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ΔΕΟ25 – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ // Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 ΤΟΜΟΣ Α1 

 

ΔΛΠ 17 – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

• Με βάση τις διατάξεις του Ε.Λ.Π., όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα πάγιο 

με την μορφή μισθώσεως το πάγιο αυτό δεν καταχωρείται στο ενεργητικό της, 

διότι έχει μόνο την χρήση του και όχι την κυριότητά του. Επιτρέπεται όμως να το 

παρακολουθεί σε λογαριασμούς τάξεως, ενώ τα μισθώματα που καταβάλει 

εμφανίζονται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς του λογαριασμού “Ενοίκια”.  

• Το ΔΛΠ 17 ορίζει ότι η μίσθωση θεωρείται μια συμφωνία όπου ο εκμισθωτής 

μεταβιβάζει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για 

ορισμένο διάστημα και με αντάλλαγμα πληρωμή ή σειρά πληρωμών και τις 

διαχωρίζει σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές  μισθώσεις με βάση την 

οικονομική ουσία και όχι τον τύπο της σύμβασης 

 

ΔΛΠ 17 – ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Μίσθωση: Είναι μία συμφωνία όπου ο εκμισθωτής ενός παγίου περιουσιακού 

στοιχείου μεταβιβάζει στο μισθωτή με αντάλλαγμα μια πληρωμή ή μια σειρά 

μελλοντικών πληρωμών, το δικαίωμα χρήσεως του στοιχείου αυτού για μια 

συμφωνημένη χρονική περίοδο.  

 Χρηματοδοτική Μίσθωση: Είναι μία μίσθωση με την οποία μεταβιβάζονται 

ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα ενός 

παγίου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από την μεταβίβαση ή μη της 

κυριότητας.  

 Λειτουργική Μίσθωση: Είναι μία μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική.  

 

Μισθώσεις Ενσώματων Παγίων – Βήματα 
Αναλυτικά η καταγραφή των μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 ακολουθεί τα 

ακόλουθα βήματα: 

1. Κατά την αρχική καταχώρηση του παγίου που μισθώνεται, η επιχείρηση – 

μισθωτής καταχωρεί ως αξία του παγίου το μικρότερο ποσό ανάμεσα στο 

άθροισμα της Παρούσας αξίας των ετήσιων μισθωμάτων και της εύλογης αξίας 

του μισθίου. 
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2. Στη συνέχεια και στο τέλος κάθε χρήσης καθ΄ όλη τη    

διάρκεια της μίσθωσης καταχωρεί τα μισθώματα τα οποία καταγράφει, και 

διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στο ποσό που αφορά τη μείωση της 

υποχρέωσης και στο ποσό που αφορά το χρηματοοικονομικό έξοδο. 

3. Έτσι οι πληρωμές της μίσθωσης κατανέμονται μεταξύ εξόδων 

χρηματοδότησης (τόκοι) και της μείωσης του λογιστικού υπολοίπου της 

υποχρέωσης. 

 

Αποσβέσεις 
Οι Αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την ωφέλιμη ζωή του παγίου, αν στο τέλος 

της σύμβασης μεταφέρεται η κυριότητα στον μισθωτή, αν όχι τότε οι αποσβέσεις θα 

υπολογίζονται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
Η επιχείρηση «ΑΒΓ» μισθώνει την 1/1/2008 μηχάνημα για τις παραγωγικές ανάγκες 

της επιχείρησης από την «ΒΒ ΑΕ». Η σύμβαση γίνεται για 6 χρόνια και το ετήσιο 

μίσθωμα ανέρχεται σε €26.200. Το επιτόκιο για τη μίσθωση αυτή ορίζεται σε 12% 

ενώ η παρούσα αξία των μισθωμάτων υπολογίζεται σε €107.718,87. Η 

υπολειμματική αξία των μισθωμάτων είναι μηδέν στο τέλος της μίσθωσης. Για 

καλύτερη πληροφόρηση δίνεται και ο παρακάτω πίνακας μισθωμάτων. 

Ζητείται: Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές της μίσθωσης κατά την αρχική 

καταχώρηση αλλά και στο τέλος της χρήσης του 2008 σύμφωνα με τα ΔΛΠ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Παρούσα αξία 107.718,87

Ημερομηνία 

καταβολής 

μισθωμάτων

Μίσθωμα € Τόκοι (12%)
Μείωση 

υποχρέωσης €

Υπόλοιπο 

υποχρέωσης

31/12/2008 26.200,00 12.926,26 13.273,74 94.445,13

31/12/2009 26.200,00 11.333,42 14.866,58 79.578,55

31/12/2010 26.200,00 9.549,43 16.650,57 62.927,98

31/12/2011 26.200,00 7.551,36 18.648,64 44.279,33

31/12/2012 26.200,00 5.313,52 20.886,48 23.392,85

31/12/2013 26.200,00 2.807,14 23.392,86 0,00
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 

 
 

 

Άσκηση Θεωρίας 1 

Τελικές 2014-15 & 2013-14 

 
Σωστή απάντηση η Γ 

 

Άσκηση από διαφάνειες ΕΑΠ 

Τον Ιανουάριο του 2015, η εταιρεία Χ υπέγραψε μια πενταετή μη ακυρώσιμη 

σύμβαση για εξοπλισμό. Οι όροι της μίσθωσης απαιτούν για ετήσιες πληρωμές 

€50.000 στην αρχή κάθε έτους με τον τίτλο να περνά στην Χ στο τέλος της 

περιόδου μίσθωσης. Ο εξοπλισμός έχει εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 7 ετών και 

μηδενική υπολειμματική αξία. Η Χ χρησιμοποιεί την ευθεία μέθοδο απόσβεσης για 

όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τα βιβλία της Χ η μίσθωση 
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χαρακτηρίζεται σαν χρηματοδοτική. Η ελάχιστη πληρωμή μισθωμάτων 

προσδιορίζεται να έχει παρούσα αξία €208.493 με ένα αποτελεσματικό επιτόκιο 

10% 

1. Το 2015 η Χ πρέπει να καταγράψει έξοδο τόκων : 

A. €15.849 

B. €29.151 

C. €20.849 

D. €34.151 

 

2. Το 2016 η Χ πρέπει να καταγράψει έξοδο τόκων : 

A. €10.849 

B. €12.431 

C. €15.862 

D. €17.934 

 

Απάντηση 

1. 

Υπολογισμός εξόδου τόκων για το 2015 

Παρούσα αξία €208.493. 

Υπολογίζουμε το επιτόκιο 10% επί της παρούσας αξίας για να βρούμε την ελάχιστη 

πληρωμή μισθωμάτων 

€208.493 * 10% = €20.849 

Σωστή απάντηση Γ 

2. 

 
Υπολογισμός εξόδου τόκων για το 2016 

Σωστή απάντηση Δ 

 

 

Άσκηση  

Τελικές 2015_16 

Η εταιρεία Κ συμφωνεί με την εταιρεία Ω να της παρέχει το δικαίωμα χρήσης 

εξοπλισμού εύλογης αξίας € 150.000 με αντάλλαγμα την καταβολή ποσού € 35.000 

ετησίως για 5 έτη όσο και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, ενώ μετά την 

παρέλευση της 5ετίας ο εξοπλισμός θα παραμείνει στην εταιρεία Κ με αντάλλαγμα 
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ύψους € 1000. Η παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών ισούται με την εύλογη 

αξία του εξοπλισμού.  

1. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ η παραπάνω συναλλαγή είναι  

           α. Χρηματοδοτική μίσθωση 

           β. Πώληση για επανεκμίσθωση 

           γ. Λειτουργική μίσθωση 

           δ. Δάνειο για αγορά εξοπλισμού 

 

2. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 o μισθωτής θα εμφανίσει στις οικονομικές του 

καταστάσεις κατά την έναρξη της μίσθωσης 

        α. Μια υποχρέωση ίση με € 175000 και πάγιο αξίας € 135.000 

        β. Ένα πάγιο αξίας € 134.000 

         γ. Μία υποχρέωση ίση με € 150.000 και ισόποση αξία μισθωμένου εξοπλισμού 

         δ. Μία υποχρέωση ίση με € 149.000 και ισόποση αξία μισθωμένου εξοπλισμού 

 

1. σωστή απάντηση η α και 2. Σωστή απάντηση η γ. 

 

Τελικές 2018_19  

Η εταιρεία «ΠΗΓΗ» (μισθωτής) συμφωνεί με την εταιρεία «ΟΑΣΗ» (εκμισθωτής) 

να της παρέχει το δικαίωμα χρήσης μηχανήματος που θα χρησιμοποιήσει στη 

παραγωγικής της διαδικασία, με αντάλλαγμα την καταβολή ποσού 20.000 ευρώ 

ετησίως για 5 έτη, όσο και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. 

Με τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα παραμείνει στην εταιρεία  «Πηγή». Οι 

αποσβέσεις του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης θα διενεργούνται:  

α. Από τον εκμισθωτή 

β. Μέρος της απόσβεσης από τον εκμισθωτή και μέρος από τον μισθωτή 

γ. Δεν διενεργούνται αποσβέσεις κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

δ. Από τον μισθωτή  

 

Σωστή απάντηση η δ 
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