1960, ο θεσμός εισήλθε στην Ευρώπη με την εταιρία 

MercantileLeasingCompany. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως ήταν να υπάρχει συγκεκριμένο 

νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο θα υπαγόταν η χρηματοδοτική μίσθωση, έτσι ώστε να ορίζονταν 

οι προϋποθέσεις τις οποίες θα τηρούσαν τα νομικά πρόσωπα για να προχωρήσουν στις 

                                                           
2Γαλάνης (2000) σελ. 28-31 
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χρηματοδοτικές αυτές μισθώσεις. Καθώς επίσης, και ένα λογιστικό και φορολογικό πλαίσιο, 

έτσι ώστε σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή να μη χαθεί το δικαίωμα της κυριότητας.  

Το 1972 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών Leasing (LeasEurope). Το 1988 στην 

Οτάβα του Καναδά θεσπίστηκαν ενιαίοι κανόνες δικαίου για τις παγκόσμιες συμβάσεις 

Leasing. To 1991 η χρηματοδοτική μίσθωση εισήλθε διεθνώς σε φάση ωριμότητας καθώς 

μέχρι τότε οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν θετικοί, με περιπτώσεις που ξεπερνούσε τον ρυθμό 

ανάπτυξης του ΑΕΠ μερικών χωρών
3
. 

Στην Ελλάδα η θεσμοθέτηση του leasing ξεκίνησε το 1986 με το νόμο 1665/1986 περί 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η χρηματοδοτική μίσθωση 

αποτελούσε πρωτοποριακό προϊόν για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με πρώτη που το 

υιοθέτηση την AlphaBank και έπειτα ακολούθησαν η Citibank, η ΕΤΒΑ και ABNAmroBank. 

Σιγά σιγά, ακολούθησαν και οι πρώτες εισαγωγές στο χρηματιστήριο. Αρχικά, όμως, 

υπήρξαν προβλήματα στη λογιστική διαχείριση των αποσβέσεων και δεν επιτρεπόταν στην 

Ελλάδα η είσοδος πολλών μορφών leasing. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη και η εξάπλωση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα ήταν ραγδαία, παρόλο που οι τιμές των επιτοκίων 

ήταν πολύ υψηλές 

Το 2000 ο ρυθμός ανάπτυξης της χρηματοδοτικής μίσθωσης επιταχύνθηκε και 

εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα κυρίως από επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για εξοπλισμό, είτε 

για οχήματα. 

Η μέθοδος της μίσθωσης αποτελεί πλέον έναν πετυχημένο θεσμό σε όλο τον κόσμο και 

ιδιαίτερα με μεγάλη ανάπτυξη στη Δ. Ευρώπη, τη Β. Αμερική, την Αυστραλία, την Ασία. 

Ειδικά στις Η.Π.Α. και στις δυτικές χώρες της Ευρώπης, οι εταιρίες μισθώσεων αποτελούν 

έναν σημαντικό χρηματοδοτικό θεσμό, ο οποίος είναι απαραίτητος στον κόσμο της 

κεφαλαιαγοράς. 

 

 

 

3.2 Θεσμικό Πλαίσιο 

 

Ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε στις Η.Π.Α. και 

αφορούσε μία σύμβαση οικονομικού περιεχομένου με τρεις συναλλασσόμενους. Αναπτύχθηκε 

εθιμικά μέσα από τη συναλλακτική συνήθεια και πρακτική, καθώς δεν είχαν ψηφιστεί νόμοι, 

                                                           
3Μάζης (2010) σελ. 12-15 
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ούτε είχε προσδιοριστεί ακριβώς η έννοια του. Όταν ο θεσμός έκανε την εμφάνιση του στην 

Ευρώπη έπρεπε πλέον να δοθεί ένας ορισμός και να θεσπιστούν κανόνες βάση των οποίων θα 

συνάπτονταν οι συμβάσεις. 

 Στη Μεγάλη Βρετανία οι συμβάσεις leasing ορίζονται από τους Κανόνες Του Κοινού 

Δικαίου σχετικά με τη μίσθωση κινητών από το θετικό δίκαιο που αφορούν τον καταναλωτή 

πίστη και τους αθέμιτους όρους. Επίσης η χρηματοδοτική μίσθωση θεωρείται ότι είναι 

παρόμοια με την πώληση υπό αίρεση ή με την πώληση με ενέχυρο
4
. 

 Στη Γερμανία η χρηματοδοτική μίσθωση συνάπτεται με βάση τους κανόνες της 

μίσθωσης που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και ο Ν.1977 που διέπει τις εμπορικές συμβάσεις. 

 Στη Γαλλία η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί δικαιοπραξία που αφορά τη μίσθωση 

επιχειρησιακού εξοπλισμού και στη συνέχεια αγορά του.  

 Στο Βέλγιο θεσπίστηκαν κανόνες στους οποίους θα βασιστεί η σύναψη της σύμβασης, 

οι οποίοι ορίζουν ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης θα είναι η ίδια με 

την οικονομική του παγίου και ότι η σύμβαση θα περιέχει δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά 

του μισθίου σε ίδια τιμή με την εμπορική τιμή ή την υπολειμματική αξία κατά τη λήξη της 

σύμβασης. 

 Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο Ν.1665/1986 και Ν.3483/2006 που 

ισχύει, εκμισθωτές μπορούν να γίνουν μόνο οι εξής: 

 Ανώνυμες εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, των οποίων η σύσταση γίνεται μόνο για 

αυτό τον σκοπό
5
 

 Πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η σύσταση και η λειτουργία είναι στην Ελλάδα
6
 

 Πιστωτικά ιδρύματα τα εδρεύουν σε χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά με υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όπως 

επίσης πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτο κράτος αλλά έχουν υποκατάστημα 

στην Ελλάδα
7
 

 Χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία εδρεύουν σε χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αλλά έχουν υποκαταστήματα ή παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες στην 

Ελλάδα
8
 

                                                           
4Γαλάνης  (2000) σελ. 33-35 

5Ν.1665/1986 

6Ν. 2076/1992 

7Ν.2076/1992 

8Ν.2076/1992 
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 Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιοι οργανισμοί και ασφαλιστικοί φορείς σύμφωνα με την ειδική διάταξη 

του Ν.2469/1997. 

Η σύμβαση είναι άκυρη με δυνατότητα να αναζητηθούν όσα έχουν καταβληθεί με βάση τον 

αδικαιολόγητο πλουτισμό, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν είναι νομικό πρόσωπο ή η 

εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν έχει τη νομική μορφή της ανώνυμης ή η σύσταση της 

είναι για διαφορετικό σκοπό. Επειδή, ωστόσο, οι μισθωτές συνάπτουν τις συμβάσεις leasing  

για να καρπωθούν τις φορολογικές διευκολύνσεις, η σύμβαση συνεχίζει να ισχύει, αλλά η 

εταιρία θα δεχτεί διοικητικές κυρώσεις και ο μισθωτής θα αποφασίσει εάν θα συνεχίσει ή θα 

λύσει τη σύμβαση
9
. 

 

 

3.3 Σκοπός 

 

 

Το ΔΛΠ 17 Leasing έχει ως σκοπό να προδιαγράψει, τόσο για τον μισθωτή όσο και για τον 

εκμισθωτή, τους κατάλληλους λογιστικούς χειρισμούς και την χρηματοοικονομική διάσταση 

των μισθώσεων. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει μια 

μίσθωση, τα κριτήρια βάση τα οποία διακρίνονται οι μισθώσεις, τον τρόπο που πρέπει να 

απεικονίζονται οι μισθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις τόσο του μισθωτή όσο και του 

εκμισθωτή, το λογιστικό χειρισμό των συμφωνιών πώλησης και επανεκμίσθωσης καθώς 

επίσης και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει ως απαραίτητη προϋπόθεση να εκδίδει ειδική άδεια 

λειτουργίας η οποία να δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Όταν γίνεται σύσταση η μετατροπή ανώνυμων εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης στην 

Ελλάδα και δεν είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων 

 Όταν υπάρχει επιθυμία για εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών 

εταιριών leasing που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι 

θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων 

 Όταν υπάρχει επιθυμία να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν στην Ελλάδα 

αλλοδαπές εταιρείες leasing που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10

. 

                                                           
9Γεωργιάδης (1998) σελ. 50-51. 

10Μάζης (2010) σελ. 97. 
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Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδος 

μπορεί να ζητηθούν σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Η άδεια αυτή είναι αναγκαία μόνο για 

τη σύσταση και εγκατάσταση αλλά όχι για την σύσταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή 

τροποποίηση του καταστατικού ημεδαπών εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιπλέον, 

υπάρχει η δυνατότητα με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να εξειδικευτούν οι 

παραπάνω προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας και να καθορίζεται ποιες ακριβώς 

εργασίες θα μπορούν να διενεργούν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων, αφού ληφθεί υπόψη υπό ποιο καθεστώς εποπτείας λειτουργούν στη χώρα που 

έχουν την έδρα τους. 

Παράλληλα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έχει το δικαίωμα να ορίσει τους όρους και 

τις προϋποθέσεις για τις ανώνυμες εταιρίες leasing σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να 

ασκήσουν συμπληρωματικές ή παρεμφερείς δραστηριότητες μαζί με τη χρηματοδοτική 

μίσθωση. 

 

 

3.4 Πεδίο Εφαρμογής 

 

 

Η εφαρμογή του ΔΛΠ 17 καλύπτει όλες τις μισθώσεις, εκτός από
11

: 

 

 Μισθώσεις για εξερεύνηση ή χρήση μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

παρόμοιων μη ανανεώσιμων πόρων, 

 Συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος στοιχείων όπως οι κινηματογραφικές ταινίες, οι 

μαγνητοσκοπήσεις, τα θεατρικά έργα, τα χειρόγραφα κείμενα, οι ευρεσιτεχνίες και τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Επίσης, το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται ως βάση αποτίμησης σε
12

 : 

 Ακίνητα που κατέχονται από μισθωτές που αντιμετωπίζονται λογιστικά ως επενδύσεις σε 

ακίνητα (ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα) 

                                                           
11ΔΛΠ 17,παρ.2. 

12ΔΛΠ 17, παρ.2. 
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 Επένδυση σε ακίνητο που παρέχεται από εκμισθωτές με λειτουργικές μισθώσεις (ΔΛΠ 40 

Επενδύσεις σε Ακίνητα) 

 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από μισθωτές με χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(ΔΛΠ 41 Γεωργία) 

 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από εκμισθωτές με λειτουργικές μισθώσεις 

(ΔΛΠ 41 Γεωργία) 

 

Αυτό το Πρότυπο βρίσκει εφαρμογή σε συμφωνίες που μεταβιβάζουν το δικαίωμα 

χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν απαιτείται από τον εκμισθωτή η παροχή 

σημαντικών υπηρεσιών που συνδέονται με τη λειτουργία ή τη συντήρηση αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου. Όμως, για τις συμφωνίες που αποτελούν συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών χωρίς να γίνεται μεταφορά του δικαιώματος χρήσης των περιουσιακών στοιχείων 

από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο, όπως στην περίπτωση μιας σύμβασης 

απασχόλησης, δεν εφαρμόζεται το ΔΛΠ 17
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13ΔΛΠ 17,παρ.3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΠΧΑ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στην Ελλάδα, οι Γενικα Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές και Κανόνες δημιουργήθηκαν 

μέσα από την εξέλιξη της λογιστικής επιστήμης και νομοθεσίας ακολουθώντας το 

γαλλο-γερμανικό λογιστικό μοντέλο τυποποίησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)  

αντικατέστησαν το 2005, τα λογιστικά πρότυπα που ίσχυαν μέχρι τότε σε όλα τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διασφαλίζοντας έτσι μία ενιαία και 

ομοιόμορφη αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων και αποφεύγοντας την σύγχυση 

και παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Εκτός των 27 χωρών 

της ΕΕ, τα ΔΠΧΑ εφαρμόστηκαν και από άλλες χώρες όπως: η Αυστραλία, η Ρωσία, 

η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κορέα και 

το Μεξικό. Με άλλα λόγια, τα ΔΠΧΑ εφαρμόζονται από πολλές χώρες παγκοσμίως, 

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένας μεγάλος και σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 

χρησιμοποιεί ομοιόμορφα λογιστικά πρότυπα. 

Τα ΔΠΧΑ αποτελούν ένα σύνολο προτύπων που κωδικοποιούν τους 

λογιστικούς κανόνες, τις αρχές και τις πολιτικές για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ως ένα ενιαίο σύνολο 

κανόνων, παρέχουν μία ολοκληρωμένη βάση χειρισμού των βασικών λογιστικών 

αντικειμένων και χαρακτηρίζονται από ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η 

συνάφεια, η αξιοπιστία, η σημαντικότητα, η κατανοητικότητα. 
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4.2 Διαφορές Χρηματοδοτικής και Λειτουργικής Μίσθωσης 

 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο (ΔΛΠ 17), η διάκριση των μισθώσεων γίνεται σύμφωνα με το εάν οι 

κίνδυνοι και οι ωφέλειες που σχετίζονται με την κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου 

μεταφέρονται στον μισθωτή ή παραμένουν στον εκμισθωτή.
14

 

 Ως κίνδυνοι νοούνται, οι πιθανότητες ζημιών λόγω αδράνειας ή τεχνολογικής 

απαξίωσης καθώς και, τυχόν, μεταβολές των μελλοντικών οικονομικών κερδών λόγω αλλαγής 

των οικονομικών συνθηκών. Από την άλλη, ως ωφέλειες αναφέρονται η προσδοκία 

κερδοφόρας λειτουργίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου 

καθώς και το κέρδος από ανατίμηση της αξίας του ή από εκποίηση της υπολειμματικής του 

αξίας
15

. Συνεπώς, εάν οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες μεταφέρονται στον μισθωτή, η μίσθωση 

κατατάσσεται ως χρηματοδοτική, ενώ εάν δεν μεταφέρονται, γίνεται λόγος για λειτουργική 

μίσθωση
16

.  

Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις, π.χ. αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών, έτσι και στην αναγνώριση των μισθώσεων, τα ΔΠΧΑ δίνουν έμφαση στην 

ουσία παρά στον νομικό τύπο. Θεωρείται λοιπόν σημαντικό, κατά την κατάταξη μιας 

μίσθωσης να αναγνωρίζεται η ουσία της συναλλαγής
17

.  

Η κατάταξη μιας μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της. Αν κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν τροποποίηση των όρων της μίσθωσης 

έτσι ώστε εάν οι όροι ίσχυαν κατά την έναρξη της θα οδηγούσαν σε διαφορετική κατάταξη, 

                                                           
14ΔΛΠ 17,Παρ.7. Επιπλέον, ο καθορισμός του προσώπου που υφίσταται τους κινδύνους και απολαμβάνει τα 

οφέλη από την κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από τους ειδικού όρους της κάθε σύμβασης 

.(Κόντος 2010, σελ.288) 

15Το ΔΛΠ 17 δεν ορίζει την υπολειμματική αξία και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ΔΛΠ 16 

(Deloitte, 2014, σελ. 1477). Επιπλέον, η ύπαρξη υπολειμματικής αξίας έχει σημαντικές επιδράσεις στην 

περίπτωση που το πάγιο που εκμισθώνεται στο τέλος της μίσθωσης επιστρέφει στον εκμισθωτή. (Κόντος, 2010, 

σελ.296). 

16ΔΛΠ 17, παρ.8. 

17ΔΛΠ 17, παρ.10. 
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τότε η σύμβαση θεωρείται νέα και πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι λογιστικοί χειρισμοί 

για την ανακατάταξή της
18

. 

Σημειώνεται πως αλλαγές στις εκτιμήσεις, όπως: μεταβολές στην εκτίμηση της 

οικονομικής ζωής ή της υπολειμματικής αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή 

αλλαγές στις συνθήκες, όπως για παράδειγμα αθέτηση των υποχρεώσεων από τον μισθωτή, 

δεν οδηγούν σε νέα κατάταξη μιας μίσθωσης
19

. 

Χρηματοδοτική μίσθωση ονομάζεται εκείνη
20

 κατά την οποία μεταφέρονται ουσιαστικά 

από τον εκμισθωτή στο μισθωτή ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Ωστόσο, ο τίτλος 

ιδιοκτησίας παραμένει στον εκμισθωτή, ο οποίος είναι συνήθως εταιρία χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

Στην εν λόγω μίσθωση, ο μισθωτής αναγνωρίζει στα λογιστικά του βιβλία όχι μόνο το 

μισθωμένο πάγιο αλλά και την υποχρέωση προς τον εκμισθωτή, η οποία αντιμετωπίζεται σαν 

ένα τοκοχρεωλυτικό δάνειο, δηλαδή το μίσθωμα που καταβάλλεται αποτελείται κατά ένα 

ποσοστό από το χρεολύσιο και ένα ποσοστό από τον τόκο. 

Στις χρηματοδοτικές μισθώσεις και κυρίως σε αυτές που γίνονται μέσω εταιριών 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, η αξία του αποκτώμενου παγίου αφορά την αξία κτήσης, που 

συνήθως συμπίπτει με την εύλογη αξία και ισούται με την υποχρέωση προς τον εκμισθωτή 

κατά τον χρόνο σύναψης της μίσθωσης. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα που απαιτούνται για να 

έρθει το πάγιο στη θέση και κατάσταση για τη λειτουργία του επιβαρύνουν το κόστος κτήσης 

του. 

Ο μισθωτής, ως ισχύοντας κανόνας αναγνωρίζει το μισθωμένο στοιχείο στη μικρότερη αξία 

μεταξύ της εύλογης αξίας του και της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων, τα οποία 

προ εξοφλούνται με βάση το επιτόκιο της μίσθωσης. 

Ενώ, ο εκμισθωτής από την πλευρά του αναγνωρίζει, αρχικά, απαίτηση από τον μισθωτή 

που υπολογίζεται με βάση το ποσό της καθαρής επένδυσης στη μίσθωση, δηλαδή το ποσό του 

κεφαλαίου που ουσιαστικά δανείζει στο μισθωτή. Το ποσό αυτό ισούται με την παρούσα αξία 

των μισθωμάτων με βάση το επιτόκιο της μίσθωσης που προκύπτει. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, από την πλευρά του μισθωτή, η απαίτηση αντιμετωπίζεται 

σαν τοκοχρεωλυτικό δάνειο. Τα καταβαλλόμενα μισθώματα θα πρέπει να διαχωρίζονται σε 

ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση της υποχρέωσης και σε ποσό που αντιστοιχεί σε 

                                                           
18ΔΛΠ 17, παρ.13. 

19ΔΛΠ 17, παρ. 13. 

20Ν.4308/14, Κόντος (2010), σελ. 280-318, ΔΛΠ 17 και Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 

<<Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και άλλες Διατάξεις>>-ΕΛΤΕ. 
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χρηματοδοτική επιβάρυνση, δηλαδή έξοδο τόκου. Η διαφορά μεταξύ του συνόλου των 

ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων και του ποσού με το οποίο ο μισθωτής αναγνωρίζει την 

εκκρεμή υποχρέωση του στην έναρξη της μισθωτικής περιόδου, αποτελεί τη χρηματοδοτική 

επιβάρυνση. Η χρηματοδοτική επιβάρυνση πρέπει να κατανέμεται στη διάρκεια της 

μισθωτικής περιόδου ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του 

ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούνται
21

. 

Με την χρηματοδοτική μίσθωση δημιουργείται έξοδο απόσβεσης για τα περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση, καθώς και ένα χρηματοοικονομικό έξοδο για κάθε 

λογιστική περίοδο. Οι αποσβέσεις πρέπει να υπολογίζονται ακολουθώντας τις διατάξεις του 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. 

Όταν δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, θα 

μεταφερθεί η κυριότητα του στοιχείου στο μισθωτή, τότε η απόσβεση αυτού του περιουσιακού 

στοιχείου γίνεται στον κοντινότερο χρόνο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της 

ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου
22

. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε 

περίπτωση εύλογης βεβαιότητας μεταφοράς της κυριότητας του στοιχείου στο μισθωτή, ως 

αναμενόμενη περίοδος χρησιμοποίησης, λαμβάνεται η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού 

στοιχείου
23

. Επίσης, απαιτείται η εφαρμογή του ΔΛΠ 36 για να προσδιοριστεί εάν το 

μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί απομείωση
24

. 

Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία στις χρηματοδοτικές μισθώσεις 

εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως απαιτήσεις, αφού σύμφωνα με την 

ουσία της συναλλαγής, όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα του 

στοιχείου μεταφέρονται στον μισθωτή, και συνεπώς υπάρχει απαίτηση του εκμισθωτή για 

αποζημίωση από την επένδυση και τις υπηρεσίες του. Προκύπτει λοιπόν ότι, ο εκμισθωτής 

σταματάει να αναγνωρίζει το πάγιο περιουσιακό στοιχείο  στις οικονομικές του καταστάσεις, 

αναγνωρίζοντας στη θέση του αντίστοιχη απαίτηση. Το ποσό με το οποίο αναγνωρίζεται η 

απαίτηση ισούται με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Δηλαδή, οι απαιτήσεις των 

μισθωμάτων αντιμετωπίζονται από τον εκμισθωτή ως αποπληρωμή κεφαλαίου (μειώνεται η 

απαίτηση) αλλά και ως χρηματοοικονομικό έσοδο
25

. 

                                                           
21ΔΛΠ 17, παρ. 25. 

22ΔΛΠ 17, ΠΑΡ.27. 

23ΔΛΠ 17, παρ.28. 

24ΔΛΠ 17, παρ.30 

25ΔΛΠ 17, παρ. 36-37. 
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Με εξαίρεση τις χρηματοδοτικές μισθώσεις που αφορούν εκμισθωτές που είναι 

κατασκευαστές ή έμποροι, τα αρχικά άμεσα κόστη λαμβάνονται υπόψη κατά την αρχική 

αναγνώριση των απαιτήσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης και μειώνονται από τα έσοδα που 

αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης 

προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα αρχικά άμεσα κόστη να συμπεριλαμβάνονται 

αυτόματα στις απαιτήσεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όταν, όμως, πρόκειται για 

εκμισθωτές που είναι κατασκευαστές ή έμποροι, τα έξοδα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται 

αυτόματα στην καθαρή επένδυση στη μίσθωση αλλά αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

αναγνωρίζεται το κέρδος από την πώληση, που για χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι συνήθως 

στην έναρξη της μισθωτικής περιόδου
26

. 

Η αναγνώριση και κατανομή του χρηματοοικονομικού εσόδου σε ολόκληρη τη 

διάρκεια της μισθωτικής περιόδου θα πρέπει να αντανακλά μια σταθερή περιοδική απόδοση 

της καθαρής επένδυσης του εκμισθωτή στη χρηματοδοτική μίσθωση. Τα μισθώματα της κάθε 

περιόδου, με εξαίρεση τα κόστη υπηρεσιών, είναι μειωτικά της ακαθάριστης επένδυσης της 

μίσθωσης, και διαχωρίζονται τόσο σε ποσό μειωτικό του κεφαλαίου, όσο και σε ποσό μειωτικό 

του μη δουλευμένου χρηματοοικονομικού εσόδου
27

. 

 Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης επένδυσης του εκμισθωτή στη μίσθωση, 

λαμβάνεται υπόψη κάθε μη εγγυημένη υπολειμματική αξία. Αυτές οι εκτιμώμενες μη 

εγγυημένες υπολειμματικές αξίες θα πρέπει να επανεξετάζονται συχνά έτσι ώστε να γίνονται 

κατάλληλες αναθεωρήσεις στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές. 

 Σε περίπτωση μείωσης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η κατανομή του εσόδου σε 

ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης και να αναγνωρίζεται άμεσα κάθε μείωση σε σχέση με τα 

δουλευμένα ποσά
28

. 

 Η λογιστική αντιμετώπιση ενός περιουσιακού στοιχείου που κατέχεται με 

χρηματοδοτική μίσθωση και κατατάσσεται ως κατεχόμενο προς πώληση ή συμπεριλαμβάνεται 

σε ομάδα περιουσιακών στοιχείων που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση, γίνεται 

ακολουθώντας τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 5 αντί του ΔΛΠ 17
29

. 

                                                           
26ΔΛΠ 17, παρ.38. 

27ΔΛΠ 17,παρ.39-40. 

28ΔΛΠ 17, παρ.41. 

29ΔΛΠ 17,παρ.41Α. 
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 Συνήθως οι έμποροι προσφέρουν στους πελάτες την επιλογή είτε της αγοράς είτε της 

μίσθωσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Η χρηματοδοτική μίσθωση ενός περιουσιακού 

στοιχείου από τον εκμισθωτή δημιουργεί δύο τύπους εσόδων
30

. 

 Το κέρδος ή τη ζημία που προκύπτει από την άμεση διάθεση του εκμισθωμένου 

περιουσιακού στοιχείου σε κανονικές τιμές πώλησης μείον τις ισχύουσες εμπορικές ή 

κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας και 

 Το χρηματοοικονομικό έσοδο που εισπράττεται στη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Το έσοδο που αναγνωρίζεται κατά την έναρξη μιας μισθωτικής περιόδου από τον έμπορο 

εκμισθωτή, ισούται με την εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου ή την παρούσα αξία, 

εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη
31

, της ελάχιστης καταβολής των μισθωμάτων που δικαιούται ο 

εκμισθωτής υπολογιζόμενα με εμπορικό επιτόκιο. 

 Το κόστος πωλήσεων που αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου 

είναι ίσο με το κόστος ή τη λογιστική αξία, αν αυτή είναι διαφορετική, της μισθωμένης 

ιδιοκτησίας μείον την παρούσα αξία της μη εγγυημένης υπολειμματικής αξίας. Η διαφορά 

μεταξύ του εσόδου που προκύπτει και του κόστους της πώλησης αποτελεί το κέρδος ή τη 

ζημία πώλησης, το οποίο αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου, σύμφωνα με την 

πολιτική για τις άμεσες πωλήσεις
32

 που εφαρμόζεται από την οικονομική οντότητα. 

 Όταν τα προσφερόμενα επιτόκια είναι πλασματικά χαμηλά, τότε το κέρδος από την 

πώληση θα περιορίζεται σε αυτό που θα προέκυπτε αν η επιβάρυνση γινόταν με επιτόκιο της 

αγοράς
33

. 

 

Παράδειγμα 

 

Η επιχείρηση ‘LeasingS.A.’ υπέγραψε με την ‘RodiHellasS.A.’ συμφωνία μισθώσεως 

μηχανημάτων με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Η έναρξη της μίσθωσης ξεκινάει στις 1.1.2016 και το κόστος των μηχανημάτων είναι 

800.000 €. 

                                                           
30ΔΛΠ 17, παρ.43. 

31ΔΛΠ 17, παρ.44. 

32ΔΛΠ 17, παρ.42 και 44. 

33ΔΛΠ 17, παρ.45-46. 
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Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων είναι 10 έτη και η διάρκεια μίσθωσης 

είναι 8 έτη, δηλαδή από 1.1.2016 έως 31.12.2023 

Το επιτόκιο είναι 6% και ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει ισόποσες εξαμηνιαίες 

δόσεις καταβλητέες στην αρχή κάθε εξαμήνου. Παράλληλα, παρέχεται στο μισθωτή 

το δικαίωμα να εξαγοράσει, στο τέλος της μίσθωσης, τα μηχανήματα, έναντι του 

συμβολικού τιμήματος των1€. 

Ζητείται 

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές τόσο στα βιβλία του εκμισθωτή 

(LeasingS.A.) όσο και στα βιβλία του μισθωτή (RodiHellasS.A) για τη χρήση 2016. 

Λύση 

 

 

 Πρόκειται για ένα παράδειγμα σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς, 

1. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μεταφέρεται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή στο τέλος 

της μίσθωσης, 

2. Ο χρόνος μίσθωσης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ωφέλιμης ζωής των 

μηχανημάτων, 

3. Κατά την έναρξη της μίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων 

συμπίπτει με την εύλογη αξία του παγίου που είναι 800.000€ 

 

Θα πρέπει να υπολογιστεί το σύνολο των περιόδων χρηματοδότησης του παγίου: 

 

Παρόλο που η περίοδος εξυπηρέτησης είναι 2Χ8=16 εξάμηνα, η περίοδος 

χρηματοδότησης είναι 16-1=15 εξάμηνα, καθώς οι καταβολές δεν γίνονται στο τέλος 

κάθε εξαμήνου αλλα στην αρχή  κάθε μήνα. Δηλαδή το εξάμηνο 1/7/2023-

31/12/2023 δεν λογίζεται ως περίοδος χρηματοδότησης, αφού την 1/7/2023 ο 

μισθωτής θα έχει εξοφλήσει την υποχρέωση του. Υπολογίζουμε το σύνολο των τόκων 

για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο με τη χρήση προκαταβλητέας ράντας και τους 

κατανέμουμε στις περιόδους χρηματοδότησης. Το τοκοχρεολύσιο υπολογίζεται με 

τον τύπο της προκαταβλητέας ράντας ως εξής: 

R= V/ α(1+i)= 800.000/α (1+0,03) =800.000/12,56*1,03=61.834 
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Άρα αφού η τοκοχρεωλυτική δόση ανέρχεται σε 61.834, το σύνολο των τόκων για 

ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο είναι ίσο με (16X 61.834)-800.000=189.344 € 

V=η αξία της οφειλής στην αρχή της περιόδου, i=το επιτόκιο, n=περίοδοι, α (1+i)= η 

παρούσα αξία μιας ληξιπρόθεσμης ράντας διάρκειας n και επιτοκίου i. 

Μπορούμε τώρα να διαμορφώσουμε τον πίνακα εξυπηρέτησης οφειλής από 

μισθώματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

Αριθμός 

δόσεων 

Ημερομηνία Μίσθωμα 

(τοκοχρεολύσιο) 

Τόκος Κεφάλαιο Υπόλοιπο 

χρέους 

1 1/1/2016 61.834 - 61.834 738.166 

2 1/7/2016 61.834 22.145 39.689 698.477 

3 1/1/2017 61.834 20.954 40.880 657.597 

4 1/7/2017 61.834 19.728 42.106 615.491 

5 1/1/2018 61.834 18.465 43.369 572.122 

6 1/7/2018 61.834 17.164 44.670 527.452 

7 1/1/2019 61.834 15.824 46.010 481.442 

8 1/7/2019 61.834 14.443 47.391 434.051 

9 1/1/2020 61.834 13.022 48.812 385.239 

10 1/7/2020 61.834 11.557 50.277 334.962 

11 1/1/2021 61.834 10.049 51.785 283.177 

12 1/7/2021 61.834 8.495 53.339 229.838 

13 1/1/2022 61.834 6.895 54.939 174.899 

14 1/7/2022 61.834 5.247 56.587 118.312 

15 1/1/2023 61.834 3.549 58.285 60.027 

16 1/7/2023 61.834 1.807 60.027  

Σύνολο  989.344 189.344 800.000  

 

 Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι εξής; 

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ‘LeasingS.A.’ 
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1/1/2016 

Χ 20.47 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

800.000 

Π 38.06 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΟΨΕΩΣ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 

800.000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΑΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ‘RodiHellasS.A.. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ A-BANK 

1/1/2016 

Χ 38.06 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ/ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 

61.834 

Π 20.47 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

61.834 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ‘RodiHellasS.A.’ ΠΡΩΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ. 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A-BANK 

30/06/2016 

Χ 20.47 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

22.145 

Π 70.47 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

22.145 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2016-30/6/2016 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ‘Rodi Hellas S.A.’ 

1/7/2016 

Χ 38.06 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΟΨΕΩΣ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ 

61.834 

Π 20.47 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

61.834 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ  ‘Rodi  Hellas S.A.’ΠΡΩΤΟΥ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ.ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ A-BANK. 

 

31/12/2016 
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Χ 20.47 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

20.954 

Π 70.47 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 

20.954 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/2016-31/12/2016 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ‘RodiHelasS.A.’ 

 

Οι ίδιες εγγραφές επαναλαμβάνονται μέχρι τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 

1/1/2016 

Χ 12.00.10ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

800.000 

Π 45.98.01 ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

800.000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ  

1/1/2016 

Χ 45.98.01 ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

61.834 

Π 38.03.01 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 61.834 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ A-BANK, ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Χ 65.01.98 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

22.145 
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Π 4598.01 ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

22.145 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

1/1//2016-30/6/2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

 

1/7/2016 

Χ 45.98.01 ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

61.834 

Π 38.03.01 A-BANK ΤΡΑΠΕΖΑ 61834 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ A-BANK 

 

31/12/2016 

Χ 65.01.98 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

20.954 

Π 45.98.01 ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

20954 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

1/7/2016-31/12/2016 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

 

31/12/2016 

Χ 65.01.98 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

80.000 

Π 45.98.01 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

80.000 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟΣΒΕΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (800.000:10)
34

 

 

 

 

                                                           
34Κόντος  (2010) σελ. 283-288 
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 Στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης, ο μισθωτής δε θα αναγνωρίσει κανένα 

περιουσιακό στοιχείο στις οικονομικές του καταστάσεις, εκτός εάν έχει προκαταβάλει τα 

μισθώματα, οπότε και αναγνωρίζει έξοδα επόμενων χρήσεων. Οι καταβολές μισθωμάτων μιας 

λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται στα κέρδη ή τις ζημίες της περιόδου. Η αναγνώριση 

γίνεται σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός αν μία άλλη συστηματική βάση είναι 

περισσότερο αντιπροσωπευτική του είδους της χρονικής κατανομής της ωφέλειας του 

χρήστη
35

. 

 Εάν κατά τη σύναψη της λειτουργικής μίσθωσης δεν υπάρχει μεταφορά των κινδύνων 

και ωφελειών που απορρέουν από την κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να παρουσιάζει στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης τα περιουσιακά στοιχεία που 

διαθέτει σε τρίτους με λειτουργική μίσθωση και η παρουσίασή τους εξαρτάται από τη φύση 

του εκάστοτε στοιχείου. Ταυτόχρονα, διενεργεί τις αποσβέσεις στα στοιχεία αυτά 

ακολουθώντας τις απαιτήσεις των ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, ενώ όσον αφορά την απομείωση τους 

ακολουθεί το ΔΛΠ 36
36

. 

 Όσα έσοδα προκύπτουν από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα κέρδη ή 

τις ζημίες της περιόδου με τρόπο συστηματικό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν 

υπάρχει άλλη μέθοδος περισσότερο αντιπροσωπευτική στο ρυθμό μείωσης του οφέλους που 

προκύπτει από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου
37

. 

 Όσα αρχικά άμεσα κόστη πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση και τη 

συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης και βαρύνουν τον εκμισθωτή, προστίθενται στη 

λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αποσβένονται κατά τη διάρκεια 

της μίσθωσης. Έτσι, τα κόστη αυτά, αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια 

βάση με τα έσοδα της μίσθωσης. Επίσης, οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης και της 

απόσβεσης, για την απόκτηση του εσόδου μισθωμάτων αναγνωρίζονται στα έξοδα
38

. 

  Τέλος, ένας έμπορος που συνάπτει λειτουργική σύμβαση μίσθωσης 

παραχωρώντας τα προϊόντα του σε τρίτους, δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε κέρδος πώλησης, 

αφού η συναλλαγή αυτή δεν ισοδυναμεί με πώληση
39

. 

                                                           
35 ΔΛΠ 17,παρ.33. 

36ΔΛΠ 17, παρ.49, 53 και 54 

37ΔΛΠ 17, παρ. 50. 

38ΔΛΠ 17, παρ. 51-52. 

39ΔΛΠ 17, παρ. 55. 
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4.3SaleandLeaseback 

 

Σε μια συναλλαγή πώλησης και επεναμίσθωσης (saleandleaseback), ένα περιουσιακό στοιχείο, 

αρχικά, πωλείται από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος στη συνέχεια καθίσταται μισθωτής στον 

οποίο επαναμισθώνεται το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Συνήθως, υπάρχει αλληλεξάρτηση 

μεταξύ μισθωμάτων και τιμής πώλησης, εφόσον η διαπραγμάτευση και συμφωνία τους γίνεται 

σε συνολική βάση. Η λογιστική αντιμετώπιση της συναλλαγής πώλησης και επανεκμίσθωσης 

εξαρτάται από το είδος της μίσθωσης, εάν δηλαδή η μίσθωση κατατάσσεται στις 

χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις
40

. 

 Όταν η συναλλαγή πώλησης και επανεκμίσθωσης αφορά χρηματοδοτική μίσθωση, η 

πράξη αυτή συνεπάγεται την χρηματοδότηση, ουσιαστικά, του μισθωτή από τον εκμισθωτή, ο 

οποίος για την εξασφάλιση του ποσού που παραχώρησε στον μισθωτή αποκτά το περιουσιακό 

στοιχείο
41

. Έτσι, η θετική διαφορά που, τυχόν, προκύπτει μεταξύ του προϊόντος της πώλησης 

του περιουσιακού στοιχείου και της λογιστικής του αξίας, δεν αναγνωρίζεται απευθείας ως 

έσοδο στα αποτελέσματα αλλά εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του πωλητή-

μισθωτή ως έσοδο επόμενων περιόδων και μετά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
42

 καθ’ όλη 

τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 Σε περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται σε αξία μικρότερη από τη λογιστική του αξία, 

η διαφορά που προκύπτει δεν αποτελεί ζημία εκτός και αν υπάρχει υποτίμηση του παγίου 

(ΔΛΠ 36)
43

. 

 Εάν η συναλλαγή πώλησης με επανεκμίσθωση αφορά λειτουργική μίσθωση τότε για 

τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό θα πρέπει να εξετάζεται η τιμή πώλησης του περιουσιακού 

στοιχείου, παράλληλα και η εύλογη του αξία και ανάλογα μπορούν να προκύψουν οι 

ακόλουθες περιπτώσεις
44

. 

 Η τιμή πώλησης  ισούται με την εύλογη αξία του πωλούμενου στοιχείου: το αποτέλεσμα της 

πώλησης (κέρδος ή ζημία) αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την 

οποία πραγματοποιήθηκε η πώληση. 

                                                           
40ΔΛΠ 17,παρ. 58. 

41ΔΛΠ 17, παρ. 60. 

42ΔΛΠ 17, παρ. 59-60. 

43ΔΛΠ 17, ΠΑΡ. 64. 

44ΔΛΠ 17, παρ. 61. 
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 Η τιμή πώλησης είναι μικρότερη από την εύλογη αξία του πωλούμενου στοιχείου: το 

αποτέλεσμα της πώλησης (κέρδος ή ζημία) αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου, 

εκτός εάν υπάρχει συμφωνία για καταβολή μελλοντικών μισθωμάτων σε τιμές μικρότερες από 

τις τρέχουσες, οπότε η ζημία αυτή παραμένει στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως έξοδα 

επόμενων χρήσεων και αποσβένεται αναλογικά με τα μελλοντικά μισθώματα σε ολόκληρη την 

προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποίησης του περιουσιακού στοιχείου. 

 Η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την εύλογη αξία του πωλούμενου στοιχείου: το 

αποτέλεσμα της πώλησης από τη θετική αυτή διαφορά παραμένει ως έσοδο επόμενων 

περιόδων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και αποσβένεται καθ’ όλη την προβλεπόμενη 

διάρκεια χρησιμοποίησης του περιουσιακού στοιχείου. 

Εάν η επανεκμίσθωση γίνεται βάση λειτουργικής μίσθωσης και η συμφωνία τόσο των 

μισθωμάτων όσο και της τιμής πώλησης έγινε σε εύλογες αξίες, τότε πρόκειται για μία 

πραγματική πώληση συνεπώς, οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται αμέσως στα 

αποτελέσματα της περιόδου
45

. 

Όταν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου, κατά τη χρονική στιγμή μιας συναλλαγής 

πώλησης και επανεκμίσθωσης είναι μικρότερη από τη λογιστική του αξία αναγνωρίζεται 

αμέσως
46

 η ζημία που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης 

αξίας. 

  

Παράδειγμα 

Η επιχείρηση ‘A’ είναι ιδιοκτήτρια ενός κτιρίου, το οποίο αγοράστηκε πριν από 4 έτη. 

Η αναπόσβεστη αξία του κτιρίου αυτού ανέρχεται σε ποσό 80.000 €. Το κτίριο αποσβένεται με 

συντελεστή 5% (ωφέλιμη ζωή 20 έτη). Το ανωτέρω πωλήθηκε στην ‘A-Leasing’ έναντι ποσού 

100.000 . 

Ταυτόχρονα με μία δεκαετή σύμβαση μεταξύ της ‘ALeasing’ και της ‘A’, χρήση του 

κτιρίου παραμένει στη ‘A’ με ετήσιο μίσθωμα καταβλητέο στο τέλος κάθε έτους ποσού 15.000 

€ με ένα κατά προσέγγιση τεκμαρτό επιτόκιο 7%. 

Η συναλλαγή γίνεται τον πρώτο μήνα της χρήσης και πι δόσεις καταβάλλονται στο 

τέλος του έτους. Θεωρείται ότι με βάση τους όρους της σύμβασης, η μίσθωση θεωρείται 

χρηματοοικονομική. 

Λύση 

                                                           
45ΔΛΠ 17, παρ.62. 

46ΔΛΠ 17, παρ. 63. 
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 Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 

 Στα βιβλία της πωλήτριας εταιρίας ‘A’: 

Χ 38.00 Ταμείο 100.000 

Π 11.00 Κτίρια 80.000 

Π 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 20.000 

 Στα βιβλία της αγοράστριας εταιρίας ‘ALeasing’: 

Χ 11.07 Μισθωμένα Κτίρια 100.000 

Π 38.00 Ταμείο 100.000 

 

 Λογιστικές εγγραφές σύμβασης επανεκμίσθωσης 

 Στα βιβλία του μισθωτή ‘A’: 

  

Χ 11.00 Κτίρια 105.354 

Π 45.98 Υποχρεώσεις από 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

105.354 

 Στα βιβλία της εκμισθώτριας ‘ALeasing’: 

 

 

Χ 18.13 Απαιτήσεις από χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις 

105.354 

Π 56.00 έσοδα επόμενων χρήσεων 5.354 

Π 11.07 Μισθωμένα κτίρια 100.000 

 

 

 

 Λογιστικές εγγραφές στο τέλος της χρήσης 

 Στα βιβλία του μισθωτή εταιρία ́ A: 

  

Χ 66.00 Αποσβέσεις χρήσης 6.585 

Π 11.99 Αποσβεσμένα κτίρια 6.585 

 

Χ 53.98 Υποχρεώσεις από 7.625 
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χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

Χ 65.00 Τόκοι - Έξοδα 7.375 

Π 38.00 Ταμείο 15.000 

  

Χ 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.000 

Π 86.02 Αποτελέσματα 2.000 

 

 Στα βιβλία της εκμισθώτριας εταιρίας ‘ALeasing’: 

  

 

Χ 38.00 Ταμείο 15.000 

Π 76.03 Τόκοι-Έσοδα 7.354 

Π 18.13 Απαιτήσεις από χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις 

7.625 

 

Χ 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 535 

Π 86.02 Αποτελέσματα 535 

 

Η ωφέλιμη ζωή δεν αλλάζει. Οι αποσβέσεις θα υπολογιστούν επί της νέας αξίας 

δηλαδή 105.354/16=6.585. 

Το κέρδος που αφορά τη χρήση υπολογίζεται ως εξής: Συνολικό Κέρδος/Τη διάρκεια 

της μίσθωσης, δηλαδή 20.000/10=2.000 €
47

 

 

4.4 Γνωστοποιήσεις στη Χρηματοδοτική Μίσθωση και στη Λειτουργική 

Μίσθωση 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, γίνεται διαχωρισμός των απαραίτητων γνωστοποιήσεων ανάλογα με 

το είδος των μισθώσεων αλλά και την υποχρέωση γνωστοποίησης τόσο του μισθωτή όσο και 

του εκμισθωτή. 

                                                           
47 Grand Thornton (2006) σελ. 395-396. 
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 Συγκεκριμένα, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο μισθωτής, πέρα των 

απαιτήσεων που δημιουργούνται από το ΔΠΧΑ 7 πρέπει να γνωστοποιεί και τα ακόλουθα
48

.: 

 

  Την καθαρή λογιστική αξία για κάθε ομάδα περιουσιακού στοιχείου στη λήξη της 

περιόδου αναφοράς, 

 Τη συμφωνία μεταξύ του συνόλου της ελάχιστης καταβολής των μελλοντικών 

μισθωμάτων και της παρούσας τους αξίας στην ημερομηνία λήξης της περιόδου 

αναφοράς
49

, 

 Τα μισθώματα που ενδεχόμενα αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς, 

 Τα μισθώματα που ενδεχόμενα αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς, 

 Το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής των υπομισθωμάτων που αναμένεται 

να ληφθούν, κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, σύμφωνα με 

την μη ακυρώσιμη υπομίσθωση, 

 Τη συνοπτική περιγραφή των πιο ουσιαστικών μισθωτικών συμφωνιών του μισθωτή 

αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τον τρόπο υπολογισμού των ενδεχόμενων μισθωμάτων, 

της ύπαρξης όρων δικαιωμάτων ανανέωσης ή αγοράς και κλιμάκωσης καθώς και των 

περιορισμών που τίθενται από τις μισθωτικές συμφωνίες, σχετικά με τα μερίσματα, την 

αύξηση των χρεών και τις νέες μισθώσεις. 

 

Επίσης, εφαρμόζονται και οι απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με τα : ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 36, 

ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 40 και ΔΛΠ 41. 

  

Από την πλευρά του εκμισθωτή, στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, πέρα της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ  7 πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής
50

: 

 

 Την συμφωνία μεταξύ της ακαθάριστης επένδυσης στη μίσθωση και της παρούσας αξίας 

της εισπρακτέας ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων κατά την ημερομηνία αναφοράς για 

                                                           
48ΔΛΠ 17, παρ. 31. 

49Η περίοδος αναφοράς είναι για μέχρι ένα έτος, για πάνω από ένα και μέχρι τρία έτη καθώς και για περισσότερα 

από πέντε έτη. 

50ΔΛΠ 17,παρ.47. 
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περιόδους μέχρι ένα έτος, για πάνω από ένα και μέχρι τρία έτη, καθώς και για 

περισσότερο από πέντε έτη, 

 Το μη δουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο, 

 Τις μη εγγυημένες υπολειμματικές αξίες που δικαιούται ο εκμισθωτής, 

 Τη σωρευμένη πρόβλεψη για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη καταβολή 

μισθωμάτων, 

 Τα ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έσοδα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου και,  

 Την περιγραφή των σημαντικών διακανονισμών του εκμισθωτή που αφορούν τη 

μίσθωση. 

Επίσης, γνωστοποιείται, η ακαθάριστη επένδυση μειωμένη κατά το μη 

πραγματοποιούμενο κέρδος μιας νέας δραστηριότητας που προστέθηκε κατά τη διάρκεια 

της
51

. 

 

 

 Σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης, ο μισθωτής εκτός της ικανοποίησης των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 πρέπει να γνωστοποιηθούν τα εξής
52

: 

 Το σύνολο των μελλοντικών ελάχιστων καταβολών για μισθώματα και 

υπομισθώματα που υπολογίζεται ότι θα ληφθούν κατά την ημερομηνία λήξης της 

περιόδου αναφοράς, 

 Τις πληρωμές που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, διαχωρίζοντας τα ποσά που προέρχονται από την ελάχιστη καταβολή 

μισθωμάτων, τα ενδεχόμενα μισθώματα και τις καταβολές υπομισθωμάτων,  

 Μια, γενική, περιγραφή των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών του μισθωτή η 

οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη βάση υπολογισμού των ενδεχόμενων 

μισθωμάτων, την ύπαρξη και τους όρους δικαιωμάτων ανανέωσης ή αγοράς και 

τους όρους κλιμάκωσης καθώς και τους περιορισμούς που τίθενται από τις 

μισθωτικές συμφωνίες, όπως αυτοί που αφορούν σε μερίσματα, αύξηση χρεών και 

νέες μισθώσεις. 

 

                                                           
51ΔΛΠ 17, παρ. 48. 

52ΔΛΠ 17, παρ.35. 
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Από την πλευρά του εκμισθωτή, στην περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης, πέρα της 

ικανοποίησης των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ  7 πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής
53

: 

 

 Τις μελλοντικές, συνολικά, ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη 

ακυρωθείσες λειτουργικές μισθώσεις με χρονική διάρκεια μέχρι ένα έτος, για 

περισσότερο από ένα μέχρι πέντε έτη, για περισσότερα από πέντε έτη 

 Τα συνολικά, ενδεχόμενα, μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έσοδο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου καθώς και μια περιγραφή των μισθωτικών συμφωνιών του 

εκμισθωτή. 

 

Επίσης, εφαρμόζονται και οι απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με τα: ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 36, 

ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 40, ΔΛΠ 41
54

. 

 

Στην περίπτωση πράξης πώλησης και επανεκμίσθωσης, οι υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων, από 

την πλευρά και του μισθωτή αλλά και του εκμισθωτή, είναι ίδιες για κάθε κατηγορία 

μίσθωσης. Δηλαδή, ο όρος της περιγραφής των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών 

συνεπάγεται και τη γνωστοποίηση των ιδιαζόντων ή ασυνήθιστων προϋποθέσεων της 

συμφωνίας ή των όρων της συναλλαγής πώλησης και επανεκμίσθωσης. Παράλληλα, μπορεί 

να απαιτείται η εφαρμογή των ιδιαίτερων κριτηρίων γνωστοποίησης όπως προβλέπεται από το 

ΔΛΠ 1
55

. 

 

 4.5 Διαφορές στη Λογιστική Αναγνώριση των Μισθώσεων μεταξύ των 

ΕΛΠ και ΔΠΧΑ 

 

 Στα ΕΛΠ, πριν από το Ν. 4308/14, ο μισθωτής δεν εμφάνιζε στις οικονομικές του 

καταστάσεις ένα πάγιο που μίσθωνε, ενώ τα μισθώματα που κατέβαλε τα εμφάνιζε ως έξοδα
56

. 

Το ΔΛΠ 17, επιτρέπει την απεικόνιση των παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση ως στοιχείο του 

ενεργητικού στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή, ενώ αντίστοιχη απεικόνιση (ως 

στοιχείο παθητικού) γίνεται και για τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

                                                           
53ΔΛΠ 17,παρ. 56. 

54ΔΛΠ 17, παρ.32. 

55ΔΛΠ 17, παρ. 65-66. 

56Ντζανάτος (2008), σελ. 223. 
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χρηματοδοτική μίσθωση
57

. Επίσης, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ο μισθωτής θα πρέπει να προβεί 

σε απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου που κατέχει με χρηματοδοτική μίσθωση
58

. 

 Με την εισαγωγή του Ν. 4308/14, τα ΕΛΠ
59

 αντιμετωπίζουν το ζήτημα της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και του τρόπου εμφάνισης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, τόσο από την πλευρά του μισθωτή όσο και από την πλευρά του εκμισθωτή, 

με τρόπο αντίστοιχο των ΔΠΧΑ. Επίσης, καθορίζεται και το ζήτημα της πώλησης 

περιουσιακών στοιχείων και επανεκμίσθωσης αυτών με χρηματοδοτική μίσθωση. Ο 

Ν.4308/14 παρέχει τη δυνατότητα στις οικονομικές οντότητες να αναζητούν ερμηνευτική 

καθοδήγηση από τα σχετικά ΔΠΧΑ
60

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57ΔΛΠ 17, παρ. 4 και 25. 

58ΔΛΠ 17, παρ.26. 

59Ν. 4308/14 άρθρο 18 παρ. 5-6. 

60Ν. 4308/14 άρθρο 17 παρ. 7.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Το ΔΛΠ 17 αποτέλεσε τη βάση του παρόντος συγγραφικού έργου όπου έγινε εκτενής 

αναφορά και ανάλυση των πτυχών και προσεγγίσεων της θεωρίας. Η χρηματοδοτική μίσθωση 

αποτελεί ένα σύγχρονο εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για την 

απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων. Η ραγδαία ανάπτυξη του 

θεσμού αυτού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έγινε ξεκάθαρα αντιληπτή, καθώς 

αποτελεί εύκολη και γρήγορη λύση χρηματοδότησης για την απόκτηση ενός παγίου.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι δίνεται στον μισθωτή η δυνατότητα να αγοράσει 

το πάγιο κατά τη λήξη της μίσθωσης καταβάλλοντας ένα συμβολικό ποσό, η διαδικασία 

απόκτησης του εξοπλισμού είναι απλή, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη ανανέωση και 

εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των οικονομικών οντοτήτων και συνεπώς στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους. 

 Παράλληλα, η μέθοδος του leasing παρέχει βασική φορολογική ελάφρυνση, καθώς η 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ταχύτερη απόσβεση του πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου, σε σχέση με εκείνη που προβλέπει ο νόμος. Επίσης, ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας 

του θεσμού αυτού δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να πραγματοποιεί επενδύσεις 

σημαντικού ύψους χωρίς να διαθέτει ίδια κεφάλαια ή να καταφεύγει σε μακροπρόθεσμο 

δανεισμό. 

 Κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εταιρίες leasing μπορούν να γίνουν μόνο 

εταιρίες, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις  όπως, να έχουν τη νομική μορφή της 

ανώνυμης εταιρίας, να έχουν πάρει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και να έχουν ως 

αντικείμενο μόνο τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων. Εξαιρούνται τα πιστωτικά και 

χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ωστόσο, με τη διεθνή νομοθεσία που ισχύει, όπως αναφέρεται στο 

ΔΛΠ 17, μπορούν να ασκούν τη χρηματοδοτική μίσθωση και εταιρίες με διαφορετική νομική 

μορφή, όπως Ε.Π.Ε. 

 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η μίσθωση εφαρμόζεται κυρίως με τη 

νομική της μορφή. Αυτό σημαίνει πως ο εκμισθωτής διατηρεί την κυριότητα του πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου και αυτό πρέπει να απεικονίζεται στις δικές του οικονομικές 

καταστάσεις και να διενεργεί μόνος του τις αποσβέσεις. Σε αντίθεση με το Δ.Λ.Π 17, όπου η 

μίσθωσης εφαρμόζεται με βάση την ουσία της, όπου ενώ η κυριότητα του πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου δεν ανήκει στον μισθωτή, πρέπει να το εμφανίζει στις οικονομικές του 
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καταστάσεις και να διενεργεί μόνος του τις αποσβέσεις, καθώς μεταφέρονται όλοι οι  κίνδυνοι 

και οι ωφέλειες που απορρέουν από τη σύναψη της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 Διαπιστώνεται ότι ο θεσμός του leasing σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π εμφανίζει αρκετά κενά, 

δημιουργώντας ευκαιρίες εμφάνισης πλασματικών κερδών από τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση 

με την εφαρμογή του leasing  με βάση του Δ.Λ.Π 17, όπου η λογιστική απεικόνιση είναι ορθή 

και εφαρμόζεται με την ουσία της μισθωτικής δραστηριότητας. 

 Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η εφαρμογή των Δ.Λ.Π και η υιοθέτηση τους στην Ελλάδα 

είναι αναγκαία, καθώς γίνεται ορθή απεικόνιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης τόσο στις 

οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή όσο και στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή. 

Παράλληλα γίνεται ευκολότερη και ταχύτερη η σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

μέσω της εναρμόνισης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 
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