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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πρώτο µέρος, σκοπός αυτής της διπλωµατικής διατριβής που έχει θέµα το leasing
και τις επιδράσεις του στην οικονοµία είναι η συνοπτική περιγραφή του τρόπου
λειτουργίας των χρηµατοδοτικών µισθώσεων αλλά και η παρακολούθηση
οικονοµικών στοιχείων εταιριών leasing που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Στην εισαγωγή αναφέρονται συνοπτικά οι διάφοροι τρόποι χρηµατοδότησης µιας
επιχείρησης καθώς και οι παράγοντες εκείνοι που ευνοούν το leasing ως µέσο
χρηµατοδότησης. Το κεφάλαιο Α’ εµπεριέχει δύο βασικά θέµατα. Αρχικά δίνεται ο
ορισµός της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και αναφέρονται τα µέρη της σύµβασης που
δεν είναι άλλα από τον εκµισθωτή, τον µισθωτή-χρήστη και τον κατασκευαστήπροµηθευτή. Έπειτα αναλύονται ορισµένες από τις βασικές λειτουργίες της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Τα στάδια της µίσθωσης είναι τρία καθώς επίσης και οι
επιλογές κατά τη λήξη της: σύναψη σύµβασης, ανέκκλητη περίοδος και λήξη. Κατά
τη λήξη η µισθώτρια εταιρία έχει τρεις επιλογές είτε να αποκτήσει τον εξοπλισµό είτε
να τον επιστρέψει είτε να ανανεώσει τη σύµβαση.
Στο κεφάλαιο Β’ αναφέρονται τα δύο βασικά είδη της µίσθωσης δηλαδή η
λειτουργική και η χρηµατοδοτική και παρουσιάζονται οι ειδικότερες υποκατηγορίες:
σύµβαση

ενοικίαση,

καθορισµένη

ενοικίαση,

βραχυπρόθεσµη

ενοικίαση,

ηµιλειτουργικές µισθώσεις, τεχνητή ή αδύνατη µίσθωση, άµεση µίσθωση, πώληση
και επαναµίσθωση, συµµετοχική ή εξισορροπητική ή µοχλευµένη µίσθωση, πώλησηµίσθωση υπό όρους, µίσθωση κατά παραγγελία, πρόγραµµα µίσθωσης-πώλησης,
ειδική µορφή µίσθωσης, διεθνής µίσθωση, καινοτοµική µίσθωση, διακανονισµοί
πρακτορείας, υποκατάσταση και υποµίσθωση.
Το νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο αναφέρονται διεξοδικά στο τρίτο κεφάλαιο.
Ξεκινώντας αναλύεται ο Ν.1665/1986 που εισάγει ρυθµιστικό πλαίσιο για τις
συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης στην Ελλάδα. Η οργάνωση της εταιρίας
περιλαµβάνει την οργάνωση των διαφόρων τµηµάτων, τις πηγές διαθεσίµων, τη
διαχείριση του κινδύνου και την παρακολούθηση του πελάτη. Το πρώτο προϋποθέτει
την εστίαση του ενδιαφέροντος της εταιρίας σε θέµατα µάρκετινγκ, έρευνας αγοράς,
ανταγωνισµού, προώθησης, πελατών, προµηθευτών, ειδών εξοπλισµού, επενδυτικής
σκοπιµότητας και τέλος στρατηγικής και τιµολογιακής πολιτικής. Η διαχείριση
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κινδύνου περιλαµβάνει εκτίµηση πιστοληπτικής ικανότητας του µισθωτή και έλεγχο
των οικονοµικών του καταστάσεων.
Στο επόµενο κεφάλαιο αναφέρονται επιγραµµατικά τα διάφορα πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα των συµβαλλόµενων µερών µιας µίσθωσης. Στα πλαίσια των
αναφερόµενων πλεονεκτηµάτων ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι φοροελαυρύνσεις υπέρ
του µισθωτή και του εκµισθωτή.
Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κίνδυνοι που υπέχουν όλα τα µέρη µιας
µίσθωσης. Επιπλέον γίνεται αναφορά των διαφόρων µορφών απάτης ως βασικού
κινδύνου καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισης της µέσω της άσκησης εποπτείας από
µέλη του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών.
Τέλος καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση τόσο της
µίσθωσης µε το δάνειο όσο και της λειτουργικής µίσθωσης µε τη χρηµατοδοτική.
Στο µέρος Β’ πέρα λοιπόν από την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση παρουσιάζονται
τα οικονοµικά στοιχεία τραπεζών που κάνουν leasing στην Ελλάδα και δίδεται
ιδιαίτερη σηµασία στη συστηµατική καταγραφή των κερδών προ φόρων των εταιριών
leasing κατά το έτος 2007, όπου η Alpha leasing A.E. διακατέχει το µεγαλύτερο
µερίδιο στην αγορά.

5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Αύξηση

ιδίων

κεφαλαίων,

αυτοχρηµατοδότηση

(µη

διανεµόµενα

κέρδη),

µακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός, βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός,
πιστώσεις προµηθευτών, οµολογιακό δάνειο, χρηµατοδοτική και λειτουργική
µίσθωση.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τράπεζες, βιοµηχανίες, και άλλοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε κάθε νοµικής µορφής επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που θέλουν να
εκσυγχρονίσουν ή να αναπτύξουν το παραγωγικό τους δυναµικό, χωρίς να δεσµεύουν
τα δικά τους κεφάλαια. Ειδικότερα το sale and lease back απευθύνεται σε
επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής και ελεύθερους επαγγελµατίες που ασκούν
εµπορική δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
Οι λόγοι που ευνοούν µια χρηµατοδοτική µίσθωση είναι κυρίως χρηµατοοικονοµικοί,
και φορολογικοί και επηρεάζονται από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Η µίσθωση
προτιµάται για παράδειγµα όταν η πιστοληπτική ικανότητα του µισθωτή είναι µικρή,
ή όταν η επιχείρηση που θα µισθώσει σκοπεύει να εισάγει τις µετοχές της για
διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και εποµένως επιθυµεί να παρουσιάσει
καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση στον ισολογισµό της και στα αποτελέσµατα
χρήσης της. Επιπλέον η επιθυµία αποφυγής φορολογικών επιβαρύνσεων οδηγεί
πολλές επιχειρήσεις στη χρηµατοδοτική µίσθωση.1

1

Πρβλ. σελ. 24
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Χρηµατοδοτική µίσθωση2 είναι η επίτευξη της απόκτησης παραγωγικού εξοπλισµού
κινητού ή ακινήτου, µε ολική χρηµατοδότηση της αξίας του χωρίς ανάγκη καµίας
άµεσης εκταµίευσης από µέρους του µισθωτή-επενδυτή. Τα είδη της προσπάθησε να
καθορίσει η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων µε δηµοσίευση της IAS-17 το
1982.
∆ιαφορετικά µπορούµε να πούµε ότι leasing είναι µια µεσοµακροπρόθεσµη
χρηµατοδότηση µε σκοπό την απόκτηση εξοπλισµού ή ακίνητου για επαγγελµατική
χρήση.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Τα µέρη3 που συµµετέχουν στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µπορεί να είναι
δύο ή τρία. Με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω το τελευταίο µέρος είναι
προαιρετικό.
Εκµισθωτής: ∆ηµιουργεί, οργανώνει, διαχειρίζεται και προωθεί. Επιπλέον επενδύει
τα ίδια ή ξένα κεφάλαια του. Ωφελείται από τους προµηθευτές, τις αποσβέσεις, τις
φοροαπαλλαγές, την υπολειµµατική αξία, τις εκπτώσεις από αναπτυξιακά
προγράµµατα, τις επιδοτήσεις, τις επιχορηγήσεις κ.α.
Μισθωτής-χρήστης: Επιλέγει τον εξοπλισµό του, έχει την οικονοµική εκµετάλλευσή
του, αλλά και πληρώνει τα µίσθια.
Κατασκευαστής-προµηθευτής:

Προωθεί

τα

προϊόντα

του

και

παράλληλα

αναλαµβάνει, όπου είναι απαραίτητο, τη συντήρηση τους.

2

Πρβλ. Chris Boobyer, Leasing finance, p.17, Adrian Buckley, Stephen A. Ross, Randolph W.
Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Corporate Finance Europe, p.542, Αθανάσιος Πετραλιάς & Ηλίας
Τζαβαλής, Επενδύσεις, σελ.70
3
Πρβλ. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Principles of corporate finance, p.39
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ΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1) Σύναψη της σύµβασης. Η εταιρία που επιθυµεί να µισθώσει αναζητά τον
εξοπλισµό. Η εταιρία χρηµατοδοτικής µίσθωσης τον εγκρίνει. Τέλος ο
εξοπλισµός παραδίδεται κατευθείαν στον µισθωτή.
2) Ανέκκλητη περίοδος. Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο
και να πληρώνει τα µισθώµατα και τις δαπάνες.
3) Λήξη. Η µισθώτρια εταιρία έχει τρεις επιλογές είτε να αποκτήσει τον
εξοπλισµό είτε να τον επιστρέψει είτε να ανανεώσει τη σύµβαση.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι επιλογές κατά τη λήξη της σύµβασης είναι τρεις: η αγορά του εξοπλισµού4, η
ανανέωση της σύµβασης και η επιστροφή του εξοπλισµού στον εκµισθωτή. Στην
περίπτωση που η φυσική ζωή του εξοπλισµού είναι µεγαλύτερη από τη λογιστική
απόσβεσή του, τότε υπάρχει αποµένουσα αξία και η αγορά αποτελεί την ευνοϊκότερη
λύση. Η ανανέωση λαµβάνει χώρα όταν οι όροι της νέας σύµβασης είναι
ευνοϊκότεροι από την προηγούµενη. Τέλος σπάνια είναι η τρίτη περίπτωση της
επιστροφής του εξοπλισµού στον εκµισθωτή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Τα µισθώµατα είναι αντίστοιχα της αξίας του πάγιου και του κόστους της µίσθωσης.
Περιλαµβάνονται οι τόκοι, ο πληθωρισµός, τα λειτουργικά έξοδα, οι αποσβέσεις κ.λ.
Η χρονική περίοδος είναι ανάλογη της διάρκειας ζωής του εξοπλισµού.
Μέχρι τη λήξη της σύµβασης το µίσθιο ανήκει στον εκµισθωτή. ∆ηλαδή ο
εκµισθωτής είναι αυτός που έχει τη νοµική κυριότητα, τη δυνατότητα επιβολής
εµπράγµατης ασφάλειας καθώς επίσης και την ποινική ευθύνη. Την οικονοµική
εκµετάλλευση και την ευθύνη για τυχαία καταστροφή τη φέρει ο µισθωτής.
Η διάρκεια της σύµβασης που αφορά κινητά στοιχεία κυµαίνεται από τρία έως εφτά
χρόνια και για τα ακίνητα από εφτά έως είκοσι χρόνια

4

Πρβλ. Chris Boobyer, Leasing finance, p.22
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙ∆Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Λειτουργική ή διαχειριστική ή επιχειρησιακή µίσθωση (operating leasing, rental,
renting5): Ο µισθωτής µισθώνει τον εξοπλισµό για ένα µικρό διάστηµα, µικρότερο
του 75% της οικονοµικής ζωής του, και πληρώνει ενοίκιο το οποίο δεν καλύπτει
απαραίτητα όλο το κόστος του. Ο µισθωτής έχει µόνο το δικαίωµα της χρήσης του
εξοπλισµού. Σε περίπτωση που ο τελευταίος θελήσει να ακυρώσει τη σύµβαση του µε
τον εκµισθωτή δύναται να το κάνει αποζηµιώνοντας τον. Οι δαπάνες συντήρησης και
ασφάλισης βαρύνουν τον εκµισθωτή, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για απαξίωση
του µισθίου. Η χρονική διάρκεια µίσθωσης δεν είναι γνωστή καθώς ο εκµισθωτής
δύναται να διακόψει τη σύµβαση πριν τη λήξη του συµβολαίου µε µια απλή
προειδοποίηση επαναµισθώνοντας το αντικείµενο της σύµβασης σε άλλον πελάτη.
Στην περίπτωση που η σύµβαση λήξει φυσιολογικά, χωρίς να συµβεί τίποτα από τα
παραπάνω, παρέχεται παράταση ή ανανέωση. Μεγάλη αβεβαιότητα εκ µέρους του
εκµισθωτή υπάρχει για την ανάκτηση του κεφαλαίου του, την ύπαρξη επιπλέον
απόδοσης καθώς επίσης και για την υπογραφή νέου συµβολαίου µετά τη λήξη της
σύµβασης, τη διάρκεια της νέας σύµβασης . Παραδείγµατα αντικειµένων µίσθωσης
σε αυτήν την περίπτωση είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φωτοτυπικά
µηχανήµατα.

Χρηµατοδοτική µίσθωση ( Financial leasing6): Αφορά µεσοπρόθεσµο διάστηµα
ενώ συνδυάζει τραπεζικό δανεισµό µε µίσθωση κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Το
σύνολο των µισθωµάτων αντιστοιχούν σε ποσό τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο αυτού
της αξίας του αντικειµένου της σύµβασης και εποµένως η εκµισθώτρια εταιρία
αποβλέπει στην απόσβεση από ένα µόνο µισθωτή. Επιπλέον η σύµβαση δε µπορεί να
λήξει πρόωρα ενώ κατά τη λήξη ο µισθωτής έχει την επιλογή να αγοράσει τον
εξοπλισµό, να τον επιστρέψει ή τέλος να ανανεώσει τη σύµβαση. Η νοµική
5
6

Πρβλ. Γεώργιος Κόντος, Λογιστική Τραπεζών και εταιριών Leasing & Factoring, σελ.275
Πρβλ. Γεώργιος Κόντος, Λογιστική Τραπεζών και εταιριών Leasing & Factoring, σελ.274
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ιδιοκτησία ανήκει στον εκµισθωτή ενώ η οικονοµική, δηλαδή η κατοχή και χρήση,
στο µισθωτή. Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε τους κινδύνους που έχουν να κάνουν µε τα
έξοδα συντήρησης, επισκευής, φθοράς, ασφάλισης και λειτουργίας όµως έχει τη
δυνατότητα επιλογής του προµηθευτή. Σε περίπτωση που η µισθώτρια εταιρία
χρεοκοπήσει το αγαθό ανήκει στον εκµισθωτή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Σύµβαση ενοικίασης (Contact

hire7):

Αναπτύχθηκε

αρχικά από

µεγάλες

επιχειρήσεις. Προτιµάται από µισθωτές µε πάγια στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται
καθηµερινά και απαιτούν υψηλό επίπεδο συντήρησης αλλά και για εξοπλισµό µε
µικρή ωφέλιµη ζωή προκειµένου η σύµβαση να εµπεριέχει όρο αντικατάστασης. Ο
εκµισθωτής ευθύνεται για τη συντήρηση και την επιστροφή του εξοπλισµού στον ίδιο
µε τη λήξη της σύµβασης ώστε να µπορέσει να το επαναδιαθέσει στην αγορά µε
τέτοιο τρόπο ώστε η µελλοντική του αξία να υπερβαίνει την αρχική τιµολόγηση. Με
άλλα λόγια η αξία που θα πάρει πίσω η εκµισθώτρια εταιρία θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερη της αξίας αγοράς του εξοπλισµού, των εξόδων που κάνει η εταιρία και
του ανατοκισµού. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι συγκεκριµένη και προκαθορισµένη
ενώ δεν ανανεώνεται απλά αλλά απαιτείται νέο συµβόλαιο και επαναπροσδιορισµός
της υπολειµµατικής αξίας. Σε αυτή την περίπτωση, για να πετύχει ο εκµισθωτής
καλή τιµή µεταπώλησης θα πρέπει να διαχειριστεί σωστά το ενεργητικό, να κάνει
συντήρηση και να διαθέσει τα αποθέµατα του εξοπλισµού µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Καθορισµένη ενοικίαση (Planned rental): Οι όροι της σύµβασης είναι πιο ευέλικτοι
για το µισθωτή ενώ µειώνεται ο κίνδυνος της υπολειµµατικής αξίας του εκµισθωτή.
Στο τέλος της σύµβασης υπάρχει η δυνατότητα αγοράς από το µισθωτή ή η
επιστροφή του αντικειµένου στο νόµιµο κύριό του.
Βραχυπρόθεσµη ενοικίαση (Short-term hire ή spot hire): Πρόκειται για εκµίσθωση
αρκετά µικρής διάρκειας, από τρεις έως έξι µήνες, ώστε ο εκµισθωτής να
αντιµετωπίζει τη µικρότερη δυνατή απαξίωση και στη λήξη της σύµβασης το προϊόν
να είναι σχεδόν καινούριο. Τέτοιας µορφής µίσθωση κάνουν οι εταιρίες ενοικίασης
αυτοκινήτων.
7

Πρβλ. Chris Boobyer, Leasing finance, p.25

10

Ηµιλειτουργικές µισθώσεις(Quasi operating leases8): Η διαφορά αυτού του είδους
λειτουργικής µίσθωσης από τις υπόλοιπες είναι ότι η εταιρεία µίσθωσής και ο
προµηθευτής είναι το ίδιο νοµικό πρόσωπο. Έτσι επιτυγχάνεται η καλή εικόνα της
εταιρίας προς τα έξω και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών. Στο τέλος της
περιόδου οι προµηθευτές είναι αυτοί που θα καθορίσουν τί θα απογίνει το προϊόν. Με
άλλα λόγια οι προµηθευτές είναι αυτοί που έχουν τον έλεγχο της αγοράς και αν
θέλουν µπορούν να προσθέσουν αξία προστατεύοντας έτσι την απόκτηση του
εξοπλισµού από τους ανταγωνιστές.
Τεχνητή ή Αδύνατη µίσθωση(Dry ή Wet lease9): Εφαρµόζεται κυρίως στην Αµερική
για την παροχή υπηρεσιών και τη συντήρηση µακροοικονοµικών στοιχείων που όµως
αφορούν σύντοµες περιόδους µίσθωσης. Στο dry lease µισθώνονται στοιχεία χωρίς τα
απαιτούµενα µέρη τους π.χ. πλοίο χωρίς το πλήρωµα, ενώ στο wet lease µισθώνεται
µέρος ή όλες οι απαραίτητες για τη λειτουργία του υπηρεσίες .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Άµεση µίσθωση (Direct leasing): Μπορεί να είναι διµερής ή τριµερής. Στην πρώτη
περίπτωση ο εκµισθωτής και ο κατασκευαστής είναι το ίδιο πρόσωπο και µαζί µε το
µισθωτή συνάπτουν τη σύµβαση. Στη δεύτερη περίπτωση τα τρία πρόσωπα που
συµβάλλονται είναι ο κατασκευαστής, ο µισθωτής και η εταιρία χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. Συνήθως η τελευταία αναλαµβάνει την υποχρέωση της τεχνικής
συντήρησης, εκτός εάν η τεχνολογία είναι απλή όπως στην περίπτωση των
αυτοκινήτων. Χαρακτηριστικά αυτού του τύπου µίσθωσης είναι η τυποποίηση του
παγίου, η ανάληψη του κινδύνου από τον εκµισθωτή και η µικρή διάρκεια (περίπου
δώδεκα µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης ή ακύρωσης της σύµβασης). Κύριο
συστατικό είναι η υπερίσχυση της εµπορικής επί της χρηµατοδοτικής πλευράς.
Πώληση και επαναµίσθωση (Sale and leaseback): Σε αυτήν την κατηγορία
µίσθωσης εντάσσονται οι περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης πουλά σε εκµισθωτή , ο
οποίος µισθώνει τον εξοπλισµό άµεσα λόγω αναγκών ρευστότητας του πρώτου . Ο
εκµισθωτής διατηρεί την κυριότητα ενώ ο µισθωτής κρατά τη χρήση. Το δύσκολο σε
αυτήν τη διαδικασία είναι η εκτίµηση της τρέχουσας αξίας των παγίων και η

8
9

Πρβλ. Chris Boobyer, Leasing finance, p.26
Πρβλ. Chris Boobyer, Leasing finance, p.28
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επιβάρυνση του µισθίου µε δικαιώµατα και βάρη υπέρ τρίτων. Αυτά τα δύο
προβλήµατα έρχεται να αντισταθµίσει η φορολογική ωφέλεια του µισθωτή από τα
βιοµηχανικά και εµπορικά ακίνητα.
Συµµετοχική ή εξισορροπητική ή µοχλευµένη µίσθωση (Leverage leasing): Η
σύµβαση αυτού του είδους συνάπτεται µεταξύ τεσσάρων µερών, τον προµηθευτήκατασκευαστή, τον µισθωτή, τον εκµισθωτή και τον χρηµατοδότη. Ο τελευταίος
συνήθως είναι τράπεζα ή ασφαλιστικός οργανισµός που έχει στη διάθεση του µεγάλα
κεφάλαια για µακροπρόθεσµες δεσµεύσεις. Το επιτόκιο για το δάνειο συνήθως είναι
συνάρτηση της δανειοληπτικής ικανότητας του µισθωτή ώστε να εξασφαλίζονται τα
συµβαλλόµενα µέρη. Αντικείµενα των συµβάσεων είναι µεγάλης αξίας πάγια όπως
τρένα, αεροσκάφη, πλοία κ.λ. µε τον χρηµατοδότη να προσφέρει το ρευστό και να
εγγυάται στον εκµισθωτή ο οποίος απολαµβάνει φορολογικά οφέλη. Επιπλέον
πλεονεκτήµατα του εκµισθωτή είναι ότι καταβάλει µόνο το 20-40% του συνολικού
ποσού για τη συναλλαγή ενώ το υπόλοιπο οι δανειστές και δεν έχει την υποχρέωση
εξόφλησης του δανείου σε περίπτωση αφερεγγυότητας του µισθωτή. Στην ουσία
πραγµατοποιούνται δύο συµβάσεις, µία µεταξύ µισθωτή και εκµισθωτή και µία
µεταξύ χρηµατοδότη και εκµισθωτή.
Πώληση-µίσθωση υπό όρους (Conditional sale lease): Η διαδικασία περιλαµβάνει
µια πώληση η οποία γίνεται µέσω µίας µίσθωσης και έχει πολλά πλεονεκτήµατα και
για το µισθωτή και για τον εκµισθωτή όπως φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις,
επιχορηγήσεις, διεθνείς εκπτώσεις κ.λ.
Μίσθωση κατά παραγγελία (Custom lease): Εφαρµόζεται για ειδικές περιπτώσεις
και ανάγκες του µισθωτή για εποχιακά συνήθως προϊόντα. Οι πληρωµές γίνονται
ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του µισθωτή.
Πρόγραµµα µίσθωσης-πώλησης (Vendor lease program): Προϋποθέτει ύπαρξη
συνεργασίας προµηθευτή µε εταιρία leasing η οποία παρέχει έµµεση χρηµατοδότηση
πωλήσεων και των δύο µερών. Ο εκµισθωτής πληρώνει τον προµηθευτή και
εισπράττει από το µισθωτή. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει το ρόλο του εγγυητή για
πελάτες-µισθωτές και τον εκµισθωτή. Η τακτική αυτή εφαρµόζεται από προµηθευτές,
κατασκευαστές ή αντιπροσώπους για την προώθηση του εξοπλισµού τους. Εποµένως
είναι ένα µέσο προώθησης των πωλήσεων και για αυτό η εταιρία χρηµατοδοτικής
µίσθωσης παρέχει στον µισθωτή υπηρεσίες marketing, προώθησης και διαφήµισης.
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Ειδική µορφή µίσθωσης (Master lease line): Η απόκτηση του εξοπλισµού γίνεται
σταδιακά σύµφωνα µε το υπογεγραµµένο συµβόλαιο, το οποίο καθορίζει επακριβώς
τόσο τους όρους όσο και τη διάρκεια της µίσθωσης.
∆ιεθνής µίσθωση ( Off-shore lease): Προϋποθέτει ότι ένα τουλάχιστον από τα δύο
µέρη εδρεύει στο εξωτερικό. Η πρώτη περίπτωση είναι ο πωλητής του πάγιου να
βρίσκεται εκτός χώρας και από την άλλη πλευρά ο µισθωτής. Όλες οι συναλλαγές
γίνονται σε ξένο συνάλλαγµα. Οι µορφές του µπορεί να είναι δύο, η άµεση µίσθωση
και η µίσθωση-πώληση υπό όρους. Η διεθνής µίσθωση απευθύνεται κυρίως σε
βιοµηχανικές επιχειρήσεις µε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό. Οι κίνδυνοι που διέπουν
αυτού του είδους τη συναλλαγή είναι συναλλακτικοί, οικονοµικοί, πολιτικοί καθώς
επίσης και πιστωτικοί λόγω αφερεγγυότητας κυρίως εξαιτίας του διαφορετικού
νοµικού πλαισίου. Ο κύριος όµως αντίποδας για την ανάληψη των εν λόγω κινδύνων
είναι τα διπλάσια φορολογικά οφέλη καθώς επίσης και η από την πλευρά του
εκµισθωτή δυνατότητα επιλογής της πιστοληπτικής ικανότητας του µισθωτή.

ΚΟΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Καινοτοµική µίσθωση (Venture leasing): Σκοπός αυτής της µορφής µίσθωσης είναι
η παροχή κεφαλαίων µε σκοπό την καινοτοµία και την ανάπτυξη. Ο εκµισθωτής
λαµβάνει τα µισθώµατα και ένα ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου που βασίζεται
σε προκαθορισµένη αναλογία στο µέλλον ή σε προκαθορισµένα κριτήρια ώστε να
αποζηµιωθεί για τον υψηλό κίνδυνο που αναλαµβάνει.

∆ιακανονισµοί πρακτορείας (Agency arrangements): Ο µισθωτής είναι αυτός που
επιλέγει τον εξοπλισµό και τους όρους της σύµβασης και γι’ αυτό άλλωστε
παραγγέλνει απευθείας από τον προµηθευτή τον εξοπλισµό του. Για να µην είναι
εκτεθειµένος ο εκµισθωτής υπογράφεται συµφωνία µεταξύ τους η οποία
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ανώτατο κόστος, ηµεροµηνία παράδοσης,
υποχρέωση µισθωτή αποδοχής παράδοσης, τµήµα υπεύθυνο για τις πληρωµές στον
προµηθευτή και ηµεροµηνία µίσθωσης.
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Υποκατάσταση (Novation): Ύπαρξη υποκατάστασης αρχικού από νέο συµβόλαιο.
Τα συµβαλλόµενα µέρη είτε είναι παλιά είτε είναι νέα οφείλουν να συναινέσουν. Η
µορφή αυτή αναφέρεται στα ίδια αντισυµβαλλόµενα µέρη ή στην περίπτωση
υποκατάστασης του µισθωτή από κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Υποµίσθωση (Subletting): Εδώ η µίσθωση περνά σε τρίτο πρόσωπο, µόνο εφόσον
προβλέπεται σχετικός όρος στο συµβόλαιο. Συνήθως αυτή η διαδικασία επιλέγεται
αντί της διακοπής του συµβολαίου. Ο αρχικός µισθωτής έχει την υποχρέωση
πληρωµής µισθωµάτων, συντήρησης και διατήρησης του εξοπλισµού. Βασικό
στοιχείο της υποµίσθωσης είναι ότι η διάρκεια της υποµίσθωσης δε πρέπει να
ξεπερνά αυτή της βασικής µίσθωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
LEASING
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νοµοθετικό πλαίσιο10 το οποίο ρυθµίζει τη χρηµατοδοτική µίσθωση στην Ελλάδα
προβλέπεται στο νόµο 1665/1986 όπως έχει αντικατασταθεί µε µεταγενέστερους
νόµους και αφορά την παραχώρηση έναντι µισθώµατος της χρήσης τόσο κινητών όσο
και ακινήτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 του νόµου 1665/1986, συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης δύνανται να συνάπτουν ανώνυµες εταιρίες αποκλειστικού
σκοπού, πιστωτικά ιδρύµατα υπό την έννοια του άρθ. 2 στοιχ. 1 περ. α. Ν. 2076/1992
καθώς και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα υπό την έννοια του άρθ. 2 στοιχ. 6 Ν. 2076/1992.
Για τη σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα ανώνυµων εταιριών χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, για τη µετατροπή υφιστάµενης ανώνυµης εταιρίας σε ανώνυµη εταιρία µε
σκοπό τη σύναψη συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθώς και για την
εγκατάσταση

και

λειτουργία

στην

Ελλάδα

υποκαταστηµάτων

αλλοδαπών

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας από την τράπεζα της
Ελλάδος, η οποία σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 7 του Νόµου ασκεί τόσο την εποπτεία
όσο και τον έλεγχο στις εν λόγω επιχειρήσεις. Η τράπεζα της Ελλάδος δύναται υπό
ορισµένες συνθήκες να ανακαλεί ή και να αναστέλλει προσωρινά την άδεια
λειτουργίας που η ίδια έχει χορηγήσει (άρ.2 παρ. 8).

Για τη σύσταση και λειτουργία των ανώνυµων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης
απαιτείται:
i.

Το ελάχιστο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρίας leasing δε θα
πρέπει να είναι µικρότερο από το µισό του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου
που απαιτείται για τη σύσταση πιστωτικού ιδρύµατος (άρ. 2 παρ. 2 στοιχεία).

ii.

Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ολόκληρο καταβεβληµένο σε
µετρητά ή και σε είδος. (άρ. 2 παρ.4).

iii.
10

Οι µετοχές της εταιρίας leasing πρέπει να είναι ονοµαστικές (άρ. 2 παρ5).

Απόστολος Σ. Γεωργιαδης, Νέες µορφές συµβάσεων της σύγχρονης οικονοµίας, σελ.263
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iv.

Ελεγκτές των εταιριών leasing ορίζονται µέλη του Σώµατος Ορκωτών
Λογιστών (άρ. 2 παρ.6).

v.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις εταιρίες του άρθρου
αυτού και µπορεί να ζητήσει από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία.

Αντικείµενο της µίσθωσης µπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο αποκλειστικά για
επαγγελµατική χρήση. Στην έννοια των κινητών σύµφωνα µε το άρθ. 1 παρ. 3 Ν.
1665/1986 περιλαµβάνονται τα αεροσκάφη και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά
ναυπηγήµατα, ενώ ως ακίνητα νοούνται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και
κάθετες ιδιοκτησίες µε κτίσµατα και γενικά τα κτίσµατα ή τα συγκροτήµατα
κτισµάτων µετά των λοιπών εγκαταστάσεων. Τα µισθώµατα δύνανται να
υπολογιστούν µε ρήτρα ξένου συναλλάγµατος αρκεί η εταιρία leasing να
αντισταθµίσει το συναλλαγµατικό κίνδυνο αναλαµβάνοντας αντίστοιχη υποχρέωση.
Η διάρκεια της σύµβασης είναι πάντα ορισµένη και για κινητά δε µπορεί να είναι
µικρότερη από τρία έτη, για τα ακίνητα µικρότερη από δέκα έτη και για τα
αεροσκάφη µικρότερη από τα πέντε έτη.
Η σχετική σύµβαση καθώς και κάθε τροποποίησή της καταρτίζεται υποχρεωτικά
εγγράφως σύµφωνα µε το άρθ. 4 Ν/ 1665/1986. Εάν αφορά ακίνητα δεν αρκεί ο
τύπος του ιδιωτικού εγγράφου αλλά η σύµβαση πρέπει υποχρεωτικά να περιβληθεί
του συµβολαιογραφικού τύπου.
Στη λήξη της σύµβασης παρέχεται στο µισθωτή το δικαίωµα της επιλογής. Ο
µισθωτής µπορεί είτε να αγοράσει τον εξοπλισµό είτε να ανανεώσει τη σύµβαση είτε
να επιστρέψει τον εξοπλισµό στην εταιρία leasing. Στην περίπτωση που ο µισθωτής
προβεί σε αγορά του µισθίου πριν από την πάροδο της τριετίας από την έναρξη της
σύµβασης, έχει υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθ. 3 παρ. 3 να καταβάλει ποσά για
φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις, που θα όφειλε να έχει καταβάλει εάν κατά το
χρόνο σύναψης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης αγοράσει το µίσθιο.

Για την ενίσχυση του αναπτυξιακού σκοπού του νόµου 1665/1986 προβλέπονται
ειδικές φορολογικές απαλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρονται:
i.

Ορισµένα είδη χρηµατοδοτικών συµβάσεων, όπως αυτά ορίζονται στο άρ. 6
παρ. 1 απαλλάσσονται από οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, εισφορές,
δικαιώµατα υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
γενικώς τρίτων.
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ii.

Τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων ενώπιον των οποίων καταρτίζονται οι
συµβάσεις περιορίζονται στα κατώτερα όρια των δικαιωµάτων τους.

iii.

Σε περίπτωση εγγραφής προσηµείωσης ή σύστασης υποθήκης ή ενεχύρου για
την εξασφάλιση απαιτήσεων των εταιριών leasing τα τέλη υποθηκοφυλακείου
υποδιπλασιάζονται ενώ σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεων απαλλάσσονται
από κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση..

iv.

Σε περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου κατά τη λήξη της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης, δεν οφείλεται φόρος µεταβίβασης είτε φόρος αυτόµατου
υπερτιµήµατος.

v.

Τα µισθώµατα που καταβάλλει ο µισθωτής της εταιρίας για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του από τη σύµβαση θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και
άρα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LEASING
Οργάνωση τµηµάτων11
Η στελέχωση µιας εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνεται µε κριτήριο την
κατάρτιση και εξειδίκευση των ατόµων που την απαρτίζουν. Ο αριθµός των
εργαζόµενων στα κεντρικά γραφεία υπολογίζεται γύρω στους τριάντα. Σύµφωνα
µε στατιστικές εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε ανοδική πορεία στο διάβα
του χρόνου συχνά επεκτείνονται δηµιουργώντας και άλλα περιφερειακά γραφεία
τα οποία συνήθως στελεχώνονται µε δύο-τρεις υπαλλήλους. Το ετήσιο κόστος
των ατόµων είναι περίπου 176.082 €, το λειτουργικό κόστος της εταιρίας
ανέρχεται στα 352.164 € ενώ το µετοχικό κεφάλαιο ή κεφάλαιο ίδρυσης
προβλέπεται από τον σχετικό νόµο.
Για

την

καλή

λειτουργία

µιας

εταιρίας

leasing

απαιτείται

σωστός

προγραµµατισµός κυρίως όσον αφορά. τη στρατηγική και την τιµολογιακή
πολιτική. Παρακάτω παρατίθενται µερικά από τα βασικά στοιχεία τα οποία οι εν
λόγω εταιρίες οφείλουν να εξετάζουν προτού τεθούν σε λειτουργία:
1. Μάρκετινγκ

11

Γιάννης Θ. Μητσιόπουλος, Χρηµατοδοτική µίσθωση, σελ.102
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Προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες σε σχέση πάντα
µε την ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική της εταιρίας χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
2. Έρευνα αγοράς
Για κάθε κίνηση της εταιρίας απαιτούνται πληροφορίες οι οποίες πρέπει να
συλλέγονται ανά πάσα στιγµή και να χρησιµοποιούνται όποτε απαιτείται.
Συνέπεια αξιοποίησης πληροφοριών µπορεί να είναι η αύξηση του µεριδίου της
εταιρίας στην υπάρχουσα αγορά ή στην επέκταση της σε µια νέα είτε η
κατάρτιση ενός προγράµµατος για τη βελτίωση της λειτουργίας της.
3. Ανταγωνισµός
Ανταγωνιστές θεωρούνται οι υπάρχουσες επιχειρήσεις στην αγορά, που
ασχολούνται µε το ίδιο αντικείµενο. Για να αποτελεί µια εταιρία ουσιαστικό
ανταγωνιστή θα πρέπει να εξετάζονται τα µεγέθη, τα στατιστικά στοιχεία και οι
πληροφορίες γύρω από αυτήν που έχουν να κάνουν µε την ίδρυση, τη
στρατηγική, τα σχέδια, τη διοίκηση, το τζίρο, τους πελάτες, τις επισφαλείς
απαιτήσεις, τα πάγια, τις πηγές των κεφαλαίων και την τιµολογιακή της πολιτική.
4. Προώθηση
Η προώθηση πρέπει να είναι ανάλογη του τζίρου και να ανταποκρίνεται στον
ανταγωνισµό και την οικονοµική ευρωστία της εταιρίας. Οι µέθοδοι προώθησης
αφορούν τη διαφήµιση, την προώθηση, το πληροφοριακό υλικό, τη δηµοσιότητα,
την προβολή και τις δηµόσιες σχέσεις.
Με τη διαφήµιση αυξάνεται η ενηµέρωση των υποψήφιων πελατών,
δηµιουργούνται

νέες

επιχειρηµατικές

δραστηριότητες

και

οι

πελάτες

παρακινούνται να προβούν σε µια κίνηση που έχει να κάνει µε το προωθούµενο
προϊόν.
Με

την

καµπάνια

προώθησης

προβάλλονται

επιπλέον

εκπαιδευτικά

προγράµµατα, σεµινάρια, συζητήσεις και αποστολές υλικού µε το ταχυδροµείο.
Το πληροφοριακό υλικό έχει να κάνει µε τα µηχανήµατα, τα πλεονεκτήµατα, τις
µορφές χρηµατοδότησης, το κόστος, τις υπηρεσίες, τη λειτουργία και την
εφαρµογή του θεσµού.
5. Πελάτες
Καταγραφή και κατηγοριοποίηση πελατών και προβλέψεις για δυνητικούς και
επισφαλείς πελάτες.
6. Προµηθευτές
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Προσδιορισµός και καταγραφή των υποψήφιων προµηθευτών και µελέτη των
δυνατοτήτων τους και των τρόπων συνεργασίας και προώθησης των πακέτων
πωλήσεων.
7. Είδη εξοπλισµού
Καταγραφή και καταµέτρηση των διαφόρων ειδών του εξοπλισµού της εταιρίας
αλλά και µελέτη του εξοπλισµού των ανταγωνιστών.
8. Επενδυτική σκοπιµότητα
Εκτιµήσεις για πολιτικό, οικονοµικό, επιχειρηµατικό περιβάλλον και για τις
αποδόσεις του κεφαλαίου.
9. Στρατηγική πολιτική και ανταγωνισµός
Λαµβάνοντας υπόψη εµπορικές και χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους η
στρατηγική έχει να κάνει µε µακροπρόθεσµες πολιτικές ενώ ο προγραµµατισµός
µε

µακροπρόθεσµες

αλλά

και

βραχυπρόθεσµες

δραστηριότητες.

Ο

προγραµµατισµός βασίζεται στην ανασκόπηση των προηγούµενων ετών και θέτει
στόχους για τις µελλοντικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη, τη διαφήµιση, τις
δηµόσιες

σχέσεις,

την

προώθηση,

την

προβολή,

τη

διαχείριση

των

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και γενικότερα την άµεση εκτέλεση των
εργασιών. Η ανάπτυξη στρατηγικής και η άρρηκτα µε αυτή συνδεδεµένη
µακροχρόνια πολιτική αφορά περισσότερο την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού,
την τιµολογιακή πολιτική, τη στρατηγική ανάπτυξη, την οργανωτική και
λειτουργική

δοµή

της

επιχείρησης,

τις

διοικητικές

διαδικασίες,

τον

προϋπολογισµό, την άντληση κεφαλαίων κ.α.
10. Τιµολογιακή πολιτική
Μια σωστή τιµολογιακή πολιτική οφείλει να είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε
την πολιτική των άλλων επιχειρήσεων στην αγορά οι οποίες ασχολούνται µε τις
ίδιες δραστηριότητες και να είναι συµφέρουσα προς τους πελάτες. Παράλληλα
πρέπει να προσφέρει κέρδος στους µετόχους της εταιρίας. Ο σπουδαιότερος
παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η επιτυχία της εταιρίας είναι το κόστος του
κεφαλαίου και των υπηρεσιών και εποµένως και η εξασφάλιση φθηνού
κεφαλαίου. Τέλος στον υπολογισµό των µισθωµάτων πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη όλες οι ταµειακές ροές, εισροές και εκροές.
Ένα απλό σχεδιάγραµµα το οποίο περιγράφει σχηµατικά κάποιες άλλες βασικές
δραστηριότητες της εταιρίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης παρατίθεται παρακάτω
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και σχετίζεται µε κάποιες υπηρεσίες που πρέπει να είναι αναπτυγµένες ώστε η
εταιρία να είναι κερδοφόρα. (Σχήµα 1)12
Η οργάνωση της εταιρίας ξεκινά από την ίδρυση της και συνεχίζει µε τη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της καθώς και τη στελέχωσή της από
καταρτισµένα άτοµα. Η γενική διεύθυνση οργανώνει και διαχειρίζεται τα
οικονοµικά δηλαδή ασχολείται µε την εξεύρεση διαθεσίµων και τη λογιστική
παρακολούθηση τους. Η εκµίσθωση έχει να κάνει µε την προσέλκυση της
πελατείας και η υπηρεσία προσέλκυσης πελατείας έχει να κάνει µε την
οικονοµοτεχνική ανάλυση και τα προγράµµατα εκµίσθωσης ανάλογα µε τις
ανάγκες του µισθωτή. Η νοµική υπηρεσία αναλαµβάνει να καταρτίζει συµβάσεις
µίσθωσης και να παρακολουθεί την τήρηση όλων των νοµικών προϋποθέσεων
για την εκµίσθωση. Η υπηρεσία οικονοµοτεχνικής ανάλυσης στοχεύει στην
εξεύρεση και διαχείριση διαθεσίµων, τη λογιστική παρακολούθηση και την
πλήρη µηχανογράφηση εργασιών. Για να γίνει µια οικονοµοτεχνική διερεύνηση
απαιτούνται έµπειροι µηχανικοί και οικονοµολόγοι. Από τεχνικής πλευράς
γίνεται έλεγχος αξίας παγίου, ταχύτητας της απαξίωσής του, τεχνολογικής
εξέλιξης του κλάδου. Επιπλέον γίνεται αξιολόγηση του βαθµού εκσυγχρονισµού
των εγκαταστάσεων, αναλύονται οι µέθοδοι παραγωγής, γίνεται έλεγχος
ποιότητας προϊόντων κ.λ.π.

Πηγές διαθεσίµων
1. Ίδια κεφάλαια: Η αναλογία ιδίων µε ξένα πρέπει να είναι 1:10 ή
1:5.
2. Μεσοπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός: Είναι η µεγαλύτερη πηγή
διαθεσίµων και µπορεί να γίνει µε σταθερό ή µεταβαλλόµενο
επιτόκιο.
3. Οµόλογα και οµολογιακά δάνεια: Οι προοπτικές του µισθωτή
όπως στην ακριβή πρόβλεψη της ταµειακής ρευστότητας αφού
από εκείνη εξαρτάται η δυνατότητα καταβολής των µισθωµάτων.
Τέλος απαιτείται έρευνα του κλάδου, της αγοράς, της θέσης της
επιχείρησης, της επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθώς η
χρονική διάρκεια τους µπορεί να είναι από ένα έως δέκα χρόνια

12

Πρβλ. σελ. 35
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∆ιαχείριση κινδύνου
Αρχικά λαµβάνεται η απόφαση για το αν ο κίνδυνος είναι αποδεκτός. Το επόµενο
βήµα είναι η τιµολόγηση. Το περιθώριο κέρδους είναι συνάρτηση του κινδύνου
και του ανταγωνισµού του κλάδου των εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Παρακάτω παρατίθετναι τα τρία βασικά συστατικά της διαχείρισης:
1. Εκτίµηση πιστοληπτικής ικανότητας η οποία περιλαµβάνει
χρηµατοοικονοµική και διοικητική ανάλυση.
Η πρώτη διενεργείται βάση των 5 C της πίστωσης της επιχείρησης
(character), της διοίκησης (capability), της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης (capital), των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά
που

δραστηριοποιείται ο

µισθωτής

(conditions)

και

των

εµπράγµατων και µη εξασφαλίσεων (collaboration).
Για να γίνει ανάλυση της επιχείρησης, των δραστηριοτήτων της
και των πιθανών προοπτικών της αξιολογούνται τα εξής:
i.

Παρελθόν και συµπεριφορά.

ii.

Κλάδος. Π.χ. οικονοµικός κύκλος, εξωτερικές επιδράσεις
και επίδραση µακροχρόνιων µεγεθών όπως πληθωρισµός,
επιτόκια και ανεργία.

iii.

Προϊόν ή παροχή υπηρεσιών, δυνατότητα διαφοροποίησης
και ύπαρξη υποκατάστατων.

iv.

Αριθµός,

µερίδιο

και

στρατηγική

ανταγωνιστικών

εταιριών.
v.

Αριθµός και διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών.

vi.

Αριθµός,

διαπραγµατευτική

δύναµη

και

βαθµός

προσήλωσης των πελατών.
Η διοικητική ανάλυση έχει να κάνει µε τη στελέχωση της εταιρίας
από

ταλαντούχα

και

εξειδικευµένα

στελέχη.

Απαιτείται

αξιολόγηση:
i.

Αριθµού, προσόντων, ηλικίας,, προσωπικότητας, ρόλου κα
εµπειρίας των προσώπων τα οποία είναι υποψήφια για τη
στελέχη της εταιρίας leasing αλλά και αυτών που δεν
ανήκουν στο διοικητικό συµβούλιο.

ii.

Συχνότητας και λόγου αλλαγής των στελεχών.
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iii.

Φύσης

και

αποτελεσµατικότητας

συστηµάτων

πληροφόρησης της διοίκησης.
iv.

Της προηγούµενης αποτελεσµατικότητας της διοίκησης
βάση χρηµατοοικονοµικών και µη κριτηρίων.

v.

Μελλοντικών

στρατηγικών

σχεδίων

και

πηγής

χρηµατοδότησης τους.
2. Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων ο οποίος γίνεται σε τρία
επίπεδα ανάλογα µε του τοµείς της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης:
i.

Κερδοφορία: Τάσεις περιθωρίου κέρδους, µερισµατική
πολιτική, δυνατότητα εξυπηρέτησης δανείων.

ii.

∆οµή ισολογισµού: Σύνολο καθαρών παγίων, ρευστότητα,
ίδια

κεφάλαια,

τύπος

δανεισµού

και

όροι,

τάση

αποθεµατικών, υποχρεώσεις εκτός ισολογισµού.
iii.

Ταµειακές ροές: Λειτουργικές, χρηµατικές, επενδυτικές,
χρηµατοδοτικές.

Συχνά λαµβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις λόγω αβεβαιότητας. Μια
απλή µορφή είναι η προσωπική εγγύηση. Πιο σύνθετες είναι οι
τραπεζικές εγγυήσεις και οι εγγυήσεις µε µετρητά. Η ρευστοποίηση
της εγγύησης είναι αρκετά δύσκολη.
3. Πηγές πληροφόρησης εκµισθωτή για αξιολόγηση οικονοµικών
καταστάσεων αποτελούν:
i.

Ο ίδιος ο υποψήφιος.

ii.

Οι ανταγωνιστές του υποψήφιου.

iii.

Ειδικά γραφεία εκτίµησης κινδύνου

iv.

Ο οικονοµικός τύπος και οι εµπορικές εκδόσεις.

v.

Εκθέσεις και έλεγχοι χρηµατιστών.

vi.

Έρευνες εταιριών.

vii.

Ετήσιες εκθέσεις και λογαριασµοί.

Παρακολούθηση πελάτη
Περιλαµβάνει περιοδικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του µισθωτή, λεπτοµερής
εξέταση των καθυστερούµενων µισθωµάτων, έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
του µισθωτή σε εξαµηνιαία ή ετήσια βάση, παρακολούθηση οικονοµικού τύπου και
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των εµπορικών εκδόσεων και τέλος παρακολούθηση του κλάδου. Η εκµισθώτρια
εταιρία οφείλει να βοηθά όταν είναι απαραίτητο είτε να απαιτεί εξόφληση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
LEASING

A. Φορολογικά πλεονεκτήµατα εν γένει
Για λειτουργική µίσθωση:
Ύπαρξη πλήρους φορολογικής έκπτωσης µισθωµάτων13 για τον εκµισθωτή
ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισµού. Αντιθέτως
στη χρηµατοδοτική µίσθωση υπάρχουν περιορισµοί για την πρώτη περίπτωση
ενώ για την δεύτερη όχι.
Για χρηµατοδοτική µίσθωση:
Τα φορολογικά πλεονεκτήµατα είναι µεγαλύτερα όσο µεγαλύτερο είναι και το
διάστηµα µίσθωσης. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά για τον εκµισθωτή υπόκεινται
στο σύστηµα αποσβέσεων και έτσι τα µισθώµατα εκπίπτουν ως έξοδα από τη
φορολογία µέχρι 70%. Σηµαντικό επίσης ρόλο παίζει ότι υπάρχουν
φορολογικές διατάξεις οι οποίες είναι ευνοϊκότερες όταν στα µισθώµατα
υπολογίζεται επιταχυνόµενη απόσβεση των αποκτηµένων παγίων στοιχείων.
Οι εταιρίες leasing αντιµετωπίζονται ως εµπορικές εταιρίες και όχι σαν
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Γι’ αυτό υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις:
1) Οι χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις αναγνωρίζονται ως λειτουργικές
παρότι ο Ν.1665 τις αναφέρει. Συγκεκριµένα:
i.

Απόσβεση διενεργεί ο εκµισθωτής και όχι ο µισθωτής που
περιγράφουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

ii.

Τα µισθώµατα για το µισθωτή είναι λειτουργικές δαπάνες άρα
ουσιαστικά είναι τρέχοντα έξοδα και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έξοδα ενώ για τον εκµισθωτή τα λειτουργικά έσοδα είναι αυτά που
παίζουν σηµαντικό ρόλο στο φορολογητέο εισόδηµα.

13

R. Charles Moyer, James R. Mgguigan, William J. Kretlow, Contemporary Financial Management,
p.733
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iii.

Οι εκµισθωτές δικαιούνται 2% έκπτωση για δικαιολογηµένα
επισφαλείς πελάτες που δεν έχουν πληρώσει µέχρι το τέλος του
χρόνου (31/12).

2) Ο εκµισθωτής φορολογείται βάση των µισθωµάτων που λαµβάνει δηλαδή
τις αποσβέσεις και τους τόκους και όχι βάση των εσόδων από τόκους
αφού αφαιρεθούν τα έξοδα τους, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Στο βιβλίο
του µισθωτή οι αποσβέσεις του εκµισθούµενου εξοπλισµού και οι
καταβαλλόµενοι τόκοι δεν αναγνωρίζονται ως έξοδα, αλλά ως
δεδουλευµένα µισθώµατα.
3) Σε περίπτωση ίδιας συµµετοχής µισθωτή, για µείωση του κινδύνου του
εκµισθωτή και αύξηση εσόδων χρήσης µισθωτή, το εισόδηµα δε
µοιράζεται ισόποσα στη διάρκεια της σύµβασης αλλά επιβαρύνει το
αποτέλεσµα της χρήσης το οποίο εκταµιεύεται στη σύµβαση.
4) Σε πώληση και επαναµίσθωση αν η αξία της πώλησης είναι µεγαλύτερη
από την αναπόσβεστη αξία τότε η διαφορά τους ισούται µε το έσοδο και
φορολογείται µε συντελεστή µισθώτριας εταιρίας στη χρήση που έγινε η
πώληση. Βάση όµως διεθνών λογιστικών προτύπων η διαφορά µοιράζεται
ως έσοδο στα έτη διάρκειας της σύµβασης, τακτική που δεν έχει θετική
επίδραση στο φορολογητέο εισόδηµα του εκµισθωτή. Άρα σύµφωνα µε τα
παραπάνω η εταιρία leasing απολαµβάνει µειωµένο φόρο σύµφωνα µε τα
ελληνικά λογιστικά πρότυπα.
Η ίδια συµµετοχή πελατών στην Ελλάδα καταχωρείται σαν αυξηµένο
εισόδηµα και µοιράζεται στη διάρκεια µίσθωσης. Αυτή η τακτική
υπολογισµού φορολογητέου εισοδήµατος καταλήγει σε µεγαλύτερη παρούσα
αξία εκροών της για καταβολή φόρου εισοδήµατος και συναρτάται θετικά µε
το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής.
Για την αποσαφήνιση των θετικών ή αρνητικών συνεπειών αυτού του τρόπου
φορολόγησης λαµβάνονται υπόψη:
i.

Το ποσοστό των µισθωµάτων και η βαρύτητα τους στο χαρτοφυλάκιο
για τις οποίες ζητείται ίδια συµµετοχή.

ii.

Το σύνολο των µισθωµάτων όταν αυτά είναι ανισόποσα και η
επίπτωση τους στο φορολογητέο εισόδηµα.

iii.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.
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Β. Ειδικότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα για τα
συµβαλλόµενα µέρη
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ

1. Αύξηση επενδύσεων άρα και ανάπτυξη εθνικής οικονοµίας.
2. Επιπρόσθετη-βοηθητική χρηµατοδότηση.
3. ∆υνατότητα χρήσης µηχανολογικού εξοπλισµού χωρίς νοµική κυριότητα.
4. Συµβολή στην άσκηση της µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης πίστης των
αναπτυξιακών προγραµµάτων.
5. Χρηµατοδότηση 100% του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού14 και όχι µέχρι 70%
που συµβαίνει µε τις άλλες µορφές χρηµατοδότησης. Βασικό είναι ότι δεν
απαιτούνται πρόσθετες εµπράγµατες εξασφαλίσεις όπως προσηµειώσεις ή
υποθήκες. Οι ασφάλειες περιορίζονται στο µίσθιο µε προκαταβολή δυο-τριών
µισθωµάτων και µειωµένα δικαιώµατα συµβολαιογράφων.
6. Προστασία του µισθωτή από τον πληθωρισµό γιατί τα µισθώµατα
καθορίζονται από την αρχή, παραµένουν σταθερά και εποµένως δεν
επηρεάζονται από τις αυξήσεις του πληθωρισµού.
7. Πρόσθετη πηγή χρηµατοδότησης χωρίς επιβάρυνση πιστωτικού ορίου.
8. Χρηµατοδοτικός

έλεγχος

µε

την

έννοια

ότι

τα

µισθώµατα

είναι

προκαθορισµένα και έτσι γίνεται εύκολη η διευθέτηση των δραστηριοτήτων.
9. Ύπαρξη προστασίας έναντι απαξίωσης και ευελιξία ανανέωσης εξοπλισµού.
Με λίγα λόγια την εταιρία την ενδιαφέρει να φαίνεται ότι είναι ιδιοκτήτρια
περιουσιακών στοιχείων που παίρνουν αξία π.χ. κτήρια και όχι παγίων που
απαξιώνονται όπως τα µηχανήµατα. Η εξάλειψη των αρνητικών αυτών
επιπτώσεων στην παραγωγικότητα προκαλεί ευελιξία στην τεχνολογική
απαξίωση.
10. Ευελιξία-ευκολία-προσαρµογή στις προτιµήσεις του καταναλωτή-µισθωτή.
Επίσης αποφεύγονται περιορισµοί όπως ο έλεγχος από το δανειστή στην
περίπτωση δανείου.

14

Πρβλ. Chris Boobyer, Leasing finance, p.32
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11. Βελτίωση της ρευστότητας εισπράττοντας από τη χρήση των παγίων και
πληρώνοντας για τα µισθώµατα. Το ποσοστό των κερδών επί των ιδίων
κεφαλαίων µεγαλύτερο.
12. Προγραµµατισµός ταµειακών ροών. Ο µισθωτής γνωρίζοντας τα έσοδα και
έξοδα του µπορεί να αναπροσαρµόσει το ύψος και την περίοδο καταβολής του
µισθώµατος επιτυγχάνοντας αυτοχρηµατοδότηση και χρηµατοοικονοµική
σταθερότητα.
13. Μείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου. Στην περίπτωση που η µισθώτρια
εταιρία πτωχεύσει, η εταιρία leasing δε φέρει καµία ευθύνη.
14. Φορολογικά οφέλη και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Για το µισθωτή τα
µισθώµατα λογίζονται σαν λειτουργικά έξοδα και εκπίπτουν µέχρι 70% από
τη φορολογία. Για τον εκµισθωτή τα µισθώµατα υπόκεινται στο σύστηµα
αποσβέσεων και κατά αυτόν τον τρόπο µειώνεται η φορολογητέα ύλη.
15. Το κόστος της µίσθωσης δε µπαίνει στον ισολογισµό. Εξοπλισµός και
µηχανήµατα δεν εµφανίζονται στο παθητικό ως µελλοντικές πληρωµές
µισθωµάτων άρα τελικά ο µισθωτής εµφανίζεται µε λιγότερες υποχρεώσεις
πράγµα πολύ θετικό για την εικόνα του προς τα έξω αφού δεν αυξάνει τη
δανειακή επιβάρυνση.
16. Ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και τις ανάγκες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων για τις οποίες ένα δάνειο θα διατελούσε ασύµφορο λόγω µικρής
αξίας των παγίων τους. Οι τράπεζες ζητούν εγγυήσεις τις οποίες οι µικρές
επιχειρήσεις δε διαθέτουν. Αντίθετα η µίσθωση παρέχει περίοδο χάρητος
ώστε να κατευνάσει την αρνητική σχέση µεγέθους επιχείρησης και
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκ της
συµβάσεως δε σηµαίνει πτώχευση όπως συχνά συµβαίνει στην περίπτωση του
δανείου. Εξάλλου οι εκµισθωτές είναι πιο πρόθυµοι από τους δανειστές στο
να συνάψουν µια σύµβαση αφού διατηρούν στην κυριότητά τους το µίσθιο.
17. Ευνοϊκότεροι όροι σε σχέση µε µια αγορά η οποία συνήθως γίνεται τοις
µετρητοίς.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ

1. Ονοµαστικό κόστος µεγάλο, αν και οι εταιρίες Leasing ισχυρίζονται ότι
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό, δηλαδή το κόστος προµήθειας,
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το κόστος ασφάλειας, εγγυήσεων (υποθήκες , χαρτόσηµα, έρευνες τίτλων στο
υποθηκοφυλακείο κ.λ.) και το κόστος κεφαλαίου ιδίας συµµετοχής.
2. Η νοµική κυριότητα δε βρίσκεται στο µισθωτή εποµένως περιορίζεται η
οικονοµική επιφάνεια του µισθωτή µε την έννοια ότι µειώνεται το κύρος και η
διαπραγµατευτική του ικανότητα.
3. Ύπαρξη ελέγχου από τις εταιρίες leasing παρεµβαίνοντας πολλές φορές στη
διαχείριση και παρακολούθηση του µισθωτή.
4. Απώλεια της υπολειµµατικής αξίας µε τη λήξη της σύµβασης η οποία πολλές
φορές είναι αρκετά υψηλή λόγω ανατιµήσεων. Το µόνο που µπορεί να κάνει ο
µισθωτής είναι να επαναδιαπραγµατευτεί. Σε αυτή την περίπτωση και
προκειµένου να προστατευτεί ο µισθωτής υπάρχουν ρήτρες στα συµβόλαια,
οι οποίες εξασφαλίζουν την αγορά του εξοπλισµού σε χαµηλή αξία στο τέλος
της περιόδου.
5. Κόστος σύµβασης ειδικά όταν είναι µικρής διάρκειας και εποµένως είναι
αναγκαία µετά τη διακοπή της η σύναψη νέας.
6. Μείωση διαπραγµατευτικής ικανότητας εφόσον δε µπορεί ο µισθωτής να
χρησιµοποιήσει τον εξοπλισµό ως αντικείµενο εµπράγµατης ασφάλειας.
7. Υψηλά

µισθώµατα

λόγω

ανυπαρξίας

ανταγωνιστικών

εταιριών

χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε συνέπεια τη µείωση του ανταγωνισµού.
8. Τροχοπέδη στην ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανικής παραγωγής αφού οι
χρηµατοδοτικές εταιρίες κάνουν εισαγωγές µηχανηµάτων και εξάγουν
συνάλλαγµα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

1. Επιπρόσθετη

χρηµατοδοτική

δραστηριότητα.

Νέες

επιχειρηµατικές

δραστηριότητες.
2. Μείωση ρίσκου αφού είναι ευκολότερο να αποκτήσει ο εκµισθωτής τον
εξοπλισµό µε ένα απλό λάθος του µισθωτή.
3. Αύξηση των κερδών λόγω φορολογικών ελαφρύνσεων ανάλογα µε την αξία
του παγίου και άρα µείωση της φορολογικής κλίµακας.
4. Η διαδικασία είναι απλούστερη σε σχέση µε άλλες όπως αυτή του δανεισµού.
5. Γρήγορη συµφωνία. Οι αποφάσεις παίρνονται γρήγορα σε σχέση µε τη
δυσλειτουργία και γραφειοκρατία των τραπεζών.
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6. Χαµηλός κίνδυνος και εξασφάλιση αφού ο εκµισθωτής έχει την κυριότητα
του µίσθιου.
7. Φορολογικά οφέλη, εκπτώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες και τόκους ξένων
κεφαλαίων και δυνατότητα ξένων αποσβέσεων.
8. Νοµική κυριότητα του εξοπλισµού.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

1. Η κακή οργάνωση.
2. Η φύση των εκµισθούµενων πραγµάτων π.χ. λόγω σύγχρονης τεχνολογίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Συναλλαγή φερέγγυα εφόσον οι πωλήσεις είναι τοις µετρητοίς. Ο εκµισθωτής
πληρώνει κατευθείαν για τη συναλλαγή που γίνεται.
2. Αµοιβαία ανάπτυξη εργασιών (Vendor leasing) µε εταιρίες leasing.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

1. Αθέτηση υποχρεώσεων εκ της συµβάσεως και αφερεγγυότητα.
2. Κίνδυνοι σχετικά µε την ιδιοκτησία παγίου. Σε αυτή την περίπτωση ο
εκµισθωτής πρέπει:
Ι. να ελέγξει νοµιµότητα τίτλων ιδιοκτησίας και φερεγγυότητα προµηθευτή.
ΙΙ. να φροντίζει το ενδεχόµενο απεµπλοκής διαµάχης µεταξύ µισθωτή και
προµηθευτή αναθέτοντας στον πρώτο να επιλέξει τον δεύτερο.
ΙΙΙ. να εισάγει σχετικό όρο στο συµβόλαιο, ο οποίος να προβλέπει την
εξασφάλισή του σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής καθώς και σε περίπτωση
ζηµιάς ή τραυµατισµού.
IV να φροντίζει να σταθµίσει πιθανότητα βλάβης στη φήµη από τη
συµπεριφορά του µισθωτή π.χ. πειράµατα ζώων.
3. Συναλλαγµατικός κίνδυνος. Περιορίζεται µε σχετικό όρο στη σύµβαση ο
οποίος ορίζει τη λήψη ισόποσης υποχρέωσης στο νόµισµα.
Φορολογικοί κίνδυνοι. Με σχετικό όρο ο εκµισθωτής µπορεί να λήξει τη
σύµβαση σε περίπτωση µεγάλων ρυθµών φορολογίας, ποσοστών αποσβέσεων
ή φόρου εισοδήµατος. Ωστόσο υπάρχουν αναλύσεις ευαισθησίας για
προληπτικό έλεγχο.
4. Πολιτικός κίνδυνος. Εδώ η προσαρµογή της τιµολόγησης δεν είναι πάντα
εφικτή.
5. Κίνδυνος υπολειµµατικής αξίας. Είναι συχνότερος στη λειτουργική µίσθωση
και είναι αυτός που υπερεκτιµά την υπολειµµατική αξία κατά τη διάρκεια
καθορισµού των µισθωµάτων. Για να λυθούν τα τέτοιου είδους προβλήµατα
πρέπει να υπάρχει λεπτοµερής πληροφόρηση, ετικέτες πάνω στον εξοπλισµό,
εµπορικές δηµοσιεύσεις για την αποτίµηση ή για την εξάλειψη της
υπολειµµατικής αξίας πώλησης στο τέλος της χρήσης σε προκαθορισµένη
τιµή και ηµεροµηνία.
6. Κίνδυνος χαρτοφυλακίου. Τα χαρτοφυλάκια µε ένα µισθωτή και ένα κλάδο
είναι αρκετά επικίνδυνα γι’ αυτό και υπάρχουν στατιστικές τεχνικές για την
30

εκτίµηση πιθανής απώλειας. Έτσι µπορούµε να οδηγηθούµε σε τιµή µη
εξυπηρετούµενων δανείων και µε βάση τα ιστορικά στοιχεία να σταθµιστεί ο
αναλαµβανόµενος κίνδυνος του χαρτοφυλακίου.

ΑΠΑΤΗ ως βασικός κίνδυνος χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Μορφές
1. Παροχή λανθασµένων πληροφοριών για την αξιοπιστία του µισθωτή.
2. Ανυπαρξία πάγιων στοιχείων, συνοµωσία µισθωτή µε προµηθευτή
εναντίων του εκµισθωτή και παροχή πλαστών εγγράφων µε πλαστά
τιµολόγια.
3. Υπερτιµολόγηση εξοπλισµού.
4. Πολλαπλή

χρηµατοδότηση

περιουσιακών

στοιχείων

δηλαδή

χρηµατοδότηση από πολλούς εκµισθωτές.
5. Πώληση του µισθίου σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την έγκριση από τον
εκµισθωτή.

Αντιµετώπιση
Η αντιµετώπιση των παραπάνω µορφών απάτης απαιτεί συνεχή προσπάθεια
από µέρους του εκµισθωτή και έχει να κάνει µε τα παρακάτω:
1. Επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά µε το µισθωτή και
πρακτορεία πιστοληπτικού ελέγχου µέσω αρχείων.
2. Έλεγχος της τιµής του µισθωµένου εξοπλισµού από ανεξάρτητες
πηγές.
3. Έλεγχος του προµηθευτή.
4. Επιθεώρηση

κατά

την

παράδοση

του

εξοπλισµού.

Τα

εξειδικευµένα µηχανήµατα απαιτούν έλεγχο κατά την παράδοσή
τους από ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα.
5. Τακτική παρακολούθηση του πάγιου κατά την περίοδο µίσθωσης
για την αποφυγή τυχών πώλησης ή πολλαπλής χρηµατοδότησης.
6. Τοποθέτηση ετικέτας πάνω στον εξοπλισµό και τακτικοί έλεγχοι.
Επιπλέον καλό είναι να γίνεται αξιολόγηση των υποψήφιων µισθωτών ώστε
να αποφεύγονται οι επισφαλείς πελάτες. Η αξιολόγηση γίνεται από ειδικά
31

προγράµµατα στον υπολογιστή τα οποία λαµβάνουν υπόψη την οικονοµική
κατάσταση του µισθωτή ελέγχοντας τον ισολογισµό, τη ρευστότητα, τη
συνέπεια του στις υποχρεώσεις, τους δείκτες δανεισµού και τους δείκτες
απόδοσης του. Επιπλέον σηµαντικό κριτήριο στην αξιολόγηση του µισθωτή
είναι η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του, ο χαρακτήρας του η εικόνα της
επιχείρησης του και τέλος ο ανταγωνισµός που έχει να αντιµετωπίσει.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητο να δίνονται κάποιες
εγγυήσεις προσωπικές από διάφορα µεσολαβητικά άτοµα, τραπεζών µέχρι τη
κάλυψη ορισµένων ποσών, επιστολή πελατών για την εγγύηση των
µισθωµάτων, υπόσχεση του προµηθευτή ότι θα πάρει πίσω τον εξοπλισµό και
τέλος διάφορες άλλες εγγυήσεις από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.

Εποπτεία
Οι ελεγκτές ανώνυµης εταιρίας προέρχονται από το Σώµα Ορκωτών
Λογιστών. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή που εποπτεύει, ελέγχει και
εκδίδει άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης.
Η εποπτεία της χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνεται µε βάση της 89 και 93
οδηγίας της ΕΟK καθώς και νόµων και πράξεων του διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος και αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες:
1. Έλεγχο ενοποιηµένων λογιστικών καταστάσεων που στέλνουν οι τράπεζες
στην κεντρική και περιλαµβάνει αποτελέσµατα θυγατρικών εταιριών
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Έχει να κάνει µε έλεγχο φερεγγυότητας,
ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.
2. Έλεγχο καταστάσεων εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης ανά τρίµηνο
για:
i.

Τη ρευστότητα η οποία αποτελεί µέσω διάκρισης δανείων,
βραχυπρόθεσµων

και

µακροπρόθεσµων,

πηγών

δανεισµού,

επιτοκίων ή νοµισµάτων.
ii.

Μεγάλα

χρηµατοδοτικά

ανοίγµατα

όπως

για

παράδειγµα

κοινοποίηση παγίων όπου η παρούσα αξία των µελλοντικών
µισθωµάτων είναι µεγαλύτερη του 10% του µετοχικού κεφαλαίου.
iii.

Εξέλιξη είσπραξης απαιτήσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις όταν
εµπεριέχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές κοινοποιούνται ανά µισθωτή
και είδος εξοπλισµού.
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iv.

Τα όρια των συµµετοχών τους σε άλλες επιχειρήσεις.

v.

Τη συναλλαγµατική του θέση µέσω απόσπασης καταστάσεων για
χορηγήσεις σε ξένο νόµισµα και δάνεια που έχουν λάβει. Η εταιρία
leasing πρέπει πρώτα να αντισταθµίσει το συναλλαγµατικό
κίνδυνο βάση του ξένου επιτοκίου και µετά να προβεί στις
ποθούµενες ενέργειες.

3. Υποχρεωτικό τµήµα ελέγχου ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος µε αυτόν τον
τρόπο να εποπτεύει τη συµµόρφωση ή µη στους κανόνες εποπτικού
πλαισίου και τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων.
4. Υποχρεωτικός κανονισµός παροχής χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
τακτική ενηµέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη µεταβίβαση
µετοχών σύνθεσης και στοιχείων διοικούντων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

•

Χρηµατοοικονοµική σε σύγκριση µε λειτουργική
1. Μακροπρόθεσµη, αποτελούµενη από την κύρια περίοδο της που
είναι το 75% της οικονοµικής ζωής της η οποία αντιστοιχεί σε
πέντε µε δέκα χρόνια και τη δευτερεύουσα.
Βραχυπρόθεσµη µε διάρκεια µικρότερη της οικονοµικής της ζωής.
2. Τα µισθώµατα µεγαλύτερα από την αξία αγοράς του µισθίου.
Ο εκµισθωτής στη λήξη δε θα έχει αποκτήσει πλήρως την αξία
αγοράς του προϊόντος.
3. Τα έξοδα λειτουργίας, ασφάλισης, φθοράς και συντήρησης
επιβαρύνουν το µισθωτή.
Ο εκµισθωτής είναι αυτός που αναλαµβάνει τη συντήρηση.
4. Ο µισθωτής απολαµβάνει τη χρήση, την οικονοµική ιδιοκτησία
αλλά και τον κίνδυνο απαξίωσης.
Τον κίνδυνο αλλά και τα οφέλη της ιδιοκτησίας τα έχει ο
εκµισθωτής.
5. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι πάντα συγκεκριµένη.
Η διάρκεια δεν είναι πάντοτε γνωστή από την αρχή.
6. Τα µισθώµατα θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και στις δύο
περιπτώσεις.
7. Τα µελλοντικά µισθώµατα εµφανίζονται σαν υποχρεώσεις στον
ισολογισµό κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Τα µελλοντικά µισθώµατα δεν εµφανίζονται καθόλου στον
ισολογισµό.
8. Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα της παράτασης για απεριόριστο
χρόνο µε πολύ χαµηλό µίσθωµα.
Η

παράταση

δίνεται

ύστερα

από

επαναυπολογισµό

της

υπολειµµατικής αξίας του εξοπλισµού.
9. Το επιτόκιο είναι είτε σταθερό είτε κυµαινόµενο.
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Σταθερό το επιτόκιο ώστε να υπολογιστούν τα µισθώµατα και η
υπολειµµατική αξία.

•

Leasing σε σύγκριση µε τραπεζικό δανεισµό

Καλύτερο το leasing διότι:
1. Παρέχει έκπτωση µισθώµατος από τα κέρδη και άρα τα κέρδη
εµφανίζονται λιγότερα. Αντίθετα στο δανεισµό εκπίπτουν µόνο οι
τόκοι.
2. ∆εν φαίνεται στον ισολογισµό καµία επιβάρυνση υποχρεώσεων.
3. Τα πάγια δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό και άρα περιορίζεται
το πρόβληµα της υπερπαγιοποίησης.
4. Η εταιρία που µισθώνει µπορεί και απολαµβάνει το 100% του
συνολικού παγίου. Αντίθετα στο δανεισµό το δάνειο καλύπτει
µέχρι το 80%.
5. ∆ε ζητούνται από την εκµισθώτρια εταιρία ούτε εγγυήσεις, ούτε
προσηµειώσεις σε αντίθεση µε το δανεισµό που η τράπεζα απαιτεί
προσοµοίωση 140% του δανείου.
6. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας καταβάλλεται σταδιακά.

Καλύτερος ο δανεισµός διότι:
1. Πραγµατοποιούνται αποσβέσεις και άρα τα κέρδη εµφανίζονται
µειωµένα.
2. ∆εν αυξάνουν σηµαντικά τα λειτουργικά έξοδα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Την υπηρεσία του leasing παρέχουν στην Ελλάδα κυρίως οι τράπεζες µέσω των
θυγατρικών τους. Οι κυριότερες ανώνυµες εταιρίες leasing είναι οι εξής: Alpha
Leasing A.E, Aspis Leasing A.E, ATE Leasing A.E, Γενική Leasing A.E, Marfin
Leasing A.E, Εθνική Leasing A.E, Εµπορική Leasing A.E., EFG Eurobank Leasing
A.E, Κύπρου Leasing A.E., Πειραιώς Leasing A.E., Πειραιώς Leases και Probank
Leasing A.E. Παρακάτω αναλύονται κάποια από τα οικονοµικά τους στοιχεία για την
κάθε µία από αυτές ξεχωριστά. Όλα τα ποσά που αναφέρονται είναι στην
πραγµατικότητα προσαυξηµένα κατά χίλιες ποσοστιαίες µονάδες και οι µονάδα
µέτρησης τους είναι το €. Στο τελευταίο φύλλο εργασίας γίνεται σύγκριση, για το
έτος 2007, των κερδών προ φόρων των εταιριών leasing, για τις οποίες υπήρξε
δυνατή η εύρεση οικονοµικών στοιχείων. Οι τιµές που αφορούν τα µεγέθη των
στοιχείων και στις οποίες βασίστηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων βρέθηκαν στο
διαδίκτυο ενώ η απόδοση τους υπολογίστηκε µε βάση τον τύπο τελική τιµή µείων
αρχική τιµή διά απόλυτο της αρχικής τιµής πολλαπλασιαζόµενο όλο µε το 100%
ώστε το αποτέλεσµα να είναι εκφρασµένο σε ποσοστό. Ειδικότερα:

Alpha Leasing A.Ε.: Στα µικτά κέρδη παρατηρείται µια αύξηση από το 1998 µέχρι το
2002 έπειτα µια µείωση µέχρι το 2005 και τέλος αύξηση µέχρι το 2007. Όσον αφορά
τα κέρδη προ φόρων η πορεία τους παρατηρείται ανοδική από την αρχή µέχρι το
τέλος µε εξαίρεση το έτος 2003 όπου διαφαίνεται µια σηµαντική µείωση. Στα κέρδη
µετά φόρων η τάση δεν είναι µία αλλά αλλάζει συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Τέλος
τα κέρδη ανά µετοχή ξεκινάνε από ένα υψηλό επίπεδο, πέφτουν και καταλήγουν σε
ένα ποσό χαµηλότερο από το αρχικό.
Εµπορική Leasing A.E: Σε γενικές γραµµές όλα τα µεγέθη παραµένουν σταθερά
κατά το πέρασµα των ετών. Η µόνη διαφορά που παρατηρείται σε σχέση µε τις
υπόλοιπες χρονιές είναι τα αρνητικά κέρδη προ και µετά φόρων το 2006 την οποία
δεν ακολουθούν τα µικτά κέρδη. Η µεταβολή αυτή από την προηγούµενη χρονιά είναι
αισθητή και παράλληλα αρκετά αρνητική για την εταιρία.
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Πειραιώς Leases: Σε αυτή την εταιρία βρίσκουµε στοιχεία για τα δύο τελευταία έτη
µόνο, δηλαδή το 2006 και 2007, σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ολόκληρου του
οµίλου. Παρατηρούµε ότι το 2007 η εταιρία leasing αυξάνει τα κέρδη της ενώ ο
όµιλος τα µειώνει κατά ένα µικρό ποσοστό σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
Εύκολα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αυτή η µείωση δεν οφείλεται στις εργασίες
της εταιρίας leasing αλλά σε κάποιες άλλες θυγατρικές. Από τη µελέτη των
οικονοµικών στοιχείων καθίσταται ότι η Πειραιώς Leases έχει ορισµένο προβάδισµα
σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες εταιρίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων.
Aspis Leasing A.E: Στα πλαίσια της µελέτης της οικονοµικής πορείας της εν λόγω
εταιρίας παρατίθενται τρία διαφορετικά µεγέθη. Τα καθαρά έσοδα τόκων είναι
σταθερά µε εξαίρεση το 2005 όπου αυξάνονται απότοµα ενώ τα κέρδη προ φόρων
καθώς επίσης και τα κέρδη µετά φόρων παρουσιάζουν µια οµοιότητα µεταξύ τους.
Συγκεκριµένα η γενική τους κατεύθυνση είναι η µείωση κατά το πέρασµα του χρόνου
αγγίζοντας το 2006 τις χαµηλότερες τιµές, οπότε και οι µεταβολές των τριών
µεγεθών του κέρδους είναι αρνητικές. Αύξηση κατά 35 % παρουσιάζουν τα κέρδη
προ φόρων το 2007 χωρίς όµως να καταφέρνουν να ισοσταθµίσουν τις ζηµιές του
προηγούµενου έτους. Η Aspis Leasing σε γενικές γραµµές φαίνεται ότι δεν
παρουσιάζει θετική πορεία στα κέρδη της µέσα στο χρόνο, επηρεαζόµενη ίσως από το
γεγονός ότι η Aspis Bank εξαγόρασε την Abn Amro το 2002. Κατ΄αυτόν τον τρόπο ,
η Aspis Leasing ΑΕ δε µπόρεσε να προσαρµοστεί στους γρήγορους και
ανταγωνιστικούς ρυθµούς της αγοράς χρηµατοδοτικών µισθώσεων ώστε να γίνει
γνωστή και έµπιστη προς τους υποψήφιους πελάτες.
Marfin Leasing A.E: Η ίδρυση της έγινε το 2000 ως Εγνατία Leasing. Από το 2001
έως το 2004 που βρέθηκαν στοιχεία για την εταιρία, παρουσιάζει ανοδική πορεία στα
µικτά κέρδη, όµως η άνοδος αυτή πραγµατοποιείται µε µειούµενο ρυθµό. Τα κέρδη
προ και µετά φόρων αυξάνουν µε κορύφωση το 2003 και έπειτα αρχίζουν να
µειώνονται. Για το 2004 τα κέρδη του οµίλου σε σχέση µε αυτά της εταιρίας leasing
είναι ασύγκριτα υψηλότερα, εµποδίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την πιθανή κήρυξη
πτωχεύσεως λόγω ζηµιών.
Probank Leasing A.E: Τα κέρδη της εταιρίας αυξάνουν µε µειούµενο ρυθµό από το
2002 µέχρι το 2006 ενώ το 2007 πέφτουν απότοµα προσεγγίζοντας σχεδόν το µισό σε
σχέση µε τα κέρδη της προηγούµενης χρονιάς.

Η µεγαλύτερη αύξηση στην

κερδοφορία παρατηρείται τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της (2002-2003). Επιπλέον το
µόνο αρνητικό ποσοστό που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του βίου της είναι τα
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καθαρά έσοδα από τόκους µεταξύ των ετών 2006 και 2007 ενώ όλα τα υπόλοιπα
ποσοστά είναι θετικά πράγµα εξαιρετικά σηµαντικό για την πορεία της εταιρίας σε
σχέση µε άλλες που παρουσιάζουν σταθερά αρνητική εικόνα.
Γενική Leasing A.E: Σε αυτήν την εταιρία τίθενται στη διάθεσή µας, περισσότερα
στοιχεία σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες leasing, όπως για παράδειγµα ο αριθµός
των εργαζοµένων και το σύνολο του ενεργητικού, πράγµα που µας βοηθά να
κατανοήσουµε

επαρκώς στοιχεία του ισολογισµού. Τα κέρδη προ φόρων όπως

άλλωστε διαφαίνεται και στο σχετικό διάγραµµα κυµαίνονται κατά µέσο όρο γύρω
στα 300.000 € µε εξαίρεση το 2004, το 2005 και το 2006 όπου οι τιµές είναι τελείως
διαφορετικές από αυτές των υπόλοιπων ετών. Τα δύο πρώτα έτη που ανέφερα
παραπάνω είναι αρνητικές ενώ το τρίτο θετική κατά ένα ποσό όµως πολύ µεγαλύτερο
από τα υπόλοιπα.
ATE Leasing A.E: Τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν µια σταθερότητα,
κυµαίνονται δηλαδή γύρω στα 3,000,000 € µε εξαίρεση µεταξύ των ετών 2004 έως
2006 όπου οι µεταβολές είναι έντονες. Με λίγα λόγια παρουσιάζεται πτώση για τον
επόµενο χρόνο ενώ κατά τα επόµενα δύο χρόνια παρουσιάζεται µεγάλη αύξηση
αγγίζοντας το 2006 την υψηλότερη τιµή των 1.1043.000 €. Τα καθαρά έσοδα τόκων
για τα έτη 2004-2007 αρχικά µειώνονται, έπειτα αυξάνονται και τέλος ξανά
µειώνονται ενώ τα κέρδη µετά φόρων είναι ανοδικά και παρουσιάζουν µείωση το
2007.

Στα πλαίσια της εν λόγω εργασίας µελετώνται χωριστά τα κέρδη προ φόρων

των

τραπεζών που κάνουν leasing. Στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για επτά εταιρίες
καταδεικνύουν ότι το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς το 2007 κατέχει η Alpha
Leasing µε τις υπόλοιπες να ακολουθούν µε σαφώς µικρότερα µερίδια και τη Γενική
Leasing να βρίσκεται στην τελευταία θέση.
Ο µέσος όρος, η διάµεσος, η τυπική απόκλιση και η στατιστική σηµαντικότητα µας
βοηθούν να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για την συσχέτιση των εταιριών στην
αγορά. Οι συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο Excel για το κάθε µέγεθος
αντίστοιχα είναι =AVERAGE(B5:B11), =MEDIAN(B5:B11) και =STDEV(B5:B11).
Ο τύπος που χρησιµοποιήθηκε για τη στατιστική σηµαντικότητα είναι: µέσος όρος
δια τυπική απόκλιση επί τον αριθµό των παρατηρήσεων στο τετράγωνο. Έτσι
φτάσαµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει θετική κανονική στατιστική σηµαντικότητα
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αφού το 2,33007 είναι µεγαλύτερο από το 1,96 της τυπικής κανονικής κατανοµής. Το
κελί Β17 υπολογίστηκε ως =B14/B16*SQRT(B13).
Με βάση τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι εταιρίες µε µικρό
µερίδιο στην αγορά µισθωτικής χρηµατοδότησης θα πρέπει µιµούµενες την πολιτική
της Alpha Leasing A.E, να υιοθετήσουν κάτι τολµηρό και ρηξικέλευθο προβαίνοντας
σε παράλληλη προώθηση και διαφήµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών τους ώστε
να βρουν ανταπόκριση στον κόσµο και να µη χρειαστεί να κλείσουν από τη στιγµή
που δεν είναι προσοδοφόρες για τον όµιλο τους αλλά και ολόκληρο τον κλάδο τους.
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