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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στην επιφάνεια μία σειρά από επιμέρους 

θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής που συνδέονται με τον προσδιορισμό της 

αξίας της επιχείρησης ως συνόλου και της αξίας των επιμέρους χρηματοδοτικών της 

τίτλων. Η επίλυση των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια 

αποτίμησης της αξίας του Ομίλου ΜΕΤΚΑ και στη συνέχεια της τιμής της μετοχής 

του. Η ΜΕΤΚΑ είναι μία διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών 

έργων, αλλά και βιομηχανικής παραγωγής με παρουσία στους τομείς ενέργειας, 

υποδομών και άμυνας. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών από το 1973 και συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης 

FTSE/ATHEX LARGE CAP . Στην προσπάθεια αυτή, παρουσιάζονται αριθμοδείκτες 

που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Ομίλου. 

Η εργασία κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το θεωρητικό όπου γίνεται 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και εκτενής περιγραφή της εταιρείας αλλά και 

στρατηγική και χρηματοοικονομική ανάλυση. Το δεύτερο επίπεδο είναι το πρακτικό 

όπου πραγματοποιείται η αποτίμηση της αξίας του Ομίλου με τη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Επισημαίνεται ότι με δεδομένη την αστάθεια στο 

οικονομικό περιβάλλον, δεν μπορούν να σχηματιστούν ασφαλή συμπεράσματα, 

ωστόσο οι αξίες που υπολογίσαμε είναι στο εύρος αποτιμήσεων εταιρικών 

αναλύσεων, ώστε τα αποτελέσματα να προσεγγίζουν την πραγματικότητα. 

Τόσο για την ανάλυση αριθμοδεικτών, όσο και για την αποτίμηση της τιμής της 

μετοχής, χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τα 

στοιχεία που αφορούν στο σύνολο του ομίλου ΜΕΤΚΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η METKA είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών 

έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της  Μελέτης - 

Προμήθειας - Κατασκευής (EPC), αλλά και ένας όμιλος βιομηχανικής παραγωγής 

υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας. 

Η επιχειρηματική της βάση βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Νέα Ιωνία 

Βόλου, όπου η εταιρεία ιδρύθηκε το 1962. Σήμερα, δραστηριοποιείται σε 11 

διαφορετικές χώρες. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει η αποτίμηση της αξίας της 

εταιρείας, δηλαδή να προσδιοριστεί η πραγματική της αξία και η πραγματική τιμή της 

μετοχής της. Επομένως, θα εξετάσουμε το κατά πόσο η τιμή στην οποία 

διαπραγματεύεται η μετοχή στο χρηματιστήριο είναι εύλογη – δίκαιη. Βασικό ρόλο 

στην πορεία της μετοχής διαδραματίζει το συνολικό οικονομικό κλίμα που επικρατεί 

στην αγορά, καθώς και οι ανακοινώσεις για την εξεταζόμενη εταιρεία. 

Στις μέρες μας, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και συνεχείς μεταβολές, επομένως , η αποτίμηση 

είναι καθοριστικής σημασίας. Το αποτέλεσμά της είναι σημαντικό και 

γνωστοποιείται σε όλα τα πρόσωπα και τις ομάδες προσώπων που ενδιαφέρονται για 

την αξία της εταιρείας. Για τον καθένα από αυτούς, η αξία της πληροφορίας είναι 

διαφορετική και καλείται να λάβει διαφορετικές αποφάσεις με βάση αυτή. 

Η άντληση των πληροφοριών για την αποτίμηση του Ομίλου ΜΕΤΚΑ θα γίνει 

από τις ετήσιες δημοσιευμένες καταστάσεις της, καθώς και από άλλες πηγές 

διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. 

1.2  Μεθοδολογία 

 

Λόγω της φύσης του ερευνητικού ερωτήματος, θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν πολλές υποθέσεις, οι οποίες είναι προφανές πως θα έχουν 

αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό , θα προσπαθήσουμε να 

αναλύσουμε τις παραδοχές με πληροφορίες αξιόπιστων πηγών, έτσι ώστε ο 

αναγνώστης να αποκτά γνώση. 
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Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε για την αποτίμηση του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

αναλύονται παρακάτω: 

i. Το πρώτο βήμα είναι η γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαδικασίας 

αποτίμησης των επιχειρήσεων και της μεθόδου των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στους λόγους που οδηγούν 

στην αποτίμηση και στους μύθους που επικρατούν γύρω από την αποτίμηση. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η μέθοδος και θα συζητηθούν αναλυτικά οι 

παραδοχές και η βάση της μεθόδου αυτής. 

ii. Το δεύτερο βήμα είναι η παρουσίαση του Ομίλου ΜΕΤΚΑ καθώς πριν 

προχωρήσουμε στο πρακτικό κομμάτι, ο αναγνώστης θα πρέπει να μάθει 

πληροφορίες για την εταιρεία. 

iii. Στο τρίτο βήμα, πραγματοποιείται η στρατηγική ανάλυση της εταιρείας, όπου 

θα εξεταστεί η θέση της στον κλάδο που δραστηριοποιείται, οι δυνάμεις και οι 

αδυναμίες της, αλλά και οι απειλές και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει.  

iv. Το τέταρτο βήμα περιλαμβάνει τη χρηματοοικονομική ανάλυση της ΜΕΤΚΑ 

μέσω αριθμοδεικτών. 

v. Το πέμπτο βήμα αποτελείται από το σχηματισμό των προβλέψεων, δηλαδή 

των μελλοντικών προσδοκιών για την πορεία του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

vi. Το έκτο βήμα αφορά το πρακτικό κομμάτι της εργασίας, όπου θα 

πραγματοποιηθεί η αποτίμηση μέσω του μοντέλου προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών για την επιχείρηση και τους μετόχους, και θα προσδιοριστεί 

η πραγματική τιμή της μετοχής 

vii. Το τελευταίο βήμα της εργασίας συμπεριλαμβάνει το συμπέρασμα της 

αποτίμησης. 

 

1.3 Προέλευση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν 

δεδομένα που προέρχονται από την ηλεκτρονική σελίδα του Ομίλου ΜΕΤΚΑ και 

ειδικότερα από τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις του για τα έτη 2011-

2015, την περίοδο δηλαδή που εξετάζουμε. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαίο να 

χρησιμοποιηθούν στοιχεία για τα δεδομένα της αγοράς, τα οποία είναι δημοσιευμένα 

είτε στους ιστότοπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είτε προέρχονται από έγκυρες 

πηγές ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης, που υπάρχουν ως 

παραπομπές στο περιεχόμενο της εργασίας 

1.4 Κριτική για την αξιοπιστία των δεδομένων 

 

Για τον προσδιορισμό της αξίας μίας επιχείρησης απαιτείται πλήρης 

πληροφόρηση, πολλές φορές από πηγές διαθέσιμες μόνο στο εσωτερικό της 

επιχείρησης στις οποίες η πρόσβαση δεν καθίσταται δυνατή. Για το λόγο αυτό και 
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καθώς η αποτίμηση πραγματοποιείται εξωτερικά, η μελέτη βασίστηκε αποκλειστικά 

και μόνο στις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου ΜΕΤΚΑ θεωρούνται αξιόπιστες καθώς έχουν επιβεβαιωθεί από 

ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές. Τέλος, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από 

εξωτερικές πηγές ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους μέσω διασταύρωσης και 

επαλήθευσής τους με τη χρήση περισσότερων πηγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

2.1 Η αξία της επιχείρησης και οι τρείς βασικοί παράγοντες που την 

επηρεάζουν 

Οι συνεχείς αλλαγές και η ταχύτητα κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των 

εμπορευμάτων και κατ’ επέκταση των αξιών, επιβάλλουν τη συνεχή αναγνώριση της 

θέσης και της αξίας της επιχείρησης. Αξία επιχείρησης καλείται το σύνολο της αξίας 

όλης της επιχείρησης, με βάση τις προσδοκίες για κέρδη, ταμειακές ροές κ.ο.κ. και 

είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία της επιχείρησης και τις μελλοντικές αποδόσεις. 

Αξίζει να τονισθεί, ότι η αξία δημιουργείται από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα 

όταν αυτή αποφέρει ένα ποσοστό απόδοσης μεγαλύτερο από το κόστος του 

χρησιμοποιηθέντος για την χρηματοδότησή της κεφαλαίου. 

Βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει τη συνολική της αξία, 

δηλαδή τα κέρδη της και τον πλούτο των μετόχων. Η διοίκηση της επιχείρησης είναι 

αυτή που έχει την ευθύνη για την απόκτηση των υλικών και χρηματοοικονομικών 

πόρων από το εξωτερικό περιβάλλον και στη συνέχεια να τους χρησιμοποιήσει για τη 

δημιουργία αξίας για τους υπάρχοντες και δυνητικούς επενδυτές των τίτλων της 

επιχείρησης.  

Σ΄ αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφέρουμε τους τρείς βασικούς εξωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την Αξία της επιχείρησης1: 

▪ Ο Πληθωρισμός 

▪ Η Ρευστότητα της αγοράς και ακόμα περισσότερο, η ρευστότητα της μετοχής 

▪ Τα Επιτόκια 

Κοινό στοιχείο και των τριών παραγόντων είναι ότι συνδέονται άμεσα και κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό σχηματίζουν τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών 

(επενδυτών, τραπεζών, μετόχων κλπ). Αν και ο πληθωρισμός παρουσιάζει μεγάλη 

συσχέτιση με τα επιτόκια, θα πρέπει να παρουσιαστούν ξεχωριστά, καθώς έχουν 

διαφορετική επίδραση στην αξία της επιχείρησης. Η παράγοντες αυτοί παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αποτίμηση των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στην 

κεφαλαιαγορά, καθώς η αποτίμηση είναι καθημερινή και η επίδραση αυτών άμεση. 

                                                           
1 Λαζαρίδης Γ. Θεμιστοκλής, 2005, Αποτίμηση Επιχειρήσεων-Θεωρία-Μεθοδολογία-Πρακτική, Αφοί 

Κυριακίδη ΑΕ 
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Για παράδειγμα, μία ανακοίνωση για αύξηση ή μείωση των επιτοκίων ή του 

πληθωρισμού, επιδρά έμμεσα στην μεταβολή της τιμής της μετοχής και κατ’ 

επέκταση στην αξία της επιχείρησης. 

Η σχέση των παραγόντων αυτών και της πορείας της τιμής των μετοχών και της αξίας 

της επιχείρησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα2: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Πληθωρισμός 

 

 

 

 

Ρευστότητα  

  

 

 

Επιτόκια 

  

 

 

 

Παρατηρούμε ότι ο πληθωρισμός και τα επιτόκια επιδρούν με τον ίδιο τρόπο 

στην πορεία της τιμής των μετοχών και στην αξία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα 

καθώς ο παράγοντας πληθωρισμός – επιτόκια αυξάνεται λειτουργεί αντιστρόφως 

ανάλογα στην πορεία της τιμής της μετοχής και της αξίας της επιχείρησης, εφόσον 

επιφέρει μείωση. Αντίθετα, η μεταβολή του παράγοντας ρευστότητα λειτουργεί 

ανάλογα στην πορεία της τιμής της μετοχής και της αξίας της επιχείρησης, εφόσον η 

αύξηση αυτής οδηγεί σε αύξηση της τιμής της μετοχής και της αξίας της επιχείρησης. 

Η αξία της επιχείρησης αποτελεί σημαντικό σημείο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων καθώς διαμορφώνει τη συμπεριφορά όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

έναντι της ίδιας της επιχείρησης. Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της θέσης τους, η 

κάθε κατηγορία προσώπων ή συμφερόντων έχει τα δικά της κριτήρια της αξίας. 

Ενδεικτικά τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την αξία της επιχείρησης είναι: 

▪ Επιχειρηματίας, Στελέχη της Εταιρείας και Διευθυντές 

▪ Δανειστές 

                                                           
2 Fisher and Stanley, 1981, Relative shocks, Relative Price Variability and Inflation, Brookings Papers 

on Economic Activity 2 
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▪ Πελάτες και Προμηθευτές 

▪ Εργαζόμενοι 

▪ Μέτοχοι 

▪ Λογιστές και Οικονομική Διεύθυνση 

▪ Εσωτερικοί και εξωτερικοί Ελεγκτές 

▪ Εφορία 

▪ Ευρύτερη Κοινωνία 

▪ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Δεν μετρούν όλοι τα ίδια πράγματα και δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη για την 

αξία της επιχείρησης. Έτσι, ανάλογα με τη θέση τους, άλλοι ενδιαφέρονται για τα 

λογιστικά κέρδη, άλλοι για την καταμέτρηση των ταμειακών ροών, άλλοι για τα 

οργανικά κέρδη κ.ο.κ. 

2.2 Αποτίμηση και λόγοι Αποτίμησης 

 

Με τον όρο Αποτίμηση, εννοούμε την πράξη ή τη διαδικασία προσδιορισμού 

της Αξίας της Επιχείρησης ή τμήματος αυτής. Την προηγούμενη δεκαετία, η 

αποτίμηση ήταν μία δύσκολη διαδικασία που πραγματοποιούνταν σπάνια, κυρίως σε 

περιπτώσεις συγχώνευσης ή εξαγορών και είσοδο της επιχείρησης στο 

χρηματιστήριο. Στις μέρες μας η αποτίμηση πραγματοποιείται καθημερινά και 

αποτελεί σημαντική πληροφορία για το σύνολο των ενδιαφερόμενων προσώπων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Παρακάτω οι βασικότεροι λόγοι που οδηγούν σε αποτίμηση της επιχείρησης 

σύμφωνα με τον Mayer3: 

▪ Στην περίπτωση που ένας επιχειρηματίας επιθυμεί να πουλήσει την 

επιχείρησή του (εξαγορά-συγχώνευση), θα πρέπει να προσδιορίσει την αξία 

εξόδου μέσω μίας έγκυρης διαδικασίας, ώστε να εξασφαλίσει ότι το τίμημα 

της επιχείρησης είναι δίκαιο και δεν είναι μικρότερο από το επιθυμητό. 

Επιπροσθέτως, μόνο όταν γνωρίζει την πραγματική αξία της επιχείρησης θα 

μπορέσει να προβεί σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον ενδιαφερόμενο.  

▪ Για την προσέλκυση Κεφαλαίου 

▪ Για πιο εύκολο επιχειρηματικό Σχεδιασμό 

▪ Για τον προσδιορισμό των αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ανώτερων στελεχών που είναι συνδεδεμένοι με την Αξία της επιχείρησης 

▪ Τέλος ακόμη και αν υποθέσουμε ότι οι αγορές είναι αποτελεσματικές, δεν 

υπάρχει η έννοια της αποτελεσματικής αγοράς για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστεί η αξία της επιχείρησης.  

                                                           
3 Mayer, C.,1986, Corporation Tax, Finance and the Cost of Capital. The Review of Economic Studies 
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Στην ουσία, η διαδικασία αποτίμησης της επιχείρησης αποσκοπεί στην εξαγωγή μίας 

«συγκεκριμένης» τιμής της μετοχής και οδηγεί σε τρία πιθανά σενάρια που είναι 

ενδεικτικά της πορείας που ακολουθεί. Έτσι η τιμή της μετοχής μπορεί να είναι: 

▪ Δίκαιη τιμή (Fair Value) : Η αγοραία αξία είναι ίση με αυτή που έχουμε 

υπολογίσει μέσω της αποτίμησης 

▪ Υποτιμημένη  (Undervalued): Η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη από αυτή 

που έχουμε υπολογίσει μέσω της αποτίμησης 

▪ Υπερτιμημένη (Overvalued): Η αγοραία αξία είναι υψηλότερη από αυτή που 

έχουμε υπολογίσει μέσω της αποτίμησης 

 

2.3 Μύθοι για την Αποτίμηση4 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί ορισμένες πλάνες ή μύθοι σχετικά 

με την αποτίμηση. Ένας από τους βασικότερους θεωρητικούς και πρακτικούς της 

αποτίμησης, είναι ο καθηγητής Aswath Damodoran, ο οποίος έχει εντοπίσει δώδεκα 

μύθους που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

Μύθος 1ος : Η αποτίμηση είναι μία επιστήμη που «παράγει» ακριβή αποτελέσματα 

και δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις 

Μύθος 2ος : Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και 

μέθοδοι διαθέσιμα 

Μύθος 3ος : Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα χρόνια 

και παρουσιάζουν ζημίες κατά τη διάρκεια αυτών 

Μύθος 4ος : Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (Κόστος Κεφαλαίου = Επένδυση χωρίς 

Κίνδυνο + Beta * Ασφάλιστρο κινδύνου). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν 

κινδύνους, τα Beta υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου 

δύναται να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια 

Μύθος 5ος : Το επιτόκιο δανεισμού αποτελεί και το κόστος δανεισμού 

Μύθος 6ος : Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της 

αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους δανεισμού θεωρείται συντηρητική. 

Μύθος 7ος : Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα Κέρδη 

Μύθος 8ος : Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών 

Μύθος 9ος : Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στη διαδικασία αποτίμησης 

θεωρούνται εξωγενείς μεταβλητές 

                                                           
4 Damodoran A., 2001, Twelve myths in Valuation 
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Μύθος 10ος : Μία καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση ισχύει επ’ αόριστον 

Μύθος 11ος : Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία της αποτίμησης 

Μύθος 12ος : Το τελευταίο στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των 

ταμειακών ροών  

 

2.4 Μέθοδοι Αποτίμησης 

 

Το 1930 ο Fisher I., ανέφερε για πρώτη φορά την έννοια της παρούσας αξίας και 

του κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου στις οποίες στηρίζονται όλες οι σύγχρονοι 

μέθοδοι των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Έκτοτε, πολλοί είναι οι επιστήμονες 

που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων. 

Διαπιστώσαμε ότι έχουν αναπτυχθεί πλήθος υποδειγμάτων αποτίμησης στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Οι τρείς βασικές κατηγορίες εντός των οποίων αναλύονται ξεχωριστά 

και εκτενώς τα δημοφιλέστερα μοντέλα αποτίμησης κάθε κατηγορίας, είναι 

ακόλουθες:  

▪ Μέθοδοι που βασίζονται στην προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών 

ροών 

▪ Μέθοδοι που βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα 

▪ Μέθοδοι που στηρίζονται σε στοιχεία της αγοράς (Μέθοδοι 

Πολλαπλασιαστών ή των Ομοειδών της Αγοράς 

Στη συνέχεια θα γίνει επιγραμματική αναφορά των μεθόδων αποτίμησης που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα5  

i. Η μέθοδος καθαρής περιουσιακής 

ii. Οι μέθοδοι των Ταμειακών Ροών 

iii. Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

iv. Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων πέντε ετών 

v. Η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων επιχειρήσεων και χρήσης 

δεικτών κεφαλαιαγοράς 

vi. Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 

vii. Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας 

viii. Η μέθοδος option pricing model 

Η επιλογή της καλύτερης μεθόδου πραγματοποιείται βάση, των γενικών οικονομικών 

συνθηκών που επικρατούν, της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και της 

                                                           
5 Λαζαρίδης Γ. Θεμιστοκλής, 2005, Αποτίμηση Επιχειρήσεων-Θεωρία-Μεθοδολογία-Πρακτική, Αφοί 

Κυριακίδη ΑΕ 
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τοποθέτησής της στον οικονομικό κύκλο, καθώς και των υποθέσεων που έγιναν 

δεκτές κατά την εκτέλεση της μεθόδου αποτίμησης. Επομένως κάθε μέθοδος 

παρουσιάζει πλεονεκτήματα έναντι των άλλων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε ότι στην παρούσα 

εργασία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της μεθόδου που βασίζεται στην 

προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών, σε συνάρτηση με τον υπό ανάλυση 

εισηγμένο Όμιλο ΜΕΤΚΑ, εφόσον αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο των τελευταίων ετών. Επίσης, τις τελευταίες δεκαετίες, 

ολοένα και περισσότεροι επενδυτικοί αναλυτές και επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις 

ταμειακές ροές ως κύριο εργαλείο μέτρησης της απόδοσης και της αξίας της 

επιχείρησης. 

 

2.5 Μέθοδοι των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών (Discounted Cash 

Flow Methods – DCF) 

Η ιδέα των προεξοφλημένων ταμειακών ροών ανήκει στον Williams J.B ο 

οποίος αναφέρεται για πρώτη φορά το 1938, στην εσωτερική αξία της επιχείρησης 

και τη σχέση της με την αγοραία τιμή. Έκτοτε, η ιδέα αναπτύχθηκε σημαντικά και 

σήμερα η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη μέθοδο. 

Σκοπός της ανάλυσης με βάση την προεξόφληση ταμειακών ροών (discounted 

cash flow) είναι να υπολογίσει την παρούσα αξία των οικονομικών αποδόσεων που 

θα επιτευχθούν στο μέλλον. Αν οι επενδυτές γνωρίζουν την τωρινή αξία των 

μελλοντικών αποδόσεων, μπορούν να οδηγηθούν στον προσδιορισμό του κατά πόσο 

η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής- ή άλλου περιουσιακού στοιχείου- είναι φτηνή, δίκαιη 

ή ακριβή. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει κανείς την παρούσα  αξία των 

μελλοντικών αποδόσεων, καθώς είναι ίσης σημασίας με τη θεμελιώδη αξία του 

ενεργητικού. Άλλωστε ο μόνιμος κάτοχος ενός περιουσιακού στοιχείου (όπως η 

μετοχή) δεν λαμβάνει τίποτα από αυτό (σε καθαρά οικονομικούς όρους) παρά μόνο 

τις μελλοντικές αποδόσεις που αυτό θα παράγει. 

Για την εφαρμογή του DCF model πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω βήματα6, 

με σκοπό να οδηγηθούμε στην εκτίμηση της αξίας της εταιρείας: 

1. Μελέτη της εταιρείας και του κλάδου στον οποίο εντάσσεται, μέσω της 

οικονομικής ανάλυσης και της στρατηγικής ανάλυσης 

2. Πρόβλεψη των ταμειακών ροών της επιχείρησης μέσω οικονομικών 

προβλέψεων και προβλέψεων που σχετίζονται με τον κλάδο 

3. Ορισμός της απαιτούμενης απόδοσης για κάθε επιχειρηματική μονάδα, για 

την επιχείρηση ως σύνολο, για το κόστος δανεισμού, για την απαιτούμενη 

                                                           
6 Fernandez P.,2004, Company Valuation Methods – The most common errors in Valuation, Paper 

No449, IESE Business School. 
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απόδοση επί των Ιδίων κεφαλαίων και του μέσου σταθμικού κόστους 

κεφαλαίου 

4. Ο Προσδιορισμός της Παρούσας αξίας των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών 

της Επιχείρησης. Η προεξόφληση πραγματοποιείται με το κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο και σε αυτό το στάδιο υπολογίζεται η παρούσα και η 

υπολειμματική αξία. 

5. Στο τελευταίο βήμα αναλύονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα. 

Πραγματοποιείται σύγκριση της αξίας που προέκυψε με την αξία των 

ανταγωνιστριών επιχειρήσεων του κλάδου και γίνεται ανάλυση ευαισθησίας 

της αξίας που προέκυψε στις μεταβολές βασικών παραμέτρων του μοντέλου. 

 

2.5.1 Παραδοχές 

 

Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών σύμφωνα με τον Λαζαρίδη Θ. 2005 στηρίζονται στις 

παρακάτω παραδοχές: 

▪ Η επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της αλλά και 

όλοι οι άλλοι παραγωγικοί συντελεστές, καθώς η λογιστική αξία των παγίων 

δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, τη 

δυναμικότητα, την επιχειρηματικότητα και γενικά όλη την οργάνωση και 

λειτουργία της επιχείρησης. 

▪ Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμειακές της 

ροές. 

▪ Μπορούν να υπολογιστούν ένας ή περισσότεροι συντελεστές προεξόφλησης. 

▪ Μπορούμε να προβλέψουμε τις ταμειακές ροές , με την προβολή και εκτίμηση 

των λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση 

συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες υποθέσεις. 

▪ Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και 

ουσιαστικότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες καταστάσεις. 

Παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να ρευστοποιεί τα κέρδη της, να πληρώνει τα μερίσματα και τις 

υποχρεώσεις της, να συνεχίζει τις λειτουργικές της δραστηριότητες και τέλος 

να χρηματοδοτεί νέες επενδύσεις που οδηγούν σε επιπρόσθετες ταμειακές 

ροές και κέρδη. 

Η λογική του συγκεκριμένου μοντέλου αποτίμησης βασίζεται στο ότι ο επενδυτής δεν 

ενδιαφέρεται τόσο για τα λογιστικά κέρδη της επιχείρησης όσο για τα ταμειακά 

πλεονάσματά της, τα οποία είτε μπορεί να τα εισπράξει, είτε να τα επανεπενδύσει, 

αυξάνοντας την αξία της επιχείρησης. 
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2.5.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου DCF  

Όπως όλες οι μέθοδοι, έτσι και η μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών 

παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και κάποιες αδυναμίες τα οποία θα αναλυθούν 

παρακάτω7:  

Πλεονεκτήματα 

Θεωρητικά, η μέθοδος DCF αποτελεί την πιο τεκμηριωμένη μέθοδο αποτίμησης, 

εφόσον βασίζεται περισσότερο σε μελλοντικές προσδοκίες παρά σε ιστορικά 

γεγονότα. Η μέθοδος στηρίζεται σε εσωτερικές προσδοκίες και εκτιμήσεις της 

επιχείρησης, παρά σε ασταθείς εξωτερικούς παράγοντες. Επιπλέον, η παρούσα 

μέθοδος επικεντρώνεται στη δημιουργία ταμειακών ροών και επηρεάζεται λιγότερο 

από λογιστικές πρακτικές και παραδοχές. Ακόμη, επιτρέπει την ενσωμάτωση 

διαφόρων παραμέτρων και στρατηγικών στην αποτίμηση. Τέλος, η μέθοδος DCF 

λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα της κάθε επιχείρησης. 

Μειονεκτήματα 

Η σύνταξη των μελλοντικών ταμειακών ροών επιβάλλει την υιοθέτηση αρκετών 

παραδοχών και υποθέσεων, συνεπώς αν δεν προβούμε σε βασικές λογιστικές αρχές 

μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της μεθόδου. Επιπλέον απαιτείται 

γνώση πολλών χρηματοοικονομικών εργαλείων. Οι επιχειρηματικές εξελίξεις 

μεταβάλλουν διαρκώς τις παραμέτρους του μοντέλου, με αποτέλεσμα να καθιστούν 

ευαίσθητο το εξαγόμενο αποτέλεσμα. Τέλος, ο χρόνος που απαιτείται για την 

διεκπεραίωση είναι μεγάλος και οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι πολλές. 

2.6 Εφαρμογή της Μεθόδου DCF 

 

Στην αποτίμηση μέσω προεξοφλημένων ταμειακών ροών8 , υπολογίζουμε 

ουσιαστικά την αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου, προεξοφλώντας τις αναμενόμενες 

ταμειακές ροές με ένα προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο αντανακλά τον κίνδυνο 

αυτών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, υπολογίζουμε την εσωτερική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου της επιχείρησης. Η αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου αποτελεί συνάρτηση 

των ταμειακών ροών, της διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου, της 

αναμενόμενης αύξησης των ταμειακών ροών και του κινδύνου που σχετίζεται με 

αυτές. 

Για τη χρησιμοποίηση του μοντέλου προεξόφλησης ταμειακών ροών απαιτείται ο 

υπολογισμός των παρακάτω βασικών μεγεθών9: 

                                                           
7 http://macabacus.com/valuation/dcf/overview 
8 Damodoran A., 2011 Applied Corporate Finance, 3rd edition 

9 Damodoran A., 2002,, Investment Valuation : tools and techniques for determining thw value of any 

asset 2nd edition, New York : John Wiley & Sons  Inc. 



  
 12 
 

▪ Της διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου (n). 

▪ Των χρηματοροών που δημιουργεί στη διάρκεια ζωής του 

▪ Του προεξοφλητικού επιτοκίου που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

της παρούσας αξίας των ταμειακών ροών. 

Γενικά ισχύει: 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 = ∑
𝐶𝑓𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1
 

Όπου: 

n = η διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου 

Cft= η χρηματοροή στην περίοδο t 

r = το προεξοφλητικό επιτόκιο που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο των υπό εξέταση 

χρηματοροών 

2.6.1 Προσδιορισμός των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών και Παρούσα Αξία 

Στην πράξη οι αναλυτές εφαρμόζουν δύο προσεγγίσεις για τον υπολογισμό 

των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Βασικό 

πλεονέκτημα και των δύο προσεγγίσεων είναι ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε 

επιχειρήσεις που είτε διανέμουν μέρισμα, είτε όχι. Επίσης, παρουσιάζονται ανώτερες 

σε σχέση με άλλα μεγέθη όπως τα καθαρά κέρδη, το EBIT, το EBITDA και τις 

λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες είτε παραλείπουν είτε υπολογίζουν δύο φορές 

τις ταμειακές ροές και συνεπώς δεν προκύπτει ορθό αποτέλεσμα. Και στις δύο αυτές 

προσεγγίσεις, η αξία της μετοχής ισούται με την παρούσα αξία των προβλεπόμενων 

ελεύθερων ταμειακών ροών από το χρόνο 1 έως το άπειρο, προεξοφλημένων με το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς το σύνολο της εταιρείας-FCFF (Free Cash Flow to 

the Firm) 

Η προσέγγιση αποτίμησης FCFF εκτιμά την αξία της επιχείρησης ως την 

παρούσα αξία των μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς το σύνολο της 

εταιρείας, προεξοφλημένων με το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου waac. Οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της επιχείρησης10, είναι οι ταμειακές ροές 

που είναι διαθέσιμες στους προμηθευτές κεφαλαίου (κοινοί μέτοχοι, κάτοχοι 

ομολόγων και προνομιούχοι μέτοχοι) της εταιρείας, αφού έχουν καταβληθεί όλα τα 

λειτουργικά έξοδα και έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες απαιτήσεις σε κεφάλαιο 

κίνησης και πάγια κεφάλαια. Με άλλα λόγια, είναι οι ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες, εφόσον έχουν αφαιρεθεί οι κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

                                                           
10 CFA Institute, 2010, Equity Asset Valuation, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc, New Jersey 
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Ανάλογα με τις λογιστικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, οι αναλυτές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές εξισώσεις για να υπολογίσουν τις FCFF. 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑇) +  𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜎𝜏𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍

− 𝛦𝜋휀𝜈𝛿ύ𝜎휀𝜄𝜍 𝜎휀 𝛱ά𝛾𝜄𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 

Οι αποσβέσεις των παγίων που διενεργεί η επιχείρηση είναι ένα έξοδο που 

μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα, χωρίς να αποτελεί ταμειακό έξοδο. Επομένως, πρέπει 

να προστεθούν ξανά για να υπολογίσουμε τις FCFF. Αντιθέτως, οι επενδύσεις σε 

πάγιο κεφάλαιο αποτελούν κεφαλαιουχικές δαπάνες και υποδεικνύουν μία εκροή 

μετρητών, επομένως θα πρέπει να αφαιρεθούν. Το Τ αντιπροσωπεύει το φορολογικό 

συντελεστή. Τέλος το Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται εάν από τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία, αφαιρεθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Πολλές φορές 

στον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης δεν λαμβάνονται υπόψη τα μετρητά και 

ταμειακά διαθέσιμα και το βραχυπρόθεσμο χρέος. 

 

2.6.2 Παρούσα Αξία FCFF 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

∞

𝑡=1

 

Η FCFF είναι ταμειακή ροή για όλους τους προμηθευτές κεφαλαίου. 

Επομένως, χρησιμοποιώντας το wacc στην προεξόφληση των FCFF δίνεται η 

συνολική αξία όλων των κεφαλαίων της επιχείρησης. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων 

είναι η αξία της επιχείρησης μείον το χρέος της. 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ή 𝛢𝜉ί𝛼 = 𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜋𝜄𝜎𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 − 𝛢𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝛢𝜉ί𝛼 𝛸𝜌έ𝜊𝜐𝜍 

Στη συνέχεια, αν διαιρέσουμε το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό 

των μετοχών παίρνουμε την τιμή ανά μετοχή. 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς τoυς μετόχους - FCFE (Free Cash Flow to the Equity) 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους11, είναι οι ταμειακές ροές 

που είναι διαθέσιμες στους κοινούς μετόχους της εταιρείας, εφόσον έχουν 

καταβληθεί όλες οι λειτουργικές δαπάνες, οι τόκοι και οι πληρωμές των αναγκαίων 

επενδύσεων που έχουν γίνει για κεφάλαιο κίνησης και πάγια κεφάλαια. Οι FCFE 

είναι οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αν αφαιρεθούν οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, και προστεθούν οι αποσβέσεις και το καθαρό χρέος. 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 + 𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜊𝜐𝜒𝜄𝜅έ𝜍 𝛥𝛼𝜋ά𝜈휀𝜍

− 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜊𝜐 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍 + 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛸𝜌έ𝜊𝜍 

                                                           
11 CFA Institute, 2010, Equity Asset Valuation, 2nd edition, John Wiley & Sons Inc, New Jersey 
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2.6.3 Παρούσα Αξία FCFE 

Η αξία των Ιδίων κεφαλαίων προσδιορίζεται με την προεξόφληση των FCFE 

με το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων (re), δηλαδή το βαθμό απόδοσης που απαιτούν οι 

επενδυτές της επιχείρησης. 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟𝑒)𝑡

∞

𝑡=1

 

Εφόσον η FCFE είναι η ταμειακή ροή που απομένει για τους μετόχους μετά την 

ικανοποίηση των άλλων απαιτήσεων, προεξοφλώντας την με το απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, προκύπτει η αξία του μετοχικού κεφαλαίου 

της επιχείρησης. 

Εάν διαιρέσουμε το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών, 

ορίζεται η αξία ανά μετοχή. 

Η επιλογή του αναλυτή ανάμεσα σε FCFF και FCFE, αποτελεί στην 

πραγματικότητα επιλογή ανάμεσα σε αποτίμηση των Ιδίων Κεφαλαίων και 

αποτίμηση της επιχείρησης. Ο αναλυτής, ανάλογα με την κρίση του και σε 

συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης καλείται να διαλέξει το κατάλληλο 

μοντέλο. Για παράδειγμα, αν η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης είναι 

σχετικά σταθερή, είναι πιο άμεση και παράλληλα πιο εύκολη η εφαρμογή των FCFE. 

Σε περίπτωση όμως που η επιχείρηση έχει υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση, η 

κατάλληλη μέθοδος είναι με τη χρήση FCFF, καθώς οι FCFE μπορεί να είναι 

αρνητικές. Παρόλα αυτά αν εφαρμοστούν με συνέπεια και ορθά και οι δύο θα 

δώσουν τις ίδιες αξίες για τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης12. 

2.6.4 Μοντέλο προεξόφλησης Ελεύθερων ταμειακών Ροών ενός σταδίου 

Σύμφωνα με το Gordon Growth Model, οι προβλεπόμενες ελεύθερες 

ταμειακές ροές αυξάνονται με ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης g. Έτσι προκύπτουν τα 

μοντέλα ενός σταδίου ή σταθερής ανάπτυξης για τις FCFF και FCFE. Με άλλα λόγια, 

η ελεύθερη ταμειακή ροή του τρέχοντος έτους ισούται με τη ελεύθερη ταμειακή ροή 

του προηγούμενου έτους πολλαπλασιασμένη με το (1+g). 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 = 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) 

Εφόσον η FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται 

από τον παρακάτω τύπο: 

                                                           
12 Damodaran A., 2011 Applied Corporate Finance, 3rd edition 
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𝛢𝜉ί𝛼 휀𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍(𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐹𝑖𝑟𝑚) =
𝐹𝐶𝐹𝐹1

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐹𝐹0 ∗ (1 + 𝑔)

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
 

Αντίστοιχα, με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται και οι FCFE, ήτοι: 

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡 = 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) 

Εφόσον η FCFE αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται 

από τον παρακάτω τύπο: 

 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈(𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦) =
𝐹𝐶𝐹𝐸1

𝑟𝑒 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐹𝐸0 ∗ (1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Όπου re, το προεξοφλητικό επιτόκιο ή με άλλα λόγια το απαιτούμενο ποσοστό 

απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

2.6.5 Μοντέλο προεξόφλησης Ελεύθερων ταμειακών Ροών δύο σταδίων 

Σύμφωνα με το CFA Institute 2010, στα μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών 

ροών δύο σταδίων, υπάρχουν δύο περίοδοι ανάπτυξης. Στην πρώτη περίοδο εκτιμάται 

πως οι επιχειρήσεις ακολουθούν έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα. Αντίθετα, στη δεύτερη περίοδο ακολουθούν έναν μικρότερο, πιο 

φυσιολογικό και μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος εκτείνεται στο διηνεκές. 

Για μία παρακμάζουσα βιομηχανία, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται συνήθως ελαφρώς 

κάτω από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Σε έναν κλάδο που προβλέπεται να 

αυξηθεί στο μέλλον σε σχέση με τη συνολική οικονομία, στο δεύτερο στάδιο, ο 

ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται λίγο μεγαλύτερος από το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. 

Παρακάτω οι τύποι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης και των Ιδίων 

Κεφαλαίων μέσω των FCFF και FCFE αντίστοιχα: 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 = ∑(
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑛

𝑖=1

) +
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑛
 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 = ∑(
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟𝑒)𝑡

𝑛

𝑖=1

) +
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑟𝑒 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑟𝑒)𝑛
 

Οι όροι     
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡  και αντίστοιχα    
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1+𝑟𝑒)𝑡    υπολογίζουν την παρούσα αξία των 

FCFF και FCFE των πρώτων n χρόνων της πρώτης περιόδου. Αντίθετα, οι όροι 
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑤𝑎𝑐𝑐−𝑔
   και   

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑟𝑒−𝑔
  δίνουν την τελική ή υπολειμματική αξία (Terminal Value) από 

το έτος n και στο διηνεκές. Στη συνέχεια , η υπολειμματική αξία προεξοφλείται με το 
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μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc) ή το κόστος Ιδίων κεφαλαίων re αντίστοιχα , 

ώστε να υπολογιστεί η παρούσα αξία στο χρόνο μηδέν-σήμερα. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές των μοντέλων προεξόφλησης ελεύθερων 

ταμειακών ροών δύο σταδίων, με τις δημοφιλέστερες να είναι: 

▪ Ο ρυθμός ανάπτυξης της πρώτης περιόδου είναι σταθερός έως ότου 

προσεγγίσει τον εξίσου σταθερό της δεύτερης περιόδου 

▪ Ο ρυθμός ανάπτυξης της πρώτης περιόδου μειώνεται έως ότου προσεγγίσει το 

μακροπρόθεσμο (σταθερό στο διηνεκές) ρυθμό ανάπτυξης της δεύτερης 

περιόδου. 

Σύμφωνα με τον Damodoran, οι ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διάφορες μεταβλητές. Θα μπορούσε να αποτελεί ρυθμό ανάπτυξης για τις FCFF και 

FCFE, για το εισόδημα ακόμα και για τις πωλήσεις.  

 

2.7 Μέσο σταθμικό κόστος Κεφαλαίου (wacc) 

Όπως είδαμε και παραπάνω, το μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών 

ροών προς την επιχείρηση (FCFF), χρησιμοποιεί ως προεξοφλητικό επιτόκιο, το μέσο 

σταθμικό κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost Of Capital-wacc), για τον 

υπολογισμό της παρούσας αξίας των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών. 

Συγκεκριμένα, αποτελεί το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που επιθυμούν να 

λάβουν οι επενδυτές της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, είναι η ελάχιστη απόδοση που 

οφείλει να εξασφαλίσει η επιχείρηση από την επένδυση των στοιχείων του 

ενεργητικού της, ώστε να ικανοποιήσει τους επενδυτές της. 

Το wacc13 υπολογίζεται βάσει των επιμέρους τμημάτων κόστους (κυρίως 

μέσω του κόστους κεφαλαίου και του κόστους δανεισμού), τα οποία σταθμίζονται 

βάσει της συμμετοχής της αντίστοιχης πηγής χρηματοδότησης, σε συνολικά 

κεφάλαια που απασχολεί η εξεταζόμενη επιχείρηση. 

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως ακολούθως : 

𝑤𝑎𝑐𝑐 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑂𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
+  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 ∗ (1 − 𝑡) ∗

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Όπου: 

Cost of Equity = Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Cost of Debt = Κόστος Τραπεζικού Δανεισμού 

Equity = Ίδια Κεφάλαια ή Τρέχουσα αξία επιχείρησης 

                                                           
13 Βασιλείου Δ. , Ηρειώτης Ν., 2008 Ανάλυση Επενδύσεων και διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Rossili 
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Debt = Τραπεζικός Δανεισμός 

t = φορολογικός συντελεστής 

 

2.7.1 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Το κόστος Ιδίων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία απόδοση που 

επιθυμούν να λάβουν ως ανταμοιβή, οι μέτοχοι της επιχείρησης, για τον κίνδυνο που 

λαμβάνουν επενδύοντας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο υπολογισμός του οφείλεται 

στο θεωρητικό μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (Capital Asset 

Pricing Model –CAPM), και υπολογίζεται ως ακολούθως14: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑛 

 Όπου: 

Rf = Το επιτόκιο Μηδενικού Κινδύνου (Risk Free Rate). Δύναται να είναι το τρέχον 

επιτόκιο ενός κυβερνητικού ομολόγου. Προτιμάται ομόλογο μακροχρόνιας διάρκειας, 

και χώρας στην οποία δημιουργείται η πλειοψηφία των εσόδων της εξεταζόμενης 

επιχείρησης (για παράδειγμα 10 ετές ομόλογο αναφορά Ελληνικού Δημοσίου). Ένα 

επιτόκιο θεωρείται ως απόδοση μηδενικού κινδύνου όταν δεν υπάρχει κίνδυνος 

αδυναμίας καταβολής απόδοσης (default risk) και όταν δεν υπάρχει ρίσκο 

επανεπένδυσης (reinvestment risk). Συνηθίζεται, στις επιχειρήσεις δυναμικής 

ανάπτυξης, να χρησιμοποιείται ομόλογο μεγαλύτερης διάρκειας (10 έτη) σε σχέση με 

τις επιχειρήσεις ώριμης ανάπτυξης όπου χρησιμοποιούνται ομόλογα μικρότερης 

διάρκειας (7-8 έτη). 

Beta = Αποτελεί το συστηματικό κίνδυνο της επιχείρησης και μετρά την ευαισθησία 

της απόδοσης μίας μετοχής σε μεταβολές της αγοράς. Ο δείκτης Beta προέρχεται από 

την παλινδρόμηση των ημερήσιων αποδόσεων (Rj) της μετοχής της εξεταζόμενης 

επιχείρησης και των ημερήσιων αποδόσεων (Rm) του Γενικού Δείκτη Τιμών του 

Χρηματιστηρίου, στο οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή της επιχείρησης. Η εξίσωση 

παλινδρόμησης είναι η ακόλουθη: 

𝑅𝑗 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑅𝑚 

Οι αδυναμίες του συγκεκριμένου δείκτη εντοπίζονται στο γεγονός ότι μέσω 

του υπολογισμού του αντανακλώνται ιστορικές και όχι τρέχουσες επιδόσεις. Σε 

γενικές γραμμές, ο δείκτης beta αποτελεί συνδυασμό τόσο της ιδιαιτερότητας 

(δείκτης beta) της εξεταζόμενης επιχείρησης όσο και των αντίστοιχων δεικτών beta 

ομοειδών επιχειρήσεων. 

                                                           
14 Palepu K. Hearly P. and Bernard V.,2004, Business Analysis and Valuation-Using Financial 

Statements, 3rd Edition 
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Μία πιο «αυστηρή» προσέγγιση του beta αποτελεί το Bottom-up Beta ή Levered Beta 

που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

𝐵𝑒𝑡𝑎 (𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑) = 𝐵𝑒𝑡𝑎 (𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑) ∗ [1 + (1 − 𝑡) ∗ (
𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
)] 

Όπου Beta (Levered), είναι το μοχλευμένο Beta και Beta (Unlevered), το Beta που 

προκύπτει από την παλινδρόμηση που αναφέραμε παραπάνω. 

Η συγκεκριμένη εκδοχή του Beta έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

▪ Είναι υψηλότερο του παραδοσιακού συντελεστή beta 

▪ Υπηρετεί την αρχή της συντηρητικότητας στην αποτίμηση της επιχείρησης 

▪ Εξάγει μία ρεαλιστική «δίκαιη τιμή», ενσωματώνοντας παράλληλα την 

κεφαλαιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης 

Risk Premium = Αποτελεί το επασφάλιστρο κινδύνου ή το πριμ κινδύνου της 

αγοράς και είναι η επιπρόσθετη απόδοση που επιθυμεί να λάβει ο επενδυτής, πέρα 

του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου Rf, ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνει από την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

Σε μία ώριμη αγορά μετοχών, υπολογίζεται η επιπρόσθετη απόδοση 

κεφαλαίου που προσφέρει η αγορά μετοχών έναντι κυβερνητικών ομολογιακών 

τίτλων, σε μακροχρόνιο ορίζονται, για παράδειγμα 10ετία ή 20ετία και εξάγεται ο 

μέσος όρος των ετήσιων επιπρόσθετων αποδόσεων. Αντίθετα, σε μία αναδυόμενη 

αγορά μετοχών, συνήθως λαμβάνεται υπόψη το risk premium της αγοράς των Η.Π.Α 

και σε αυτό προστίθεται ο κίνδυνος της χώρας (country spread). Το country spread 

βασίζεται στην πιστοληπτική ικανότητα και στη φερεγγυότητα της χώρας, η οποία 

αξιολογείται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης (π.χ Moody’s, S&Ps) και στη 

μεταβλητότητα (volatility) της αγοράς της. Συνήθως χρησιμοποιείται ως πρόσθετη 

δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην υποεκτιμηθεί το Κόστος Δανεισμού. Αφορά τη 

διακύμανση των αποδόσεων των ομολόγων που εκδίδει η χώρα όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Υπολογίζεται ως ακολούθως: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝑈𝑆 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑚𝑖𝑢𝑚 + 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 

Εναλλακτικά, το country spread μπορεί να αντικατασταθεί από το Adjusted Equity 

Spread, δηλαδή το γινόμενο του country spread και του πηλίκου της τυπικής 

απόκλισης της αγοράς μετοχών και της τυπικής απόκλισης της αγοράς ομολόγων της 

χώρας που διαπραγματεύονται οι μετοχές της υπό εξέταση επιχείρησης, ήτοι: 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 ∗
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑜𝑛𝑑 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡
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Ένας εναλλακτικός υπολογισμός του Risk Premium βασίζεται στις τρέχουσες τιμές 

των μετοχών βάση του Γενικού Χρηματιστηριακού Δείκτη και εξάγεται μέσω του 

Gordon Growth Model. 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
 

Λύνοντας την εξίσωση ως προς Required Return καταλήγουμε στον τύπο: 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
+ 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 

Ο λόγος   
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 μπορεί να θεωρηθεί ως επασφάλιστρο της συγκεκριμένης 

μετοχής και το Expected Growth ως επιτόκιο μηδενικού κινδύνου Rf . Συνεπώς, για 

τον υπολογισμό του Risk Premium καταλήγουμε στον παρακάτω τύπο: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 − 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 

 

2.7.2 Κόστος Δανεισμού ή Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων (Cost of Debt) 

Το κόστος δανεισμού μετρά το τρέχον κόστος των δανειακών κεφαλαίων της 

επιχείρησης, δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται για να χρηματοδοτήσει τις 

επενδύσεις της. Για τον υπολογισμό του wacc χρησιμοποιούμε το κόστος δανεισμού 

μετά φόρων, ήτοι Cost of Debt* (1-t) , καθώς αποτελεί το καθαρό κόστος του χρέους 

στην κεφαλαιακή διάρθρωση και οι ελεύθερες ταμειακές ροές που προεξοφλούνται 

είναι απαλλαγμένες από τους φόρους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υπολογιστεί 

το Κόστος Δανεισμού. Δύο από τους σημαντικότερους είναι οι παρακάτω: 

▪ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 =
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ό 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 

𝛥𝛼𝜈 𝜄𝛼𝜅ά 𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Όπου Δανειακά Κεφάλαια = Βραχυπρόθεσμα Δάνεια + Μακροπρόθεσμα Δάνεια 

▪ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 = 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 +

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 

Το Country Spread ισοδυναμεί με μία επιπρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα ώστε να 

μην υποεκτιμηθεί το Κόστος Τραπεζικού Δανεισμού της αποτιμώμενης επιχείρησης. 

Αφορά τη διακύμανση των αποδόσεων των ομολόγων που εκδίδει η χώρα όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και καθορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα και 

φερεγγυότητα της επιχείρησης, η οποία αξιολογείται τακτικά από διάφορους οίκους 

αξιολόγησης ( π.χ. Moody’s , S&Ps). 

Το Company Default Spread, σχετίζεται με τη διακύμανση των αποδόσεων των 

ομολόγων της επιχείρησης που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά 

χρεογράφων. Καθορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα της 
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επιχείρησης, η οποία αξιολογείται τακτικά από διάφορους οίκους αξιολόγησης ( π.χ. 

Moody’s , S&Ps). 

Για το Risk Free Rate όπως αναφέραμε και στην ανάλυση του κόστους ιδίων 

κεφαλαίων χρησιμοποιούμε την τρέχουσα απόδοση ενός κυβερνητικού ομολόγου 

συνήθως 10ετούς διάρκειας. 

2.8 Ρυθμός Ανάπτυξης g και Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) 

 

Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται χρήσιμο να αναλύσουμε δύο ακόμη μεταβλητές, 

για την εφαρμογή του υποδείγματος προεξόφλησης δύο σταδίων ανάπτυξης (two 

stage growth FCFF Valuation Model). Αυτοί είναι ο ρυθμός ανάπτυξης-μεγέθυνσης 

των λειτουργικών κερδών gEBIT και η Υπολειμματική Αξία (Terminal Value). 

Η εκτίμηση του ρυθμού Ανάπτυξης των κερδών (προ τόκων και φόρων –

EBIT) βασίζεται στο ρυθμό επανεπένδυσης (Reinvestment Rate) και στον δείκτη 

απόδοσης κεφαλαίου (Return on Capital – ROC). Το ποσοστό επανεπένδυσης αφορά 

το ποσοστό των λειτουργικών κερδών μετά φόρων που επενδύονται σε καθαρές 

κεφαλαιουχικές δαπάνες και σε καθαρό κεφάλαιο κίνησης, ενώ το ROC μετράει την 

ποιότητα των επενδύσεων. Για την εκτίμηση του g θα ακολουθήσουμε τον παρακάτω 

τύπο: 

𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑅𝑂𝐶 

Όπου: 

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝 𝐸𝑥 + 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑊𝐶

[𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡)]
 

 

𝑅𝑂𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡)

𝐵𝑉 𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐵𝑉 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

BV Debt: Η λογιστική αξία του χρέους της επιχείρησης, δηλαδή των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων όπως αυτή εμφανίζεται στον 

Ισολογισμό. 

ΒV Equity: Η λογιστική αξία των Ιδίων Κεφαλαίων όπως αυτά εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό 

Ο λόγος που χρησιμοποιούμε λογιστικές αξίες (BV Debt, BV Equity) στον 

υπολογισμό του δείκτη απόδοσης κεφαλαίου ROC είναι διότι δεν εμπεριέχουν 

κανενός είδους premium αναφορικά με προσδοκίες μελλοντικής ανάπτυξης της 

επιχείρησης. 
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Net Cap Ex (Net Capital Expenditures): Είναι οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες 

της επιχείρησης για την αγορά νέων παγίων ή την αντικατάσταση των παλιών, αφού 

έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις. 

Change in WC (Change in Working Capital): Αποτελεί τη μεταβολή στο κεφάλαιο 

κίνησης της επιχείρησης (όπου Κεφάλαιο Κίνησης= Κυκλοφορούν Ενεργητικό-

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις) και είναι η διαφορά του Κεφαλαίου Κίνησης του 

τρέχοντος έτους με το Κεφάλαιο Κίνησης του προηγούμενου έτους. 

Τέλος η Υπολειμματική Αξία (Terminal Value), αποτελεί την αξία της 

επιχείρησης από το τέλος του πρώτου σταδίου πρόβλεψης και στο διηνεκές (2ο 

στάδιο). Συγκεκριμένα εκφράζει το ύψος του κεφαλαίου, που είναι διατεθειμένος να 

επενδύσει ένας επενδυτής σε μία επιχείρηση, προκειμένου να απολαμβάνει το σύνολο 

των μελλοντικών ταμειακών ροών που θα προκύψουν. Υπολογίζεται ως 

ακολούθως15: 

𝛶𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 (𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛−1 ∗ (1 + 𝑔)

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
 

Όπου FCFFn-1 , η FCFF του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο 

Στάδιο) και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο διηνεκές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Brealy R., Myers S. and Allen F.,2003, principles Finance, 7th Edition McGraw Hill 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ 

 

3.1 Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ16 

Η METKΑ είναι μια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευμένων ενεργειακών 

έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα της Μελέτης - 

Προμήθειας - Κατασκευής (EPC). Αποτελεί έναν όμιλο βιομηχανικής παραγωγής 

υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας. 

Ανήκει στον Κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στον 

Κλάδο Βιομηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης Σιδηρούχων 

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».  

Στον ενεργειακό τομέα (EPC), η ΜΕΤΚΑ είναι επικεντρωμένη στις διεθνείς αγορές 

και δραστηριοποιείται δυναμικά στην ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, με ιδιαίτερη 

εξειδίκευση στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 

απόδοσης. Στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής, η ΜΕΤΚΑ εξυπηρετεί πληθώρα 

πελατών παγκοσμίως. Εξάγει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, διαθέτοντας 50ετή 

εμπειρία στη σύνθετη βιομηχανική παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, στις 

βιομηχανικές της εγκαταστάσεις κατασκευάζονται εξαρτήματα και εξοπλισμοί που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας, στη βαριά βιομηχανία, σε έργα 

υποδομών και άμυνας. 

Αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την παραγωγική 

της δυνατότητα. Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών ενεργειακών 

έργων και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για την αξιοπιστία, την ευελιξία και την 

ικανότητα εκτέλεσης έργων εντός χρονοδιαγράμματος. Εκτός από την επιτυχημένη 

εκτέλεση έργων, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει και οικονομική ισχύ που της επιτρέπει να 

εστιάζει στην ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε νέες 

αγορές με αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα, δεσμεύεται να 

διαδραματίζει θετικό ρόλο στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, να προάγει τις 

ανθρώπινες αξίες και την κοινωνική συνοχή, καθώς και να υιοθετεί περιβαλλοντικά 

υπεύθυνες πρακτικές σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 

Η ΜΕΤΚΑ είναι μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενός από τους 

ανταγωνιστικότερους Ευρωπαϊκούς Βιομηχανικούς Ομίλους με παρουσία στους 

                                                           
16 http://www.metka.com/el/omilos-metka/profil 
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τομείς της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας και των Κατασκευών. Οι μετοχές της 

εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1973 και η εταιρεία 

εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. 

 

 

Εικόνα 1: Χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ17 

 

3.2 Ιστορική αναδρομή του Ομίλου ΜΕΤΚΑ18 

1962 : To 1962 ιδρύεται η ΜΕΤΚΑ στο Βόλο με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή 

μεταλλικών κατασκευών. 

1964 : Ιδρύεται και ξεκινάει να λειτουργεί το πρώτο Εργοστάσιο βιομηχανικής 

παραγωγής της ΜΕΤΚΑ στη Νέα Ιωνία Βόλου. Αποτελεί τη χρονιά που η ΜΕΤΚΑ 

καθιερώνεται ως πρωτοπόρος σε σύνθετες μεταλλικές κατασκευές στην τοπική αγορά 

της Ελλάδας. 

1973 : Οι μετοχές της εταιρείας εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εισαγωγή 

της εταιρείας στο Χρηματιστήριο αποτέλεσε μεγάλο βήμα στην εξέλιξη της ΜΕΤΚΑ, 

η οποία αναλαμβάνει τα πρώτα της έργα στο εξωτερικό. 

                                                           
17 http://www.metka.com/Uploads/PRESENTATIONS-

BROCHURES/BROCHURES/METKA_Corporate_Brochure_2016.pdf 
18 http://www.metka.com/el/omilos-metka/istorikh-diadromh 
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1980 : Η ΜΕΤΚΑ εξαγοράζει πλήρως και απορροφά την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ». 

Αυτό αύξησε σημαντικά τις δυνατότητες ανάληψης και εκτέλεσης μεγάλων 

ενεργειακών έργων και έργων υποδομών. 

1989 : Η ΜΕΤΚΑ εξαγοράζει την «Ελληνική Βιομηχανίας Κατεργασίας Χάλυβα ΑΕ 

(SERVISTEEL)», η οποία αποτελεί μία μεγάλη και σύγχρονη βιομηχανική μονάδα, 

με αυτοματοποιημένο εξοπλισμό κατάλληλο για την πρώτη φάση επεξεργασίας 

μετάλλων. 

1998-1999 : H METKA γίνεται μέλος του Ομίλου Μυτιληναίος και ταυτόχρονα 

ενισχύει σημαντικά τη διοίκησή της. Παράλληλα, επικεντρώνει τη δραστηριοποίησή 

της σε ολοκληρωμένα ενεργειακά έργα και σύνθετες κατασκευαστικές εφαρμογές. 

1999 : Η ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιείται στον τομέα έργων Αμυντικής Συμπαραγωγής. 

Πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και σε εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα την ανάληψη σημαντικών έργων, όπως 

τμήματα των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, αρμάτων μάχης Leopard 2-Hel 

και υποβρυχίων τελευταίας γενιάς. 

2004 : Εκτελείται το πρώτο ολοκληρωμένο έργο Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 

378MW, στον ΑΗΣ Λαυρίου, Μονάδα V, στην Ελλάδα. Αποτέλεσε την αρχή μιας 

επιτυχημένης πορείας εκτέλεσης έργων τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, ακόμα 

μεγαλύτερης κλίμακας. 

2005 : Αναλαμβάνει το έργο κατασκευής Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας-Θερμότητας, για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E. στην Ελλάδα. Η Μονάδα αυτή 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας – 

Θερμότητας στην Ευρώπη, ισχύος 334MW και αποτελεί έργο αναφοράς τόσο ως 

προς την τεχνολογία, όσο και προς την κλίμακα μεγέθους της. 

2007 : Αναλαμβάνει Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου στο Καράτσι, στο Πακιστάν. 

Το Korangi Power Station, ισχύος 220MW, αποτέλεσε την πρώτη ενεργειακή μονάδα 

που κατασκεύασε η ΜΕΤΚΑ εκτός Ελλάδας και σηματοδότησε την έναρξη της 

ιδιαίτερα επιτυχημένης διεθνούς πορείας της εταιρείας. 

2008 : Αναλαμβάνει Μονάδα συνδυασμένου κύκλου στο Brazi της Ρουμανία. Η 

Μονάδα στο Brazi, ισχύος 860MW, αποτέλεσε το πρώτο έργο μεγάλης κλίμακας, που 

η ισχύς εξόδου του ξεπέρασε τα 800MW. Το έργο κατασκευάστηκε από την 

κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-GE για την Petrom (μέλος του ομίλου OMV), σηματοδοτώντας 

τη δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας. 

2009 : Αναλαμβάνει το πρώτο μεγάλο EPC έργο στη Συρία το οποίο αφορά στην 

κατασκευή μονάδας συνδυασμένου κύκλου 700MW στο Deir Ali. Το ίδιο έτος 

ιδρύεται η θυγατρική POWER PROJECTS LIMITED στην Τουρκία, στοχεύοντας 

στην ενίσχυση της στρατηγικής της ΜΕΤΚΑ για ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων 

ενεργειακών έργων στην Τουρκία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αναλαμβάνει 
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επίσης Μονάδα συνδυασμένου κύκλου, στο Ντενιζλί της Τουρκίας. Τέλος, το 2009 

αναλαμβάνει για πρώτη φορά ολοκληρωμένο EPC στην Τουρκία, ισχύος 775MW, 

από κοινού με την 100% θυγατρική Power Projects, για την κοινοπραξία «RWE & 

TURCAS Güney Elektrik Uretim A.S.». 

2010 : Αναλαμβάνει δεύτερο μεγάλο έργο στη Συρία. H METKA, αναλαμβάνει ως 

EPC Contractor, την κατασκευή μονάδας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 724MW 

στο Deir Azzur. Και στις δύο περιπτώσεις, αναθέτουσα εταιρεία είναι η Public 

Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT). Το ίδιο έτος, 

Η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει από κοινού με τη θυγατρική Power Projects την υλοποίηση 

και δεύτερου μεγάλου έργου στην Τουρκία, τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 

870MW στη Σαμψούντα για την BORASCO ELEKTRIK URETIM SANAYI VE 

TICARET A.S. 

2011:  Η METKA μεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία στο νέο εταιρικό κτίριο 

γραφείων στο Μαρούσι Αττικής. Τα νέα γραφεία επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση 

των συνεργειών που προκύπτουν από την συνύπαρξη στον ίδιο χώρο όλων των 

τμημάτων της ΜΕΤΚΑ και των λοιπών θυγατρικών του Ομίλου. Το 2011 επίσης, 

υπογράφει δύο νέα διεθνή ενεργειακά έργα σε Ιράκ και Αλγερία, μία μονάδα 

παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 1250 MW 

στην περιοχή Βασόρα του Ιράκ και 6 κινητές αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής 

ενέργειας σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες στην Αλγερία. Η χρονιά αυτή αποτελεί 

σταθμό για τη METKA καθώς επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές 

και καταγράφει ιστορικά υψηλά πωλήσεων και κερδοφορίας. 

2012 : Η ΜΕΤΚΑ επεκτείνεται στην αναπτυσσόμενη αγορά της Ιορδανίας, με την 

υπογραφή δύο ενεργειακών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην επαρχία της 

Ζάρκα. Μία μονάδα ανοιχτού κύκλου, ισχύος 146 MW, ως έργο ταχείας εκτέλεσης, 

και μία μονάδα συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 143 MW. Ακόμη, αναλαμβάνει 

δεύτερο έργο στην Αλγερία που αφορά στην παράδοση 24 κινητών αεριοστροβιλικών 

μονάδων, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, ως έργο ταχείας εκτέλεσης. Σημαντική 

διάκριση αποκτά το 2012  η METKA μεταξύ των 10 Κορυφαίων Κατασκευαστών 

Ενεργειακών Έργων σύμφωνα με το διεθνές περιοδικό ENR και λαμβάνει το 

ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο για την κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων στην 

Ελλάδα. 

2013 : Η METKA ισχυροποιεί τη θέση της στην αγορά της Αλγερίας και του Ιράκ, 

υπογράφοντας δύο ακόμα συμβόλαια έργων. Μία μονάδα ανοιχτού κύκλου ισχύος 

368 MW στην περιοχή Hassi R’mel της Αλγερίας και μία μονάδα συνδυασμένου 

κύκλου ισχύος 1642,6 MW στην περιοχή Al Anbar του Ιράκ. Η ΜΕΤΚΑ στην 

παρούσα φάση εκτελεί έργα για την εγκατάσταση δυναμικότητας άνω των 

6.5GW από μονάδες φυσικού αερίου, σε 5 διαφορετικές χώρες. 

2014 : Υπογράφει σύμβαση για την εκτέλεση σημαντικού έργου κατασκευής 

σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα. Ολοκληρώνει επιτυχώς 

http://www.metka.com/el/projects/projects-of-metka-group/82
http://www.metka.com/el/projects/projects-of-metka-group/82


  
 26 
 

την κατασκευή 8 κινητών αεροστροβιλικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες στην Αλγερία. Υπογράφει συμβάσεις για την 

προσθήκη δυνατότητας λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ρεύματος στο Shat-al-

Basra στο Νότιο Ιράκ και με μαζούτ (heavy fuel oil) ως καύσιμο. Τέλος, 

ολοκληρώνει την κατασκευή και παράδοση 42 ημιρυμουλκούμενων και 39 

εκτοξευτήρων πυραυλικών αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων PATRIOT. 

2015 :  Ιδρύεται η ΜΕΤΚΑ EGN - νέα εταιρεία στην παγκόσμια αγορά μεγάλων 

φωτοβολταϊκών έργων. Πρώτο σημαντικό έργο της ΜΕΤΚΑ στην Υποσαχάρια 

Αφρική (Γκάνα), για την κατασκευή 10 κινητών αεροστροβιλικών μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας19. Το 2015 κλείνει με τη ΜΕΤΚΑ να έχει 

υπογράψει 2 νέες συμβάσεις για την κατασκευή αμυντικών συστημάτων PATRIOT. 

 

3.3 Τομείς Δραστηριοποίησης ομίλου METKA20 

 

3.3.1 Τομέας Υποδομών 

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στις κατασκευές υψηλής 

προστιθέμενης αξίας για το δημόσιο τομέα, καθώς και σε έργα που αφορούν στην 

αγορά της βιομηχανίας, συμμετέχοντας σε έργα μεγάλης κλίμακας για ορυχεία και 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα των έργων υποδομών, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει 

εντυπωσιακή επίδοση. Έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, την κατασκευή και ανέγερση 

εξορυκτικού εξοπλισμού, καθώς και συστημάτων μεταφοράς χύδην υλικών, όπως ο 

λιγνίτης, η τέφρα, και ο βωξίτης. 

Επίσης, η ΜΕΤΚΑ αποτελεί µία από τις λίγες εταιρείες που έχουν 

ταξινομηθεί στην υψηλότερη κατηγορία των αναδόχων κατασκευής μεγάλων 

δημοσίων έργων στην Ελλάδα, γεγονός που της επέτρεψε να εκτελέσει τα 

μεγαλύτερα έργα υποδομής στην εγχώρια αγορά. Τέλος, το χαρτοφυλάκιο της 

ΜΕΤΚΑ στο τομέα των Υποδομών περιλαμβάνει μεταλλικές κατασκευές υψηλής 

προστιθέμενης αξίας για μεγάλες γέφυρες, αθλητικές εγκαταστάσεις, λιμάνια, 

ορυχεία, καθώς και έργα που αφορούν στις αγορές της βιομηχανίας και της διύλισης 

πετρελαίου. 

Συγκεκριμένα, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές 

υψηλής προστιθέμενης αξίας : 

▪ Σύνθετες μεταλλικές κατασκευές αθλητικών κέντρων και γεφυρών 

▪ Εξοπλισμός λιμένων, συστήματα καθέλκυσης και μεταφοράς πλοίων 

                                                           
19 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1004220/metka-analipsi-ergou-350-ekat-dol-sti-gkana 
20 http://www.metka.com/el/tomeis-drasthriopoihshs/episkopisi 
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▪ Εξοπλισμός ορυχείων, εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων 

(εκσκαφείς, μύλοι και θραυστήρες) 

▪ Κλειστοί και ανοιχτοί ταινιόδρομοι μεταφοράς λιγνίτη, τέφρας, 

μεταλλευμάτων και τσιμέντου 

▪ Πύργοι, αντιδραστήρες, δοχεία και εναλλάκτες θερμότητας για διυλιστήρια 

και πετροχημικές εγκαταστάσεις 

 

3.3.2 Τομέας Άμυνας 

Από το 1999 η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την τεχνογνωσία και 

τη συμμετοχή της στον τομέα της Άμυνας. Αναλαμβάνει έργα συμπαραγωγής με 

κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές αμυντικού εξοπλισμού. Με σημαντικές επενδύσεις 

σε προηγμένη τεχνολογία βιομηχανικής παραγωγής και συνεχή ανάπτυξη του 

εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας, η ΜΕΤΚΑ υλοποιεί έργα αιχμής, τα οποία 

ανταποκρίνονται στα πιο απαιτητικά πρότυπα του αμυντικού κλάδου. 

Συγκεκριμένα, η ΜΕΤΚΑ σε συνεργασία με μερικούς από τους μεγαλύτερους 

κατασκευαστές διεθνώς έχει μεγάλη εμπειρία βιομηχανικής παραγωγής σε: 

▪ Άρματα μάχης - σκάφη, πύργους, θυρίδες και μηχανικά εξαρτήματα 

▪ Άρματα μεταφοράς προσωπικού - σκάφη και μηχανικά εξαρτήματα 

▪ Υποβρύχια - ανθεκτικά κελύφη και ανοίγματα / θυρίδες 

▪ Υποβρύχια - συστήματα φόρτωσης τορπιλών υποβρυχίων 

▪ Αντιαεροπορικά συστήματα - ρυμουλκούμενοι φορείς και εκτοξευτήρες 

 

3.3.3 Τομέας Ενέργειας 

Στον Ενεργειακό τομέα, η ΜΕΤΚΑ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο διεθνώς στην 

ανάληψη μεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας όλο το 

φάσμα υπηρεσιών Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) που απαιτούνται. 

Διαθέτει εξειδίκευση στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, με την 

προηγμένη τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου, με παρουσία σε Ευρώπη, Μέση 

Ανατολή και Αφρική. Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει τους πόρους, την εμπειρία και την 

απαραίτητη ευελιξία για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών 

της και να υποστηρίξει ενεργά την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών σε αγορές 

με αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες. 

Στη βιομηχανική παραγωγή εξοπλισμού για τον ενεργειακό τομέα περιλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων τα εξής: 
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▪ Ρότορες και στάτες γεννητριών, τυλίγματα 

▪ Κελύφη και εξαρτήματα ατμοστροβίλων 

▪ Μύλοι αλέσεως λιγνίτη / άνθρακα 

▪ Λέβητες ανάκτησης θερμότητας, τμήματα πίεσης λέβητα 

▪ Εξαρτήματα μεγάλων υδροστροβίλων, διανεμητές, σπειροειδή κελύφη, 

σφαιρικές βαλβίδες 

▪ Εξαρτήματα ανεμογεννητριών 

3.4 Όραμα και Επιχειρηματικές Αξίες 

 

Κύριος στόχος του Ομίλου ΜΕΤΚΑ είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση 

της απόδοσης του Ομίλου, για την επίτευξη ενός άριστου επιχειρηματικού 

αποτελέσματος σε διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με σεβασμό στον άνθρωπο, την 

κοινωνία και το περιβάλλον. Η εταιρική κουλτούρα του Ομίλου, διαπνέει όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή. Βασικός άξονάς του είναι 

η συνεχής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί την κινητήρια 

δύναμη του Ομίλου. 

Οι επιχειρηματικές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται το σύνολο των κανόνων ηθικής 

και επαγγελματικής δεοντολογίας του Ομίλου, παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα: 

  

Εικόνα 2 Επιχειρηματικές Αξίες Ομίλου ΜΕΤΚΑ21 

                                                           
21 http://www.metka.com/el/omilos-metka/orama-kai-epixeirhmatikes-aksies 
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Σ’ αυτό το σημείο , θα πρέπει να αναφερθούμε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη22, η 

οποία αποτελεί βασική παράμετρο τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο 

και του μοντέλου διοίκησης του Ομίλου. 

Στόχος του Ομίλου ΜΕΤΚΑ είναι η συστηματικότερη ενσωμάτωση και 

διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βασική προτεραιότητα την τακτική 

επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων 

Μερών, για την περαιτέρω κατανόηση, αλλά και την αποτελεσματικότερη 

ανταπόκρισή του στους τομείς όπου δραστηριοποιείται. 

Οι τομείς αυτοί είναι: 

▪ Η Ασφάλεια και η Υγιεινή όλων των εργαζομένων 

▪ Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

▪ Η ενίσχυση της Διαφάνειας 

▪ Η Κλιματική Αλλαγή και η προστασία του Περιβάλλοντος 

▪ Η Συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες 

▪ Η συνεχής μέριμνα για τη βελτίωση των Εργασιακών Πρακτικών 

▪ Η δέσμευση στις ηθικές Πρακτικές της Αγοράς 

Η ΜΕΤΚΑ, σε εθελοντική βάση συμμετέχει, συνεργάζεται, αποδέχεται και 

υποστηρίζει πρωτοβουλίες και πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης23 όπως, το 

Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI), του οποίου τις κατευθυντήριες 

οδηγίες για τη δημιουργία του Κοινωνικού του Απολογισμού έχει υιοθετήσει και 

εφαρμόζει από το 2008, και την υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας (ISO 9001), 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) και Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS 

18001) 

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός 

πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών στην έκδοση Κοινωνικών 

Απολογισμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους οργανισμούς σε 

οποιοδήποτε μέγεθος ή κλάδο κι αν ανήκουν. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και 

οδηγίες έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI, λειτουργούν ως ένα γενικά 

αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς, τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής επίδοσης ενός οργανισμού. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου πλαισίου, 

έχει συμφωνηθεί από ένα ευρύ φάσμα Ενδιαφερόμενων Μερών από όλο τον κόσμο 

ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητά του. 

                                                           
22 http://www.metka.com/el/etairikh-koinwnikh-euthynh/eke-kai-epixeirhmatikh-strathgikh 
23 http://www.metka.com/el/etairikh-koinwnikh-euthynh/h-proseggish-mas/symmetoxh-se-protypa-kai-

prwtoboulies-eke 
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Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, 

αφορά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 10 καθολικά αποδεκτών αρχών στους τομείς, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της 

καταπολέμησης της διαφθοράς, για τους Οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί να 

ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με αυτές. Το Global 

Compact αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικών πολιτών και 

κατά κύριο λόγο ασχολείται με την ανάδειξη και οικοδόμηση της κοινωνικής 

νομιμοποίησης των επιχειρήσεων και των αγορών. 

Οι δέκα αρχές του Global Compact: 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία 

των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Αρχή 2η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Συνθήκες Εργασίας 

Αρχή 3η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται την ελευθερία του συνδικαλισμού και 

να αναγνωρίζουν το δικαίωμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις. 

 Αρχή 4η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή καταναγκαστικής 

εργασίας. 

 Αρχή 5η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή της παιδικής 

εργασίας. 

 Αρχή 6η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να περιορίζουν κάθε μορφή διάκρισης σε σχέση 

με την απασχόληση. 

Περιβάλλον 

Αρχή 7η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προσέγγιση προβλεπτικής 

διαχείρισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

 Αρχή 8η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες προώθησης της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 

 Αρχή 9η:Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση των 

φιλικών για το περιβάλλον τεχνολογιών. 

 Καταπολέμηση της διαφθοράς 

Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εργάζονται ενάντια σε κάθε μορφή 

αδιαφάνειας συμπεριλαμβανομένης και της διαφθοράς. 
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ISO 9001 και ISO 14001 

Με καθημερινό στόχο την παροχή υψηλά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών, η ΜΕΤΚΑ είναι διαπιστευμένη κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας 

ISO9001. Επίσης, με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το 

διεθνές πρότυπο ISO 14001, η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και 

αξιολογείται σε ετήσια βάση για τα αποτελέσματά της. 

OHSAS 18001 

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς 

για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Η ΜΕΤΚΑ 

εφαρμόζει το συγκεκριμένο πρότυπο για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων 

διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής που διαθέτει, με βασικό προσανατολισμό την 

επίτευξη του μοναδικού στόχου: «0 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ». 

3.5 Συμμετοχές του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετοχές της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, 

είτε αυτές είναι θυγατρικές της, είτε άλλες συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, 

καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους. 

 

Πίνακας 1: Δομή του Ομίλου ΜΕΤΚΑ και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 2015 
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3.6 Μετοχικό Κεφάλαιο και Διοικητικό Συμβούλιο24 

3.6.1 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Η διαμόρφωση του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ακολούθησε τα 

εξής στάδια που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24http://www.metka.com-Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ομίλου 2015 

http://www.metka.com/Uploads/FINANCIALS/2015/METKA_ANNUAL_FINANCIAL_REPORT_FOR_THE_PERIOD_01012015_31122015.pdf-
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3.6.2 Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΜΕΤΚΑ25, τα μέλη του οποίου 

εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.06.2014, αποτελείται από 

επτά (7) εκτελεστικά, από τέσσερα (4) μη εκτελεστικά εκ των οποίων τα δύο (2) είναι 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η 

ακόλουθη: 

Διοικητικό Συμβούλιο 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό 

Μέλος Δ.Σ.) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΖΙΚΑΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΝΤΑ ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΩΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
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25 http://www.metka.com/el/omilos-metka/dioikhsh-omilou 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγή  

 Η στρατηγική ανάλυση στοχεύει στην κατανόηση της στρατηγικής θέσης της 

επιχείρησης μέσω της ανάλυσης των περιβαλλοντικών αλλαγών και του 

προσδιορισμού των ευκαιριών και απειλών. Μας δίνει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε άποψη για τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στις παρούσες και 

μελλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. Η ανάλυση αποτελεί ένα βήμα για την 

κατανόηση της σύνθεσης και ανταγωνιστικότητας του κλάδου που ανήκει η 

εξεταζόμενη επιχείρηση, καθώς και την εξέταση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντός της όπως και της επίδρασής του στην κερδοφορία της. 

Στη Στρατηγική ανάλυση που θα πραγματοποιήσουμε, θα συμπεριλάβουμε μία 

ανάλυση PEST, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος. Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, θα παρουσιάσουμε μία ανάλυση 

SWOT, η οποία χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

του Ομίλου και να προσδιορίσει τις απειλές και τις ευκαιρίες στο περιβάλλον της. 

4.2 Στρατηγική Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Παρακάτω, οι κυριότερες στρατηγικές του Ομίλου ΜΕΤΚΑ: 

Διατήρηση της στρατηγικής εξωστρέφειας : Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ συνεχίζει να υλοποιεί 

με επιτυχία τις συμβάσεις που έχει αναλάβει στο εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το ασταθές περιβάλλον που κυριαρχεί διεθνώς και ειδικότερα 

στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος, μετά από επιτυχημένη 

εκτέλεση του πρώτου έργου της εταιρείας στη Γκάνα αποτυπώθηκε θετικά στα 

οικονομικά της αποτελέσματα και επιβεβαίωσε τη δυναμική είσοδο της ΜΕΤΚΑ 

στην ενεργειακή αγορά της Υποσαχάριας Αφρικής. Η πορεία διείσδυσης της 

εταιρείας στη συγκεκριμένη περιοχή συνεχίστηκε με την ανάληψη ενός ακόμη 

σημαντικού έργου στη Γκάνα, ύψους 174 εκατ. δολαρίων. Η σύμβαση που 

ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2016, περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και 

κατασκευή νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 200ΜW στο 

Takoradi26. 

Ενίσχυση της Ελληνικής Αγοράς: Εκτός από τη διεθνή της πορεία, η ΜΕΤΚΑ, 

στηρίζει την Ελληνική Οικονομία, καθώς έχει αναλάβει την «Κατασκευή 

                                                           
26 http://www.kathimerini.gr/890973/article/oikonomia/epixeirhseis/h-metka-3ekinaei-thn-kataskeyh-

monadas-energeias-sthn-gkana 
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υπολειπομένων έργων υποδομής, υποδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, 

τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα 

σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη» συμβατικού τιμήματος € 227 εκ., που 

στην χρήση του 2015 κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 43,3 εκ. 

Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Ο 

Όμιλος ΜΕΤΚΑ, ενισχύει τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, με την ανάπτυξη 

των στελεχών της, την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξη της 

κουλτούρας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Ο Όμιλος συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παραμένει προσανατολισμένος στην 

υλοποίηση της στρατηγικής του, η οποία περιλαμβάνει τις κύριες προτεραιότητες που 

αναλύθηκαν παραπάνω αλλά και κάποιες δευτερεύουσες. Για το λόγο αυτό, 

καταφέρνει και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις συνεχείς προκλήσεις που 

προκύπτουν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. 

4.3 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 Για την ανάλυση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος του Ομίλου, θα 

κάνουμε χρήση της ανάλυσης PEST, η οποία αναπτύσσεται για να εξετάσουμε τις 

τάσεις των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων στο 

πλαίσιο του μακροοικονομικού περιβάλλοντος του Ομίλου. Αν και ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, ως εξωτερικό περιβάλλον στην ανάλυσή μας 

θα εστιάσουμε κυρίως στην Ελλάδα, όπου και εδρεύει ο Όμιλος. 

Παράγοντες ανάλυσης PEST27: 

▪ Πολιτικοί Παράγοντες: γενικό πολιτικό κλίμα της χώρας, φορολογική 

νομοθεσία, νόμοι προστασίας του περιβάλλοντος, συνθήκες διεθνούς 

εμπορίου, εργασιακή νομοθεσία 

▪ Οικονομικοί Παράγοντες: Οικονομικό σύστημα της χώρας, πληθωρισμός, 

ανεργία, επιτόκια ΑΕΠ, διαθέσιμο εισόδημα 

▪ Κοινωνικοί Παράγοντες: δημογραφικές τάσεις και χαρακτηριστικά 

πληθυσμού, ανάγκες ατόμων, καταναλωτικά πρότυπα, μόρφωση, κουλτούρα. 

▪ Τεχνολογικοί Παράγοντες: δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογικές 

μεταβολές και ανακαλύψεις, τεχνολογική υποδομή. 

4.3.1 Πολιτικό περιβάλλον 

 Η πολιτική κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από 

αβεβαιότητα. Οι συνεχείς διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων του λαού στη Βουλή, 

οι συνεχείς αλλαγές της εφαρμογής των νόμων και η γενικότερη αστάθεια που 

επικρατεί λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία μίας επιχείρησης και 

ιδιαίτερα ενός μεγάλου Ομίλου όπως του Ομίλου ΜΕΤΚΑ. Οι δύσκολες οικονομικές 

                                                           
27 Λαζαρίδης Ι. , Παπαδόπουλος Δ. ,2010 Επιχειρηματική Ανάλυση και προσδιορισμός της Αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας σε συνδυασμό με το φορολογικό σύστημα 

και την αυξημένη γραφειοκρατία και διαφθορά, έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις 

είτε στην πτώχευση, είτε στη μεταφορά της έδρας τους και των εργοστασίων τους σε 

άλλες χώρες όπου επικρατούν ευνοϊκότερες συνθήκες. Παρά τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες και ανεξάρτητα από το γεγονός της διεθνούς παρουσίας του 

Ομίλου, η ΜΕΤΚΑ διατηρεί τις βασικές βιομηχανικές τις εγκαταστάσεις στην 

Ελλάδα, οι οποίες καταλαμβάνουν συνολικά περισσότερο από 190.000 τ.μ. 

4.3.2 Οικονομικό Περιβάλλον 

 Στο οικονομικό περιβάλλον, είναι φανερό ότι η χώρα μας έχει κλονιστεί από 

την οικονομική κρίση του 2008. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα τη χαμηλή 

επιχειρηματική δραστηριότητα, τη μειωμένη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και τη 

δυσκολία στις δανειοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω των αυξημένων επιτοκίων. 

Η οικονομική ύφεση οδήγησε στην κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας, με 

αποτέλεσμα ο κατασκευαστικός κλάδος και ο τομέας της βιομηχανίας να 

επηρεαστούν περισσότερο από κάθε άλλο εγχώριο κλάδο. 

 Το 2016 σύμφωνα με τo Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

(IOBE), παρατηρείται σταθεροποίηση της οικονομίας σε σχέση με το 2015. Όμως , 

παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες ως προς την αξιολόγηση, το δημόσιο χρέος , 

τη μεταρρυθμιστική δυναμική και τη συνολική εξέλιξη του προγράμματος. Για το 

2017, προβλέπεται μεγέθυνση της οικονομίας της τάξης του 1,5 – 2 %. Στο παρακάτω 

διάγραμμα παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη Οικονομικού κλίματος και ΑΕΠ από 

το 2004 έως το 2016. Παρατηρούμε άνοδο του ΑΕΠ 0,2% στο εννεάμηνο του 2016, 

έναντι ύφεσης 0,6 % την ίδια περίοδο το 2014. 

Διάγραμμα 1 : Δείκτης Οικονομικού κλίματος και ΑΕΠ28 

                                                           
28 http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q4_26012017_PRE_GR.pdf 
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Διάγραμμα 2 : Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές και δείκτης επιπέδου εργασιών29 

 Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, ο δείκτης παραγωγής της 

Ελλάδας από το 2008 βρίσκεται σε αρνητικά επίπεδα. Αντίθετα, το πρώτο τρίμηνο 

του 2014 βλέπουμε το δείκτη να παίρνει θετικές τιμές, ενώ επανέρχεται και πάλι σε 

αρνητικά επίπεδα το γ’ τρίμηνο του 2015. Τέλος παρατηρούμε ότι από το β’ τρίμηνο 

του 2016 ο δείκτης παρουσιάζει θετική πορεία για τα δεδομένα της οικονομίας 

καταγράφοντας περίπου αύξηση 25 % σε σχέση με το 2015. 

 Η ΜΕΤΚΑ, κατάφερε να ανταποκριθεί στις συνεχείς προκλήσεις της 

ελληνικής οικονομίας, και παρά τον προσανατολισμό της στη διεθνή αγορά, συνεχίζει 

να στηρίζει την ελληνική αγορά, δείχνοντας το ενδιαφέρον της για ελληνικά δημόσια 

έργα. Απόδειξη αυτού, αποτελεί η ανάληψη έργου για την «Κατασκευή 

υπολειπομένων έργων υποδομής, υποδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, 

τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα 

σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη» συμβατικού τιμήματος € 227 εκ., που 

στην χρήση του 2015 κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 43,3 εκ. Εκτός από το 

σιδηροδρομικό αυτό έργο, ο Όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς που αφορούν τη 

διαχείριση απορριμμάτων, νέα οδικά έργα και αεροδρόμια. 

4.3.3 Κοινωνικό Περιβάλλον 

 Σχετικά με το κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας, παρατηρούμε αλλαγές 

στις συνήθειες των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την 

οικονομική κρίση, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των 

εισοδημάτων τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανεργία και η αλλαγή των 

καταναλωτικών συνηθειών και η στροφή τους κυρίως σε αγορές φθηνών προϊόντων 

χαμηλότερης ποιότητας, εισαγόμενων από το εξωτερικό. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος 

ΜΕΤΚΑ προσπαθεί να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, 

εστιάζοντας στην προσφορά θέσεων απασχόλησης με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. 

                                                           
29 http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q4_26012017_PRE_GR.pdf 
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Συμβάλλει στην ευημερία μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής, στην επέκταση της 

δια βίου εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των πολιτών, αλλά και στην προώθηση και 

διατήρηση του τοπικού πολιτισμού και των τεχνών. 

4.3.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον 

 Η Ελλάδα αποτελεί μία μετριοπαθή χώρα στις νέες τεχνολογίες, με την 

οικονομική κρίση να οδηγεί στην περαιτέρω μείωση των δαπανών πολλών 

επιχειρήσεων για την καινοτομία και με πολλούς νέους με γνώσεις, να καταφεύγουν 

για εργασία στο εξωτερικό, καθώς η εύρεση εργασίας στην Ελλάδα είναι σχεδόν 

αδύνατη και με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς. Σύμφωνα με την έκθεση «Προοπτικές 

για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, 2016», που δημοσίευσε 

πρόσφατα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αν και 

οι δαπάνες για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα διαχρονικά 

αυξάνονται, φθάνοντας το 0,96%30 του ΑΕΠ για το 2015, η χώρα υπολείπεται 

σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. 

 Αντίθετα, ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ, εδώ και πολλά χρόνια έχει αναπτύξει σε 

σημαντικό βαθμό την τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του. Η 

βιομηχανική παραγωγή του ομίλου είναι προσανατολισμένη σε ιδιαίτερα απαιτητικές 

εφαρμογές, στον τομέα της ενέργειας, στις υποδομές και στην άμυνα. Με σημαντικές 

επενδύσεις σε προηγμένη τεχνολογία και τη συνεχή αύξηση του εξειδικευμένου 

προσωπικού του ομίλου, καταφέρνει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες 

των πελατών της. Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις με 

μηχανήματα υψηλής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας και εφαρμόζει αυστηρά 

κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. 

4.4 Ανάλυση της επιχείρησης – Ανάλυση SWOT 

 Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη και τον Παπαδόπουλο (2010), η ταυτόχρονη 

εξέταση του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας, με τη χρήση της ανάλυσης 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), επιτρέπει την επιλογή 

εκείνης της στρατηγικής που θα συμβάλλει στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της 

επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, η επιχείρηση, εκμεταλλευόμενη τις 

δυνάμεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά, προσπαθεί να ξεπεράσει 

τις αδυναμίες της και να προστατευθεί από τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

μέσω της ανάπτυξης ειδικών σχεδίων. Τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ανάλυσης 

αποτελούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους 

εσωτερικούς της πόρους, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές αφορούν μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει. 

Γενικά η μήτρα SWOT περιέχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. Ωστόσο η 

ανάλυση στοχεύει στη διεξαγωγή όσο το δυνατόν ποσοτικοποιημένων 

                                                           
30 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1193138/meionontai-ta-kondulia-gia-ereuna-kai-

kainotomia 
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αποτελεσμάτων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία για τον 

Όμιλο ΜΕΤΚΑ. 

Πίνακας 2: Ανάλυση SWOT του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Δυνάμεις 

 

▪ Περισσότερα από 50 χρόνια 

εμπειρίας στον Κλάδο 

▪ Διεθνείς παρουσία και συμμετοχή σε 

ώριμες αγορές31  

▪ Διεθνείς ανάδειξη σε κεντρικό EPC 

κατασκευαστή εξειδικευμένων 

ενεργειακών έργων 

▪ Παράδοση των έργων εντός 

χρονοδιαγράμματος και εντός 

προϋπολογισμού 

▪ Εμπειρία στην εκτέλεση έργων 

▪ Ικανότητα και ευελιξία 

▪ Ισχυρό ιστορικό επιτυχούς 

ολοκλήρωσης έργων ταχείας 

εκτέλεσης 

 

Αδυναμίες 

 

▪ Δυσκολία πρόβλεψης της 

οικονομικής κατάστασης της 

Ελληνικής Οικονομίας και των 

φορολογικών υποχρεώσεων 

▪ Μικρός αλλά ωστόσο υπαρκτός 

πιστωτικός κίνδυνος από τα 

συμβαλλόμενα μέρη 

▪ Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου ή 

προμήθειας 

▪ Αδυναμία πρόβλεψης ως προς την 

υλοποίηση ,μεγάλων δημοσίων 

έργων στην Ελλάδα λόγω της κρίσης 

Ευκαιρίες 

 

▪ Είσοδος στην αναπτυσσόμενη αγορά 

της Υποσαχάριας Αφρικής με 

ανάληψη σημαντικού έργου 

▪ Αναβάθμιση του εργοληπτικού 

πτυχίου της σε ανώτερη τάξη (7η) , 

δίνει την ευκαιρία για συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς μεγάλων δημοσίων 

έργων 

▪ Διείσδυση στην αναπτυσσόμενη 

αγορά ηλιακής ενέργειας με την 

ίδρυση της νέας θυγατρικής METKA 

EGN σε παγκόσμιο επίπεδο  

 

Απειλές 

 

▪ Ασταθές περιβάλλον στις αγορές της 

μέσης Ανατολής 

▪ Έντονος εγχώριος ανταγωνισμός με 

τους ομίλους Ελλάκτωρ, ΓΕΚ 

ΤΕΡΝΑ και J&P Άβαξ 

▪ Πολιτική Αστάθεια και Οικονομική 

αβεβαιότητα τόσο εγχώρια, όσο και 

διεθνώς 

▪ Ύφεση διεθνώς στον τομέα των EPC  

εργοστασίων παραγωγής 

 

4.5 Συμπέρασμα Στρατηγικής Ανάλυσης 

 Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 

Όμιλος,  έχει καταφέρει να επιβιώσει και να ανταποκριθεί με επιτυχία. Κατάφερε να 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και να υλοποιήσει τις στρατηγικές του 

προτεραιότητες, συνεχίζοντας την κερδοφόρα πορεία του, περιορίζοντας και 

αποφεύγοντας τους κινδύνους, όσο αυτό καθίσταται δυνατό με τις κατάλληλες 

αποφάσεις. 

 

                                                           
31 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1251719/metka-kai-ellaktor-sth-lista-ton-

ishyroteron-diethn.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 Ως χρηματοοικονομική ανάλυση ορίζεται η διαδικασία άντλησης οικονομικών 

πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης32. Η 

χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης των 

ενεργειών και βοηθάει στη λήψη των χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε την οικονομική κατάστασης του Ομίλου λαμβάνοντας 

υπόψη τις Οικονομικές Καταστάσεις. Αρχικά θα γίνει επισκόπηση των λογιστικών 

αρχών και της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων. Θα ακολουθήσει ανάλυση 

διαχείρισης των Χρηματοοικονομικών κινδύνων. Στη συνέχεια ακολουθεί η οριζόντια 

(ανάλυση ποσοστών τάσης) και η κάθετη ανάλυση (ανάλυση κοινού μεγέθους) των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση 

αριθμοδεικτών για τα έτη 2011-2015. 

5.2 Επισκόπηση βασικών Λογιστικών Αρχών και Λογιστικό Πλαίσιο 

 Ο όμιλος ΜΕΤΚΑ χρησιμοποιεί τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς-Δ.Π.Χ.Α (International Accounting Standards – IAS) για την κατάρτιση 

των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. Στην Ελλάδα είναι 

υποχρεωτική από το 2006 η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α στις εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με το Νεγκάκη 2014 τα Δ.Π.Χ.Α είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή 

νόμων με τους οποίους καλείται να εναρμονιστεί υποχρεωτικά η Επιχείρηση μετά 

από κοινοτική οδηγία.  

Οι κύριες Αρχές33 που πρέπει να τηρούνται είναι οι παρακάτω: 

i. Αρχή της συνεχούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (going concern) 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βασίζεται στην αρχή ότι θα 

συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα χωρίς να έχει στόχο την άμεση 

ρευστοποίησή της 

                                                           
32 Βασιλείου Δ. , Ηρειώτης Ν., 2008 Ανάλυση Επενδύσεων και διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Rossili 
33 Μπατσινίλας Ε., Πατατούκας Κ., 2012 Σύγχρονη λογιστική : Σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό 

Πρότυπο και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2η έκδ. – Αθήνα, Σταμούλη Α.Ε. 

http://www.biblionet.gr/book/183061/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%BB%CE%B1%CF%82,_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82/%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.biblionet.gr/com/6333/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%CE%91.%CE%95.
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ii. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (δεδουλευμένων εσόδων , εξόδων) 

Στην κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα γεγονότα και αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη 

διάρκεια της χρήσης. Εξαιρείται η Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η οποία 

συντάσσεται σε ταμειακή βάση. 

iii. Αρχή του Κόστους 

Οι λογιστικές εγγραφές που καταχωρούνται στα βιβλία της επιχείρησης καθώς και οι 

αξίες που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εμφανίζονται στο 

κόστος κτήσεως. 

Επιπροσθέτως, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να 

τηρούν τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον σύμφωνα με αυτά οι χρήστες 

θα λάβουν αποφάσεις34: 

▪ Σαφήνεια 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να μπορούν να γίνουν 

κατανοητά από τους χρήστες οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις των οικονομικών και 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

▪ Συνάφεια 

Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης θα πρέπει να έχουν συνάφεια και να δίνουν 

τη δυνατότητα στον χρήστη να αξιολογήσει στοιχεία του παρελθόντος, παρόντα ή 

μελλοντικά γεγονότα και να προβεί σε επιβεβαίωση ή διόρθωση προηγούμενων 

εκτιμήσεών του. 

▪ Σημαντικότητα 

Οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων κρίνονται σημαντικές αν η 

παράλειψή τους ή η κακή διατύπωσή τους μπορεί να επηρεάσει τις εκτιμήσεις και τις 

οικονομικές αποφάσεις των χρηστών. Η σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος 

του λάθους ή της κακής διατύπωσης. 

▪ Αξιοπιστία  

Για να είναι χρήσιμη μία πληροφορία και να οδηγήσει σε συμπεράσματα πρέπει να 

είναι αξιόπιστη. Οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων χαρακτηρίζονται 

αξιόπιστες όταν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και προκαταλήψεις και οι 

χρήστες μπορούν να βασίζονται σε αυτές. 

                                                           
34 Λαζαρίδης Τ.Γ, Παπαδόπουλος Λ.Π., 2005  Χρηματοοικονομική Διοίκηση , Βασικές Έννοιες 

Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης , Τεύχος 

Α, 2η Εκδ., Θεσσαλονίκη  
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5.3 Εξέταση Ποιότητας Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Για τη χρηματοοικονομική ανάλυση και την αποτίμηση του Ομίλου, θα 

βασιστούμε στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, επομένως κρίνεται 

απαραίτητο, να ελέγξουμε την αξιοπιστία και το κύρος τους. Ο έλεγχος των 

οικονομικών καταστάσεων γίνεται συνήθως από εξωτερικό ελεγκτή.  

 Ευθύνη του ελεγκτή είναι να εκφράσει γνώμη επι των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μετά από έλεγχο. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ είναι μία εταιρεία Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και αυτό 

συνεπάγεται ότι χρησιμοποιεί τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-

Δ.Π.Χ.Α (International Accounting Standards – IAS). Οι Οικονομικές καταστάσεις 

της έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές οι οποίοι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton. Μετά από μελέτη των Ετήσιων 

Οικονομικών Εκθέσεων του Ομίλου ΜΕΤΚΑ για τα έτη 2011-2015 και των 

εκθέσεων των ελεγκτών, πιστεύουμε πως οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 

παρουσιάζουν ορθά και από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Ομίλου, 

επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη χρηματοοικονομική μας ανάλυση και 

στην αποτίμηση του ομίλου χωρίς εξαιρέσεις. 

 

5.4 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητα 

 Εκτός από τους παραδοσιακούς επιχειρηματικούς κινδύνους, οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ο 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος περιγράφεται ως η πιθανότητα ένα συγκεκριμένο 

γεγονός να επηρεάσει αρνητικά τη χρηματοοικονομική επίδοση ενός οργανισμού είτε 

μειώνοντας την καθαρή αξία ή τις εισροές κεφαλαίων, είτε επιδρώντας στα κέρδη 

του35.  

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου METKA είναι εκτεθειμένες σε διάφορους 

κινδύνους και αβεβαιότητες που συνδέονται κατά βάση με την τεχνική και χρονική 

ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων και την επίτευξη των εγγυημένων 

χαρακτηριστικών αυτών. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, 

είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές 

αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Παρακάτω θα αναλυθούν οι 

                                                           
35 Culp C. ,The revolution in Corporate Risk Management : A Decade in Innovations in Process and 

Products, Journal of Applied Corporate Finance, 2002 
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μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος καθώς και ο τρόπος που τους 

διαχειρίζεται36. 

Για τη διαχείριση των κινδύνων, ο Όμιλος ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

▪ Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες του Ομίλου 

▪ Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη μείωση των κινδύνων  

▪ Εκτέλεση /εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη 

διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων 

5.4.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται η απώλεια μιας χρηματικής αμοιβής, που 

οφείλεται στην αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να 

εκπληρώσει μία συμβατική του υποχρέωση. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τις 

επιχειρήσεις αναφέρεται στην αδυναμία της επιχείρησης να εισπράξει έγκαιρα τις 

απαιτήσεις τις ή να μην τις εισπράξει ποτέ37. 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όμιλος απορρέει από την 

αθέτηση υποχρέωσης εκ μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών 

προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του.  

 Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στη φύση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και 

αφετέρου στην πολιτική του. Η πολιτική αυτή, εστιάζεται στη συνεργασία με 

μεγάλους και αξιόπιστους πελάτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα τόσο στην 

εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα Στοιχεία Ενεργητικού του Ομίλου που 

εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο το 2014 και  2015: 

Πίνακας 3 : Στοιχεία Ενεργητικού του Ομίλου ΜΕΤΚΑ που εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο 

 

 

 

 

 

                                                           
36Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2015  
37 Ζοπουνίδης Κ., Λεμονάκης Χ.2009 ,Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, Κλειδάριθμος  
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 Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου πραγματοποιεί συναλλαγές με μεγάλους 

οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και με μεγάλους και 

αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού με μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. Επομένως 

εκτιμάται ότι  ο πιστωτικός κίνδυνος  είναι περιορισμένος. Τυχόν απαιτήσεις που δεν 

έχουν υποστεί απομείωση και βρίσκονται σε καθυστέρηση, δεν θεωρούνται 

επισφαλείς.  Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου 

δεν έχει υποστεί οιαδήποτε μορφή πιστωτικής ασφάλισης (υποθήκη, ενεχυρίαση 

κλπ). 

 Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος εφαρμόζει 

διαδικασίες ώστε να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του προκύπτουν από φερέγγυους 

πελάτες με αποδεκτή ιστορία αξιοπιστίας. Παράλληλα, παρακολουθεί σε συνεχή 

βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων αλλά και την χρηματοοικονομική 

κατάσταση των πελατών του. Η ύφεση της Ελληνικής οικονομίας το 2015, δεν 

αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των 

απαιτήσεων του Ομίλου, καθώς  δεν υφίσταται σημαντική έκθεση σε απαιτήσεις από 

φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, ο Όμιλος συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με 

φερέγγυους πελάτες της διεθνούς αγοράς. Ο πιστωτικός αυτός κίνδυνος 

ελαχιστοποιείται από το γεγονός της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας τους καθώς 

και στις προκαταβολές που εισπράττονται από αυτούς. 

5.4.2 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνδέεται με την επίδραση μη αναμενόμενων 

μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αξία μιας επιχείρησης. Ορίζεται ως 

η πιθανότητα για άμεσες/έμμεσες απώλειες στις χρηματοροές μιας επιχείρησης, τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της, στα κέρδη της και στη 

χρηματιστηριακή της αξία που προέρχεται από μη ευνοϊκές μεταβολές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών38 . 

 Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προκύπτει από 

μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που αποτιμώνται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας 

του Ομίλου. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο, καθώς και στη Μέση 

Ανατολή, στη Συρία, στην Βόρεια Αφρική, στην Τουρκία και σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς είναι δυνατόν να εκτεθεί σε κίνδυνο 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που μπορεί να προκύψουν από την ισοτιμία ευρώ με 

άλλα νομίσματα και κυρίως με δολάρια Αμερικής (USD). Οι συμβάσεις με πελάτες 

                                                           
38 Papaioannou M. ,2006 Exchange Rate Risk Measurement and Management : Issues and Approaches 

for Firms, IMF Working Paper 
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σε δολάρια Αμερικής (USD) αφορούν στη σύμβαση στο Ιράκ, και στην νέα σύμβαση 

στην Γκάνα. 

  Αυτό το είδος κινδύνου μπορεί να προκύψει κατά κύριο λόγο από υπάρχουσες 

ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα πλην του Ευρώ από εμπορικές 

συναλλαγές.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και 

οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του Ομίλου σε ξένο νόμισμα μετατρεπόμενες σε ευρώ με 

την ισοτιμία κλεισίματος : 

Πίνακας 4 :Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Υποχρεώσεις του Ομίλου ΜΕΤΚΑ σε Ξ.Ν 

 

 Για τη σωστή διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων, ο Όμιλος διαθέτει 

τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης που φροντίζει ώστε η διαχείριση των 

ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου να είναι καλυμμένη από κινδύνους μεταβολών 

στις ισοτιμίες. Αναφορικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας με οίκους του 

εξωτερικού, αυτές γίνονται κατά κανόνα με ευρωπαϊκούς ομίλους όπου το νόμισμα 

διακανονισμού είναι το Ευρώ €. Επιπροσθέτως για τη μείωση του συναλλαγματικού 

κινδύνου από τις εμπορικές συναλλαγές, ο Όμιλος εφαρμόζει πολιτική τιμολόγησης 

κυρίως στο ίδιο νόμισμα με πελάτες /προμηθευτές. Τέλος, για τις συναλλαγές με 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (κυρίως σε νόμισμα δολαρίου Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής - US $) το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων συνάπτει συμβόλαια 

προαγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό του Ομίλου όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

5.4.3 Κίνδυνος Τιμής 

 Ο κίνδυνος τιμής του Ομίλου, αναφορικά με τις επενδύσεις σε χρεόγραφα 

θεωρείται περιορισμένος, δεδομένου ότι τα χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων του. Ο κίνδυνος μεταβολής της τιμής αγοράς 

των πρώτων υλών και λοιπών υλικών είναι περιορισμένος, καθότι στις συμβάσεις 

μεγάλων έργων τις οποίες συνάπτει ο Όμιλος περιλαμβάνονται ρήτρες 

αναπροσαρμογής τιμών.  
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5.4.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε επιχειρήσεις και αγορές. Από την 

πλευρά των αγορών, η ρευστότητα συνδέεται με την ικανότητα των συμμετεχόντων 

να διεκπεραιώνουν σε μικρό χρονικό διάστημα, συναλλαγές μεγάλου όγκου, χωρίς 

αυτές να επιδρούν σημαντικά στις τιμές39.  

Ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται όταν υπάρχει ετεροχρονισμός μεταξύ 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων και διακρίνεται σε: 

• Κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς (market liquidity risk) 

Είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο κάτοχος ενός συγκεκριμένου τίτλου από την 

έλλειψη δυνατότητας να ρευστοποιήσει το συγκεκριμένο τίτλο έγκαιρα σε τιμή κοντά 

στην τρέχουσα αγοραία τιμή του. 

• Κίνδυνο χρηματοδότησης ρευστότητας (funding liquidity risk) 

Σχετίζεται με την ανικανότητα άντλησης κεφαλαίων έτσι ώστε να ανταποκριθεί ένας 

επενδυτής στις υποχρεώσεις των ταμειακών ροών. 

 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει όταν τα άμεσα ρευστοποιήσιμα 

περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία λήξης τους. Στον Όμιλο ΜΕΤΚΑ, ο κίνδυνος ρευστότητας εμφανίζεται 

σε χαμηλά επίπεδα καθώς διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και θετικό κεφάλαιο 

κίνησης. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του 

Ομίλου σε σχετικές κατηγορίες λήξεων. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα 

είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές.  

 

Πίνακας 5 : Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 2015 του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

                                                           
39 Chollet L., Naes R., Skjeltorp J.,2007 What Captures Liquidity Risk? A Comparison of trade and 

order based liquidity factors, Norges Bank, Research Department 
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 Η αξιόπιστη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου του επιτρέπει να 

χρησιμοποιεί αποδοτικά τις διεθνής χρηματαγορές για χρηματοδοτικούς σκοπούς και 

τη χορήγηση πιστωτικών γραμμών (εγγυητικές επιστολές). 

5.4.5 Χρηματοδοτικός και επιτοκιακός Κίνδυνος 

 Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος να διακυμαίνεται η αξία των 

χρηματοοικονομικών μέσων εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο Όμιλος 

δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο επιτοκίου. Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου 

που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ταμειακά ισοδύναμα. Ο Όμιλος φροντίζει όσο είναι δυνατόν για την 

αυτοχρηματοδότηση των έργων και την προσφυγή του σε δανεισμό κατά τον 

μικρότερο δυνατό βαθμό, κάτι που φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος 

παρουσιάζει το συνολικό δανεισμό του Ομίλου την 31/12/15. 

Πίνακας 6 :Συνολικός Δανεισμός Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2015 

 

 

 

 

 

 

 Τα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα έντοκα δάνεια του Ομίλου, θεωρείται 

πως δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ο δανεισμός του Ομίλου στο σύνολο του την 31 

Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε € 4.123 χιλ. Πολιτική του Ομίλου είναι να 

παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων και την διάρκεια των 

χρηματοδοτικών αναγκών του. Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε 

μια λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες αγοράς. 

5.5 Λοιποί Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

5.5.1 Κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου ή προμήθειας  

 Πιθανοί είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται από τις εμπορικές συνεργασίες του 

Ομίλου είναι η καθυστέρηση στην προμήθεια εξοπλισμού και η καθυστέρηση των 

υπεργολάβων στην εκτέλεση εργασιών ανέγερσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων που έχει αναλάβει και συνεπώς 

την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω αθέτησης των συμβατικών όρων. Ο Όμιλος, λόγω 
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της φύσης των έργων που αναλαμβάνει, είναι εκτεθειμένος σε τέτοιου είδους 

κινδύνους που σχετίζονται με : 

▪ μηχανικές βλάβες σε εξοπλισμούς  

▪ απρόβλεπτες κατασκευαστικές συγκυρίες  

▪ καθυστερήσεις οφειλόμενες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες  

▪ απρόβλεπτες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού  

 Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου, ο Όμιλος επιλέγει 

συνεργάτες και προμηθευτές βάση της στενής παρακολούθησης της Διεύθυνσης 

Ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. Έτσι επιτυγχάνει  περιορισμό πιθανής έκθεσης. 

Επιπλέον υπάρχει εξασφάλιση έναντι των συνεργατών-προμηθευτών, καθώς 

απαιτούνται από αυτούς τραπεζικές εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προμήθειας υλικών 

κλπ).  

5.5.2 Ασφαλιστικός Κίνδυνος  

 Ο ασφαλιστικός κίνδυνος  προκύπτει από τις δραστηριότητες της εταιρείας 

και σχετίζεται με αρνητικά γεγονότα, όπως μεταξύ άλλων, ατυχήματα, βλάβες, ζημιές 

σε εξοπλισμό και γεγονότα ανωτέρας βίας.  

 Αυτό μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και στη χειρότερη περίπτωση 

διακοπή εργασιών. Τυχόν τέτοιες εξελίξεις θα δυσχέραιναν την οικονομική θέση και 

τα αποτελέσματα του Ομίλου.  

 Για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μορφής κινδύνου, ο Όμιλος 

προβαίνει στην ασφάλιση κατά 100% των κινδύνων αυτών με την κάλυψη της 

συνολικής αξίας των έργων και δραστηριοτήτων της, με ασφαλιστικά συμβόλαια 

(Erection All Risks & Construction All Risks), αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, 

εργοδοτικής αστικής ευθύνης, μηχανημάτων, και οχημάτων. Τα συμβόλαια αυτά 

όμως, δε μπορούν πάντα να παρέχουν πλήρη κάλυψη για ενδεχόμενες ζημιές που 

μπορεί να προκύψουν από απροσδόκητα γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, 

πόλεμοι ή τρομοκρατικές ενέργειες. 

5.5.3 Κίνδυνοι που απορρέουν από γεωπολιτικούς παράγοντες 

  Με εξαίρεση τη δραστηριότητα του Ομίλου στην Συρία, δεν υπάρχει ορατός 

κίνδυνος για τον Όμιλο από γεωπολιτικούς παράγοντες. Σχετικά με τη δραστηριότητα 

στην Συρία, η ΜΕΤΚΑ έχει αναλάβει μόνο ευθύνες του κατασκευαστή, ο οποίος 

μάλιστα πληρώνεται για τις εργασίες που κάνει μέσω συμφωνημένης πίστωσης. 

Παρόλα αυτά, η αναστολή εργασιών για κάποιο διάστημα και οι ανάγκες λήψης πολύ 

αυξημένων μέτρων προστασίας, όπως και οι αυξημένες τιμές των ναύλων και 

ασφαλίστρων, έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος όχι όμως σε βαθμό που να 

εμποδίζει τη συνέχισή τους. Για αυτήν την κατάσταση, ο Όμιλος αναμένει 

αποζημίωση από τον πελάτη για όλες τις αποδεδειγμένες υπερδαπάνες που υπέστη 

και δεν φέρει ευθύνη. 
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5.5.4 Κίνδυνοι από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα  

 Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνταν για περίπου πέντε μήνες, 

μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε 

επίτευξη συμφωνίας των δυο πλευρών μέχρι και την ημερομηνία λήξης της 

παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας (30/6/2015). 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια συνεχιζόμενη και διαρκώς εντεινόμενη εκροή 

κεφαλαίων από τις Ελληνικές Τράπεζες η οποία, σε συνδυασμό με την παύση 

παροχής περαιτέρω ρευστότητας προς το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω του 

έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ECB), οδήγησε στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιουνίου 

2015, σύμφωνα με την οποία κηρύχτηκε τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν 

περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων (Capital Controls). Τον Ιούλιο του 2015, 

αποφασίστηκε η παύση της τραπεζικής αργίας αλλά παρέμειναν, έστω και με 

διαφοροποιήσεις, οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων.  

 Ο Όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας κάθε 

αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την συνέχιση της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας. Πλεονέκτημα αποτελεί η διεθνής δραστηριοποίησή του. Επίσης, 

καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις δυσκολίες που υφίστανται, 

στηρίζοντας τη ρευστότητα του εγχώριου συστήματος και συνεχίζει απρόσκοπτα και 

ομαλά τη λειτουργία του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.  

5.6 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

5.6.1 Οριζόντια και κάθετη ανάλυση 

Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 

είναι, τόσο η μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται σε 

αυτές σε δεδομένη χρονική στιγμή, όσο και των σχέσεων αυτών διαχρονικά40.  

Οι κυριότεροι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεων είναι οι εξής: 

• Διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος ανάλυσης (Vertical Analysis) 

• Διαχρονική ή οριζόντια μέθοδος αναλύσεως (Comparative Analysis) 

• Μέθοδοι Ανάλυσης των χρονολογικών σειρών με δείκτες τάσεως (Trend 

Percentages) 

• Ανάλυση με αριθμοδείκτες (Ratio Analysis) 

• Εξειδικευμένες μέθοδοι στις οποίες περιλαμβάνονται η ανάλυση Νεκρού 

Σημείου, ανάλυση με τη χρήση παλινδρόμησης καθώς και η ανάλυση των 

μεταβολών της οικονομικής θέσης της επιχείρησης 

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 

βάσει διαστρωματικής και διαχρονικής ανάλυσης καθώς και μέσω αριθμοδεικτών. 

                                                           
40 Νικολάου Ι. Ανδρέας, 1999, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Μπένου Ε 
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5.6.1.1 Διαχρονική ή οριζόντια μέθοδος αναλύσεως (Comparative 

Analysis)  

Η οριζόντια ή διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων πραγματοποιείται με την κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης για μια σειρά ετών, γεγονός που δικαιολογεί και τον χαρακτηρισμό της 

ως διαχρονικής μεθόδου ανάλυσης41.  

Οριζόντια Ανάλυση Δεικτών Τάσης Ισολογισμού του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Ακολουθεί οριζόντια Ανάλυση, με ποσοστά τάσης, των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων Οικονομικής Θέσης για την πενταετία 2011-2015. Θα 

συμπεριληφθούν τα κυριότερα μεγέθη των παραπάνω χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

Πίνακας 7 :Οικονομική θέση του ομίλου ΜΕΤΚΑ με ποσοστά τάσης για 2011-2015 

Ποσοστά Τάσης % 

Έτος 

Βάσης Ισολογισμός ποσοστών Τάσης 

2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο Ενεργητικού 100% 96,99% 101,70% 112,03% 139,86% 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

Ενεργητικού 100% 108,76% 137,94% 179,59% 370,07% 

Σύνολο Κυκλοφορούντων 

Ενεργητικού 100% 95,78% 97,98% 105,09% 116,24% 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 100% 75,60% 69,81% 88,73% 130,70% 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 100% 132,91% 109,43% 63,99% 93,25% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 100% 109,12% 132,67% 149,76% 162,50% 

 

Από την ανάλυση της τάσης του ισολογισμού που πραγματοποιήθηκε παραπάνω 

παρατηρούμε ότι: 

Ενεργητικό 

Το σύνολο του Ενεργητικού φαίνεται να ακολουθεί ανοδική πορεία με σταδιακές 

αυξήσεις ανά έτος με την μεγαλύτερη τιμή το 2015 139,86 %, αύξηση σχεδόν 43 

ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2011. 

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ακολουθούν το 2012 και 2013 μία σταδιακή ανοδική 

πορεία ενώ από το 2014-2015 η αύξηση είναι αισθητή με το 2015 να φτάνει σε 

370,07% σε σχέση με το έτος βάσης. Τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

ακολουθούν μία σταδιακή ανοδική πορεία σε σχέση με το έτος βάσης, με τη 

μεγαλύτερη τιμή το 2015 και ποσοστό 116,24 % σε σχέση με το έτος βάσης.  

                                                           
41 Νιάρχος Ν., 2004,Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων,  Σταμούλη ΑΕ 
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Παθητικό 

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου αυξάνονται τα 2012 με ποσοστό 

132,91% σε σχέση με το έτος βάσης. Το 2013-2014 παρατηρείται μείωση του 

ποσοστού των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, με χαμηλότερο ποσοστό το 2014 

63,99%. Ενώ το 2015 παρατηρούμε και πάλι αύξηση φτάνοντας σε ποσοστό 93,25% . 

Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  παρουσιάζουν αυξομειώσεις στην πενταετία με το 

χαμηλότερο ποσοστό να σημειώνεται το 2013 69,81% σε σχέση με το έτος βάσης ενώ 

το μεγαλύτερο το 2015 130,70% περίπου 30% υψηλότερα από το έτος βάσης.  

Ο λογαριασμός των Ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει ανοδική πορεία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πενταετίας με το μεγαλύτερο ποσοστό να σημειώνεται το 2015 162,5% 

σε σχέση με το έτος βάσης. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των Ιδίων 

Κεφαλαίων στην πενταετία δείχνει ότι ο Όμιλος προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή 

του από τα Ξένα Κεφάλαια και να ενισχύσει τη θέση του μακροπρόθεσμα. 

Οριζόντια ανάλυση Δεικτών- Τάσης  Αποτελεσμάτων Χρήσης (Α/Χ) 

Από τα Αποτελέσματα Χρήσης παίρνουμε πληροφορίες για τον Κύκλο 

Εργασιών, τα Κέρδη, τις Δαπάνες και γενικά για την απόδοση της Επιχείρησης σε 

κάποια δεδομένη περίοδο. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα μεγέθη των αποτελεσμάτων 

χρήσης στο διάστημα 2011-2015 με έτος βάσης το 2011. 

Πίνακας 8 :Α/Χ σε ποσοστό Τάσης του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Ποσοστά Τάσης % 

Έτος 

Βάσης 

Αποτελέσματα Χρήσης Ποσοστών 

Τάσης 

2011 2012 2013 2014 2015 

Κύκλος Εργασιών 100% 54,55% 60,43% 60,70% 66,56% 

Μικτό Αποτέλεσμα 100% 60,81% 66,40% 62,18% 70,68% 

Κόστος Πωληθέντων 100% 53,13% 59,06% 60,37% 65,61% 

Κέρδη προ φόρων επενδυτικών και 

χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 
100% 56,19% 62,44% 63,93% 71,95% 

Κέρδη μετά φόρων 100% 60,94% 78,71% 77,64% 59,53% 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα της Ανάλυσης Τάσης των Αποτελεσμάτων Χρήσης  του 

Ομίλου παρατηρούμε : 

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ εμφανίζει ανοδική πορεία καθ’ όλη 

τη διάρκεια της πενταετίας με το μεγαλύτερο ποσοστό το 2015 66,56% σε σχέση με 

το έτος βάσης. Αυτή την χρονιά ο Όμιλος καταφέρνει να πραγματοποιήσει 668 εκατ. 

πωλήσεις. Το 81,8% του κύκλου εργασιών οφείλεται στα έργα EPC, το 5,3 % 

προήλθε από αμυντικά έργα και τέλος 12,9% οφείλεται σε διάφορα έργα και λοιπές 

πωλήσεις.  
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Το Μικτό Αποτέλεσμα του Ομίλου εμφανίζει ανοδική πορεία στην πενταετία 

με τη μεγαλύτερη τιμή να σημειώνεται το 2015 ήτοι 70,68% σε σχέση με το έτος 

βάσης. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2015 το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 20% , 

ικανοποιητικό ποσοστό για την οικονομική ύφεση του έτους. 

Τα λειτουργικά έσοδα προ φόρων επενδυτικών και χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων παρουσιάζουν παρόμοια πορεία με του μικτού αποτελέσματος 

φτάνοντας το 2015 σε ποσοστό 71,95% σε σχέση με το έτος βάσης. 

Τέλος, το αποτέλεσμα του Ομίλου, δηλαδή τα κέρδη μετά φόρων 

αντανακλούν τη θετική εξέλιξη του Ομίλου με εξαίρεση το 2015 όπου έχουμε μικρή 

πτώση για τα δεδομένα της πενταετίας με ποσοστό 59,53% σε σχέση με το έτος 

βάσης. Αυτό οφείλεται και στο αυξημένο κόστος πωληθέντων σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χρονιές. Η γενική εικόνα του Ομίλου, δείχνει ότι παρά την οικονομική 

κρίση και τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων χρόνων, ο Όμιλος πραγματοποιεί 

θετική πορεία στην πενταετία. 

 

5.6.1.2 Διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος ανάλυσης (Vertical Analysis) 

Σε αντίθεση με την οριζόντια ανάλυση η οποία εξετάζει τις μεταβολές 

μεγεθών μεταξύ διαφορετικών ετών, η κάθετη ανάλυση εξετάζει τη σύνθεση των 

οικονομικών καταστάσεων και τη σχετική βαρύτητα των επιμέρους τμημάτων στο 

σύνολο. Συνήθως ορίζεται ως βάση το σύνολο ενεργητικού για τον Ισολογισμό και ο 

καθαρός κύκλος εργασιών για τα Αποτελέσματα Χρήσης, οπότε όλα τα υπόλοιπα 

μεγέθη απεικονίζονται ως συνθετικά τους. Ο συνδυασμός των δύο αναλύσεων 

επιτρέπει την αναγνώριση των μεταβολών ανά έτος αλλά και τη σύνθεση των 

αποτελεσμάτων42.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Λαζαρίδης Ι. , Παπαδόπουλος Δ. ,2010 Επιχειρηματική Ανάλυση και προσδιορισμός της Αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Κάθετη Ανάλυση – Ανάλυση κοινού μεγέθους ισολογισμού 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα κυριότερα μεγέθη του Ισολογισμού 

Πίνακας 9 :Ισολογισμός κοινού μεγέθους Ομίλου ΜΕΤΚΑ για τα έτη 2011-2015 

Ποσοστά Τάσης % 
Ισολογισμός κοινού μεγέθους % 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

Ενεργητικού 9,31% 10,44% 12,62% 14,92% 24,62% 

Σύνολο Κυκλοφορούντων 

Ενεργητικού 90,69% 89,56% 87,38% 85,08% 75,38% 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 44,79% 34,92% 30,75% 35,48% 41,86% 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 12,12% 16,61% 13,04% 6,92% 8,08% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 43,09% 48,48% 56,21% 57,60% 50,06% 

 

Από την κατάσταση κοινού μεγέθους του Ισολογισμού διαπιστώνουμε τα παρακάτω: 

Ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονάδα Πάγιων Στοιχείων, 

εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού την 5 ετία 

(9,31%-10,44%-12,62%-14,92%-24,62%) είναι μικρότερα από εκείνα των 

κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού με ποσοστά για την 5 ετία (90,69%-89,56%-

87,38%-85,08%-75,38%).  

Όσον αφορά στα ποσοστά των στοιχείων Ιδίων Κεφαλαίων βλέπουμε ανοδική 

πορεία με το μεγαλύτερο ποσοστό το 2014 57,60% ενώ το 2015 επανέρχεται σε 

50,06% υψηλό ποσοστό για την πενταετία. Διαπιστώνουμε ότι ο Όμιλος έχει τη 

δυνατότητα να καλύψει τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού του μέσω των 

Ιδίων Κεφαλαίων χωρίς τη χρήση Ξένων Κεφαλαίων, πράγμα που αποτελεί θετική 

ένδειξη για την επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι : 

Πάγιο Ενεργητικό < Άθροισμα Διαρκών Κεφαλαίων (Ίδια Κεφάλαια+ Μακροχρόνιες 

Υποχρεώσεις) 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι ο Όμιλος έχει καταφέρει να περιορίσει την 

εξάρτησή του από το ξένο κεφάλαιο και συγκεκριμένα από το Μακροχρόνιο 

Δανεισμό και βραχυχρόνιο δανεισμό, καθώς οι Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις 

παρουσιάζουν μείωση με τα χαμηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται το 2014 και 2015 

και να παραμένουν κάτω από 10%. Παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

εμφανίζουν σχεδόν στάσιμη πορεία με μικρές αυξομειώσεις στη διάρκεια της 

πενταετίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τις 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της πενταετίας και εμφανίζει 
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θετικό κεφάλαιο κίνησης. Το θετικό κεφάλαιο κίνησης υποδηλώνει την επάρκεια των 

κυκλοφορούντων στοιχείων σε σχέση με το βραχυχρόνιο δανεισμό και τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των Υποχρεώσεων του Ομίλου. 

Συγκεκριμένα : 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό > Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Η μεγαλύτερη ρευστότητα του Ομίλου παρατηρείται το 2013 όπου έχουμε ποσοστό 

για το κυκλοφορούν Ενεργητικό 87,38% και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 30,75%. 

Κάθετη Ανάλυση – Ανάλυση κοινού Μεγέθους Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα κυριότερα μεγέθη των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης 

Πίνακας 10 :Αποτελεσμάτων Χρήσης κοινού μεγέθους για τα έτη 2011-2015 

Ποσοστά Τάσης % 

Έτος 

Βάσης 

Αποτελέσματα Κοινού Μεγέθους % 

2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

Κύκλος Εργασιών 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Μικτό Αποτέλεσμα 18,57% 20,70% 20,41% 19,02% 19,72% 

Κόστος Πωληθέντων 81,43% 79,30% 79,59% 80,98% 80,28% 

Κέρδη προ φόρων επενδυτικών και 

χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 
15,60% 16,07% 16,12% 16,43% 16,87% 

Κέρδη μετά φόρων 11,59% 12,95% 15,10% 14,82% 10,37% 

 

Μετά από μελέτη της κατάστασης κοινού μεγέθους Αποτελεσμάτων Χρήσης του 

Ομίλου για τα έτη 2011-2015 παρατηρούμε τα παρακάτω: 

Τα κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων είχαν 

μία σταδιακή ανοδική πορεία πάνω στις πωλήσεις. Συγκεκριμένα το 2015 παρά τις 

αρνητικές οικονομικές εξελίξεις είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό στην πενταετία ήτοι 

16,87%. Αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για την εταιρεία σε συνδυασμό με τη 

σταδιακή αύξηση των κερδών μετά φόρων με μεγαλύτερο ποσοστό το 2013 15,10%. 

Αντίθετα το 2015 βλέπουμε μικρή μείωση του ποσοστού σε 10,37% πράγμα που 

οφείλεται στο αυξημένο ποσοστό συμμετοχής του κόστους πωληθέντων και στην 

αύξηση της φορολογίας. 

5.7 Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

Αριθμοδείκτης είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση αριθμοδεικτών στοχεύει στο να 

μειώσει το μεγάλο αριθμό των δεδομένων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις σε ένα σχετικά μικρό αριθμό αριθμοδεικτών. 
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Συχνά κρίνεται χρήσιμο να συγκρίνουμε χρηματοοικονομικά δεδομένα για να 

πάρουμε δείκτες, οι οποίοι εκφράζουν σημαντικές συσχετίσεις που είναι περισσότερο 

χρήσιμες από την παράθεση απλών δεδομένων. Για παράδειγμα, η συσχέτιση του 

κυκλοφοριακού ενεργητικού με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέχει 

χρησιμότερες πληροφορίες από την απλή επισκόπηση των αντίστοιχων κονδυλίων 

ξεχωριστά. Φανερώνει κατά πόσο τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

ενεργητικού επαρκούν για την κάλυψη των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων σε 

περίπτωση ανάγκης. Συνήθως πραγματοποιείται η διαχρονική σύγκριση για μια 

περίοδο τριών έως πέντε ετών, καθώς η εξέταση μιας περιόδου μικρότερη των 3 ετών 

μπορεί να μην προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες ενώ στοιχεία πέραν της 

πενταετίας μπορούν να θεωρηθούν παλιά.  

Οι αριθμοδείκτες της επιχείρησης θα πρέπει να συγκρίνονται με το μέσο όρο 

του κλάδου που δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και τις επιχειρήσεις που η 

εταιρία θεωρεί ως κύριους ανταγωνιστές. Ο λόγος είναι ότι οι δείκτες μεταβάλλονται 

σημαντικά από κλάδο σε κλάδο.  

Παρακάτω θα εξετάσουμε τους βασικότερους αριθμοδείκτες του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

 

5.7.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 

5.7.1.1 Αριθμοδείκτης Γενικής- Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (current 

ratio) 

Ο αριθμοδείκτης ρευστότητας αποτελεί ένα από τους πιο γνωστούς 

αριθμοδείκτες. Δείχνει τη δυνατότητας της επιχείρησης  να ανταποκρίνεται στις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της με τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

Μετρά τη ρευστότητα της επιχείρησης και του περιθωρίου ασφαλείας της Διοίκησης 

για να αντιδράσει σε μία απρόσμενη εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης καθώς και το 

περίσσευμα ρευστών κεφαλαίων πάνω σε τρέχουσες υποχρεώσεις. Υπολογίζεται 

διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. 

 

𝛥휀ί𝜏𝜂𝜍 𝛤휀𝜈𝜄𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈𝜏𝜊𝜍 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇𝜔𝜈 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜔𝜈
 

Όπου : 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό = Αποθέματα + Απαιτήσεις + Χρεόγραφα + Διαθέσιμα + 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων= βραχυπρόθεσμο Παθητικό + 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού. 
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Τα κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία στον αριθμητή, περιλαμβάνουν τα 

αποθέματα, το ύψος των οποίων επηρεάζεται από τις πωλήσεις και τις αναμενόμενες 

πωλήσεις, τους εισπρακτέους λογαριασμούς που το ύψος τους σε σχέση με τις 

πωλήσεις προσδιορίζεται από όρους του εμπορίου και της πιστωτικής πολιτικής του 

Ομίλου, και τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών που χαρακτηρίζονται ως 

απόθεμα προληπτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων 

διαταραχών. 

Το σύνολο των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τυπικά περιλαμβάνει 

πληρωτέους λογαριασμούς, γραμμάτια πληρωτέα, τραπεζικούς και άλλους 

δανεισμούς, πληρωτέους φόρους και την βραχυπρόθεσμη αναλογία του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού43.  

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής- κυκλοφοριακής 

ρευστότητας, τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. 

Να τονίσουμε ότι αυτό δε σημαίνει πως αν μία επιχείρηση έχει υψηλό δείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας, ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις 

της. 

Συγκεκριμένα αν ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας κυμαίνεται σε επίπεδα: 

▪ < 1 , σημαίνει ότι ο δείκτης είναι κακός και υπάρχει πρόβλημα με τη 

φερεγγυότητα της επιχείρησης 

▪ 1 – 2 , θεωρείται ένας σχετικά ικανοποιητικός δείκτης ρευστότητας 

▪ 2 – 3 , θεωρείται ένας πολύ καλός δείκτης ρευστότητας 

▪ > 3 , θεωρείται ένας πολύ υψηλός δείκτης ρευστότητας με τα κεφάλαια της 

επιχείρησης να μη χρησιμοποιούνται αποδοτικά και πιθανόν να είναι αδρανή. 

Ο υπολογισμός του δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας αποτελεί σημαντική 

βοήθεια για τη Διοίκηση της επιχείρησης εφόσον παρέχει πληροφορίες για τη χρήση 

του Κεφαλαίου Κίνησης με ενημέρωση για το κατά πόσο γίνεται σωστή χρήση του, 

αν επαρκεί σε σύγκριση με τις εργασίες ή υπολείπεται από τα κανονικά 

δημιουργώντας πρόβλημα ρευστότητας . 

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το Δείκτη Κυκλοφοριακής – Γενικής Ρευστότητας 

του Ομίλου ΜΕΤΚΑ για τη πενταετία 2011-2015. 

 

 

 

                                                           
43 Λαζαρίδης Ι. , Παπαδόπουλος Δ. ,2010 Επιχειρηματική Ανάλυση και προσδιορισμός της Αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Πίνακας 11 :Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας ομίλου ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

2,02 2,57 2,84 2,40 1,80 

 

 

Διάγραμμα 3 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας του Ομίλου για τα Έτη 2011-2015 

Παρατηρούμε στην πενταετία 2011-2015 ότι ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας έχει τιμή μεγαλύτερη από 2, πράγμα που υποδεικνύει ότι έχουμε έναν 

καλό δείκτη . Η μεγαλύτερη τιμή του δείκτη εμφανίζεται το 2013 ήτοι 2,84. Παρ’ όλη 

τη γενική οικονομική κατάσταση,  ο Όμιλος  ΜΕΤΚΑ κατάφερε να εξασφαλίσει 

επαρκή ρευστότητα με εστίαση στην αποτελεσματική διάρθρωση των κεφαλαίων του. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι σε γενικές γραμμές «υγιές» και έτοιμο να 

ανταποκριθεί με επιτυχία στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Από τις τιμές του 

δείκτη που προέκυψαν στη πενταετία 2011-2015, η ρευστότητα έχει θετική τιμή 

υποδηλώνοντας πως ο Όμιλος βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο ρευστότητας που να 

μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα όρια ασφαλείας. 

5.7.1.2 Αριθμοδείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας (quick ratio) 

Αποτελεί πιο αυστηρό δείκτη καθώς περιλαμβάνει στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού που είτε είναι, είτε μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε 

μετρητά. Η διαφορά με τον προηγούμενο δείκτη είναι ότι δεν περιλαμβάνει τα 

Αποθέματα καθώς είναι δύσκολο να μετατραπούν σε μετρητά. Όσο μεγαλύτερες 

τιμές παίρνει ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα πετυχαίνει η επιχείρηση. Όταν 

ο δείκτης παίρνει τιμές <1, η επιχείρηση ενδεχομένως να μην μπορέσει να 

ανταποκριθεί σε μια ξαφνική απαίτηση μετρητών, για παράδειγμα μια ξαφνική 

απαίτηση καταβολής βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης. 
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Ο Δείκτης άμεσης ή ειδικής ρευστότητας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝛥휀ί𝜏𝜂𝜍 𝛦𝜄𝛿𝜄𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈𝜏𝜊𝜍 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ − 𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇𝜔𝜈 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜔𝜈
 

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει το Δείκτη Άμεσης - Ειδικής Ρευστότητας του Ομίλου 

ΜΕΤΚΑ για τη πενταετία 2011-2015. 

Πίνακας 12 : Δείκτης Ειδικής ρευστότητας Ομίλου για τα έτη 2011-2015 

Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

ομίλου ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,90 2,42 2,71 2,24 1,54 

 

 

Διάγραμμα 4 : Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας του Ομίλου για τα Έτη 2011-2015 

Παρατηρούμε ότι η πορεία του Ειδικού – Άμεσου Δείκτη Ρευστότητας είναι 

παρόμοια με του Γενικού – Κυκλοφοριακού Δείκτη Ρευστότητας. Παρουσιάζει 

αύξηση μέχρι το 2013 φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της πενταετίας με τιμή 

2,71, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη ρευστότητα στον Όμιλο αυτή τη χρονιά μέσω 

αποτελεσματικής διάρθρωσης των κεφαλαίων. Το 2014 και 2015 παρατηρούμε μικρή 

μείωση του δείκτη με την χαμηλότερη τιμή 1,54 το 2015. 

5.7.1.3 Ανάλυση Κεφαλαίου Κίνησης (Κ.Κ) 

Το κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι το Κεφάλαιο Κίνησης 

τόσο ευνοϊκότερες είναι οι συνθήκες βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. 

𝛫. 𝛫 =   𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό − 𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇𝜔𝜈 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜔𝜈 
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Πίνακας 13 : Κεφάλαιο Κίνησης του Ομίλου 2011-2015 

Κεφάλαιο Κίνησης του Ομίλου 

METKA 

2011 2012 2013 2014 2015 

361.212 417.092 453.213 437.296 368.936 

 

 

Διάγραμμα 5 :Κεφάλαιο Κίνησης του Ομίλου 2001-2015 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα η εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης 

στην πενταετία είναι θετική, με καλύτερη χρονιά το 2013 με κεφάλαιο κίνησης 453 

εκατ €, πράγμα που υποδεικνύει ότι τη χρονιά αυτή ο Όμιλος κατείχε την ισχυρότερη 

βραχυχρόνια ρευστότητα της πενταετίας. Το 2014 παρατηρούμε μικρή μείωση του 

κεφαλαίου κίνησης σε 437 εκατ. ενώ το 2015 το κεφάλαιο κίνησης μειώνεται σε 368 

εκατ. 

5.7.2 Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή Δραστηριότητας 

(Activity Ratios) 

Οι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή Δραστηριότητας44 μετρούν  το 

βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των απασχολούμενων από τη μονάδα 

περιουσιακών στοιχείων. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν από το λόγο του επιπέδου των 

πωλήσεων και του ύψους κεφαλαίων που έχει επενδυθεί στα εν λόγω περιουσιακά 

στοιχεία. Δείχνουν πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται τους πόρους της η επιχείρηση, 

στοχεύοντας στη δημιουργία πωλήσεων. Συγκεκριμένα δίνει απάντηση στο ερώτημα, 

                                                           
44 Λαζαρίδης Ι. , Παπαδόπουλος Δ. ,2010 Επιχειρηματική Ανάλυση και προσδιορισμός της Αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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για το αν το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης είναι πολύ μικρό, πολύ μεγάλο 

ή σε ικανοποιητικό επίπεδο με βάση τις τρέχουσες ή προβλεπόμενες πωλήσεις της. 

Εάν το μέγεθος του ενεργητικού είναι πολύ μεγάλο τότε θα έχουμε αυξημένες 

δαπάνες και μειωμένα κέρδη.  Αντίθετα αν είναι πολύ μικρό σημαντικό μέρος των 

κερδών που οφείλονται στις πωλήσεις χάνονται. Η διαχρονική ανάλυση τάσης των 

συγκεκριμένων δεικτών αναδεικνύει προβλήματα ταμειακών ροών, ρευστότητας ή 

επιβίωσης που υφίστανται στην επιχείρηση.  

5.7.2.1 Δείκτης  Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού δείχνει τα έσοδα τα οποία 

δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης.  

Συγκεκριμένα, αν ο δείκτης αυτός είναι ίσος με 1 σημαίνει ότι η επιχείρηση 

πραγματοποίηση πωλήσεις 1 € για κάθε 1 € που επένδυσε στο ενεργητικό της. 

Επομένως, δείχνει πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση του ενεργητικού στο να 

δημιουργήσει πωλήσεις. 

Ένας πολύ υψηλός δείκτης παρέχει σημαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση 

προβαίνει στη σωστή χρήση των περιουσιακών της στοιχείων προκειμένου να 

πραγματοποιήσει πωλήσεις. Αντίθετα ένας πολύ χαμηλός δείκτης δείχνει μη σωστή 

χρήση των περιουσιακών της στοιχείων για πραγματοποίηση πωλήσεων. 

𝛥𝛫𝛵𝛦 =
𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Πίνακας 14 :Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού ομίλου 

ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,28 0,72 0,76 0,69 0,61 
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Διάγραμμα 6 : Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού του Ομίλου 2011-2015 

Με εξαίρεση το 2011 όπου ο δείκτης είναι  >1, ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας του Ενεργητικού του Ομίλου ΜΕΤΚΑ είναι < 1 στη διάρκεια της επόμενης 

τετραετίας πράγμα που υποδηλώνει ότι η επιχείρηση δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματική στη διοίκηση του Ενεργητικού της για την πραγματοποίηση 

πωλήσεων. Παρόλα αυτά βλέπουμε μια σταθεροποίηση του δείκτη τα έτη 2012 - 

2014 με το δείκτη να κυμαίνεται κοντά στο 0,70 με μικρές αυξομειώσεις 

προσεγγίζοντας τη μονάδα.  

 5.7.2.2 Μέση περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει το μέσο αριθμό των ημερών οι οποίες 

χρειάζονται για να εισπραχθούν οι απαιτήσεις της επιχείρησης (εισπρακτέοι 

λογαριασμοί- Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις). Με άλλα λόγια ο δείκτης 

αυτός αντιπροσωπεύει τα χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει η επιχείρηση για 

να εισπράξει τα μετρητά από την πραγματοποίηση της πώλησης. Μετρά τον αριθμό 

ημερών χορηγημένης πίστωσης στους πελάτες της. 

Γενικά, μια επιχείρηση η οποία παρέχει μεγάλη πίστωση για την είσπραξη των 

απαιτήσεών της προσελκύει πελάτες οι οποίοι θα ευνοηθούν από τη μη υποχρέωση 

άμεσης καταβολής του χρέους τους. Από την άλλη πλευρά όμως, μια αρκετά χαλαρή 

πολιτική είσπραξης απαιτήσεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ρευστότητας 

στην επιχείρηση. Διαχρονική αύξηση του δείκτη, φανερώνει είτε αλλαγή πολιτικής 

της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες της είτε αναποτελεσματικότητα του 

τμήματος πιστώσεων της επιχείρησης. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης  τόσο 

καλύτερη είναι η ρευστότητα της επιχείρησης. 

𝛭έ𝜎𝜂 𝜋휀𝜌ί𝜊𝛿𝜊𝜍 휀ί𝜎𝜋𝜌𝛼𝜉𝜂𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈 =
(𝛭έ𝜎𝜊 ύ𝜓𝜊𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜔𝜈 ∗ 360)

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

 

Πίνακας 15 :Δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης απαιτήσεων του Ομίλου MΕΤΚΑ 2011-2015 

Μέση περίοδος είσπραξης 

απαιτήσεων ομίλου ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

164 297 257 181 215 
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Διάγραμμα 7 : Δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης του Ομίλου METKA 2011-2015 

Ο δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης του ομίλου δείχνει θετική εικόνα για την 

κερδοφορία της επιχείρησης εφόσον βλέπουμε πτωτική πορεία των τιμών του δείκτη 

στην πενταετία,  με εξαίρεση το 2012 όπου η πίστωση των απαιτήσεων του Ομίλου 

αυξάνεται σε 297 ημέρες. Αντίθετα στα επόμενα χρόνια ο δείκτης μειώνεται 

σταδιακά φτάνοντας το 2014 στις 180 ημέρες και το 2015 να αυξάνεται ελαφρώς και 

πάλι σε 214 ημέρες.   

5.7.2.3 Μέση περίοδος εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών  

Ο δείκτης μέσης περιόδου εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών, δείχνει το μέσο 

αριθμό ημερών που χρειάζεται η επιχείρηση για να εξοφλήσεις τους Προμηθευτές της 

και τις λοιπές υποχρεώσεις της (πληρωτέοι λογαριασμοί). Όσο πιο μεγάλος είναι ο 

δείκτης τόσο καλύτερη είναι η κερδοφορία και η ρευστότητα της επιχείρησης. 

𝛭𝛱𝛦𝛱𝛬 =
𝛭έ𝜎𝜊𝜍 ό𝜌𝜊𝜍 𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜏έ𝜔𝜈 𝛬𝜊𝛾𝛼𝜌𝜄𝛼𝜇ώ𝜈 ∗ 360

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

 

Πίνακας 16 :Δείκτης μέσης περιόδου εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Μέση Περίοδος εξόφλησης 

Πληρωτέων Λογαριασμών ομίλου 

ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

161 259 208 221 296 
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Διάγραμμα 8 :Δείκτης μέσης  περιόδου εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Και αυτός ο δείκτης εξελίσσεται σε ικανοποιητικά επίπεδα εφόσον βλέπουμε 

ότι στην πενταετία έχει θετική εξέλιξη. Το 2011 παρουσιάζει την μικρότερη τιμή 161 

ημέρες ενώ το 2015 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή στην πενταετία 296 ημέρες. 

Στο παρακάτω διάγραμμα θα συγκρίνουμε τους δύο αυτούς δείκτες, έτσι ώστε να 

γίνει περισσότερο κατανοητή η ρευστότητα της επιχείρησης πράγμα που ενισχύει την 

θετική εικόνα της κερδοφορίας του ομίλου. 

 

Διάγραμμα 9 : Δείκτης μέσης περιόδου είσπραξης -Δείκτη μέσης  περιόδου εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών 

του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015. 

Μέχρι και το 2013 παρατηρούμε ότι ο Όμιλος εξοφλεί τους πληρωτέους 

λογαριασμούς του πιο σύντομα απ’ ότι εισπράττει τις απαιτήσεις του. Αυτό το 

γεγονός μειώνει τη ρευστότητα του Ομίλου και οδηγεί σε μείωση της κερδοφορίας 

του. Η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται το 2013 όπου ο Όμιλος εισπράττει στις  

257 ημέρες, ενώ πληρώνει στις 208 ημέρες. Παρόλα αυτά, μετά το 2013 το τοπίο 
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αλλάζει με καλύτερη χρονιά το 2015 όπου ο Όμιλος εισπράττει στις 215 ημέρες και 

πληρώνει στις 296 ημέρες, αυξάνοντας τη ρευστότητά του και την κερδοφορία του. 

5.7.3 Αριθμοδείκτες  Δανειακής Επιβάρυνσης ή Χρέους  ή Κεφαλαιακής 

Διάρθρωσης 

Για τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης ενδιαφέρονται κυρίως αυτοί που 

έχουν επενδύσει μακροχρόνια στην επιχείρηση, δηλαδή οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι 

και οι μακροχρόνιοι πιστωτές. Μέσω αυτών των δεικτών, οι αναλυτές μπορούν να 

μελετήσουν τη δομή και τη σύνθεση των κεφαλαίων της επιχείρησης καθώς και τη 

σχέση αυτών με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης. Η κεφαλαιακή δομή 

αναφέρεται στη σχέση μεταξύ Ιδίων Κεφαλαίων και στη χρηματοδότηση από ξένα 

κεφάλαια. Η σχέση αυτή αντανακλά το βαθμό κινδύνου που βαρύνει τους μετόχους 

και τους πιστωτές της επιχείρησης. 

Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες μετρούν το βαθμό στον οποίο η χρηματοδότηση της 

επιχείρησης έχει γίνει με δανεισμό καθώς και την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις της. 

Συνεπώς, οι δείκτες χρέους45 δίνουν πληροφόρηση σχετικά με : 

▪ Την ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της προς τους 

πιστωτές 

▪ Τα αναμενόμενα κέρδη που προέρχονται από τη χρήση ξένων κεφαλαίων 

▪ Το βαθμό ελέγχου που έχουν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης  

Όσο μικρότερο είναι το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων σε σχέση με τα Ξένα 

Κεφάλαια τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι πιστωτές  

και συνεπώς τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση που επιδιώκουν. Αντίθετα μικρό ύψος 

Ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα Ξένα κεφάλαια συνεπάγεται αύξηση του περιθωρίου 

ασφαλείας των πιστωτών της επιχείρησης. 

5.7.3.1 Δείκτης Χρέους (Dept Ratio) 

Ο δείκτης χρέους46 δείχνει το ποσοστό της επιχείρησης που έχει 

χρηματοδοτηθεί μέσω των πιστωτών της ή διαφορετικά μετρά το σύνολο των 

υποχρεώσεων (Ξένα Κεφάλαια) ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού της 

επιχείρησης. 

                                                           
45 Νούλας Α.,2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοοικονομικές Αποφάσεις , 

Θεσσαλονίκη 

46 Νούλας Α.,2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοοικονομικές Αποφάσεις , 

Θεσσαλονίκη 
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματοοικονομική μόχλευση και ο κίνδυνος, εφόσον, υψηλές τιμές του δείκτη 

υποδηλώνουν ένδειξη αύξησης του κινδύνου για τους πιστωτές εξαιτίας της 

πιθανότητας η επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα, προτού ικανοποιηθούν όλες οι 

απαιτήσεις των πιστωτών της. Αντίθετα χαμηλές τιμές του δείκτη αυξάνουν το 

περιθώριο ασφαλείας έναντι των ζημιών των πιστωτών σε περίπτωση ρευστοποίησης. 

Ο δείκτης βαθμού δανειακής επιβάρυνσης παίρνει τιμές συνήθως μεταξύ 0 και 1. 

Τιμή του ίση με 0,5 αποτελεί θετική ένδειξη για την επιχείρηση καθώς η αγορά 

πιστεύει ότι τα Ίδια Κεφάλαια πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με τα Ξένα Κεφάλαια. 

Τιμές μικρότερες του 0,5 υποδηλώνουν την ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης 

των πιστωτών, αντίθετα τιμές μεγαλύτερες του 0,5 υποδηλώνουν περιορισμένη 

δανειοληπτική ικανότητα και αυξημένο κίνδυνο για τους πιστωτές. 

Ο δείκτης υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 𝛥𝛸 =  
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Ακολουθεί ανάλυση του δείκτη για τον Όμιλο METKA την πενταετία 2011-2015 

Πίνακας 17 :Δείκτης Χρέους του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Δείκτης Χρέους ομίλου ΜΕΤΚΑ 
2011 2012 2013 2014 2015 

0,57 0,52 0,44 0,42 0,50 

 

 

Διάγραμμα 10 :Δείκτης Χρέους  του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης χρέους στον Όμιλο ΜΕΤΚΑ κυμαίνεται σε 

επίπεδα <0,5 με θετική εξέλιξη στη διάρκεια της πενταετίας. Εξαίρεση αποτελεί το 

2011 και 2012 όπου ο δείκτης παίρνει τιμές λίγο μεγαλύτερες από 0,5. Αντίθετα η 

καλύτερη χρονιά για τον Όμιλο είναι το 2014 όπου ο δείκτης έχει τη μικρότερη τιμή 

0,42, δηλαδή το 42% του Ενεργητικού έχει χρηματοδοτηθεί από Ξένα Κεφάλαια ή 
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διαφορετικά για να αποπληρωθεί το σύνολο των Υποχρεώσεων του Ομίλου, θα 

πρέπει να πωληθεί το 42% του ενεργητικού του. Επίσης η χαμηλή τιμή του δείκτη 

υποδηλώνει ότι ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα δανεισμού και εξασφάλισης των 

πιστωτών μακροπρόθεσμα. 

5.7.3.2 Δείκτης Κάλυψης Τόκων  

Ο δείκτης Κάλυψης Τόκων υποδεικνύει την ικανότητα της επιχείρησης να 

πληρώνει τους τόκους και το βαθμό κάλυψής τους από τα κέρδη προ φόρων και 

τόκων (ΕΒΙΤ). Υψηλές τιμές του δείκτη υποδηλώνουν την ικανότητα της επιχείρησης 

να  ανταποκρίνεται στην πληρωμή των τόκων . 

Ο δείκτης Κάλυψης Τόκων υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝛥𝛫𝛵 =  
𝛦𝛣𝛪𝛵

𝛸𝜌휀𝜔𝜎𝜏𝜄𝜅𝜊ί 𝛵ό𝜅𝜊𝜄
 

 

 

Πίνακας 18 :Δείκτης Κάλυψης Τόκων του Ομίλου METKA 2011-2015 

Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

ομίλου ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

87,10 29,14 34,70 220,02 116,64 

 

 

Διάγραμμα 11 :Δείκτη κάλυψης Τόκων  του Ομίλου METKA 2011-2015 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης του Ομίλου METKA είναι υψηλός στην διάρκεια 

της πενταετίας, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου να 

ανταποκρίνεται στην πληρωμή των τόκων. Το 2012 και 2013 ο δείκτης παρουσιάζει 

μείωση, αλλά και πάλι βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.  
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5.7.3.3 Δείκτες Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

Ο Δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης υπολογίζει το συνολικό δανεισμό ως 

ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης ή με άλλα λόγια δείχνει το 

ποσοστό του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης που έχει 

χρηματοδοτηθεί από τους πιστωτές. Όσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει ο εν λόγω 

δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης. 

Παρακάτω ο τύπος υπολογισμού του δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης: 

𝛥𝛫𝛭 =  
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝜎𝜇ό𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝜎𝜇ό𝜍 + Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Όπου συνολικός Δανεισμός = Βραχυπρόθεσμα Δάνεια + Μακροπρόθεσμα Δάνεια 

Παρακάτω η ανάλυση του Δείκτη Κεφαλαιακής Μόχλευσης του Ομίλου METKA για 

τα έτη 2011-2015 σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις : 

 

 

Πίνακας 19 :Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης του Ομίλου METKA 2011-2015 

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

ομίλου METKA 

2011 2012 2013 2014 2015 

0,04 0,12 0,02 0,01 0,01 

 

 

Διάγραμμα 12 :Δείκτη Κεφαλαιακής Μόχλευσης του Ομίλου METKA 2011-2015 

 

Παρατηρούμε ότι ο Δείκτης Κεφαλαιακής μόχλευσης του Ομίλου METKA 

κυμαίνεται σε άριστο επίπεδο αφού στη διάρκεια της πενταετίας παρατηρείται όλο 
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και μικρότερη εξάρτηση του ομίλου από Ξένα Κεφάλαια. Συγκεκριμένα το 2014 και 

2015, μόνο το 1% των συνολικών κεφαλαίων έχει προέλθει από Ξένα Κεφάλαια. 

5.7.4 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 

Η έννοια της αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να 

δημιουργεί κέρδη. Προκειμένου να υπολογιστεί η αποδοτικότητα, χρησιμοποιούνται 

διάφορα κριτήρια όπως η πορεία του όγκου των πωλήσεων, της παραγωγής και των 

κερδών. Παρόλα αυτά, για να αποκτήσουν αυτά τα κριτήρια ουσιαστική σημασία για 

τους επενδυτές, θα πρέπει πέρα από το να συσχετιστούν μεταξύ τους, να 

συσχετιστούν και με άλλα μεγέθη, τα οποία έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την 

επιχείρηση. 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας47 υποδεικνύουν πόσο αποτελεσματικά 

διοικείται μία επιχείρηση και μετρούν την επιτυχία της επιχείρησης στο να 

δημιουργεί κέρδη από τις πωλήσεις και τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει. 

 

5.7.4.1 Μικτό Περιθώριο Κέρδους (Gross Profit Margin) 

Ο δείκτης αυτός μας υποδεικνύει το ποσοστό των εσόδων που απομένουν 

στην εταιρεία αφού έχει πληρώσει το κόστος πωληθέντων ή με άλλα λόγια μετράει 

την απόδοση που λαμβάνει η επιχείρηση για κάθε ευρώ πωλήσεων. Υψηλότερες τιμές 

του εν λόγω δείκτη είναι περισσότερο επιθυμητές. Όσο μεγαλύτερο είναι το μικτό 

κέρδος και κατά συνέπεια και ο δείκτης μικτού περιθωρίου, τόσο πιο εύκολα 

καλύπτονται τα λειτουργικά και άλλα έξοδα. Αύξηση του δείκτη μπορεί να προέλθει 

από αύξηση των τιμών πώλησης ή πτώση στο κόστος παραγωγής και αντίστοιχα 

μείωση του δείκτη μπορεί να είναι επακόλουθο μιας μείωσης των τιμών πώλησης ή 

αύξησης του κόστους παραγωγής. 

𝛭𝛱𝛫 =  
𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

Πίνακας 20 :Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου 

Κέρδους ομίλου ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

0,19 0,21 0,20 0,19 0,20 

 

                                                           
47 Ευθύμογλου Π. ,2009, Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης , Τεύχος Α’ : Χρηματοοικονομμική 

Επιχειρήσεων, Πειραιάς 
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Διάγραμμα 13 :Δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Το μικτό περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων παρουσιάζει ικανοποιητική 

πορεία για τον Όμιλο στην πενταετία. Εξαίρεση αποτελεί το 2014 όπου έχουμε 

μείωση του δείκτη σε 0,19 περίπου προσεγγίζοντας την τιμή του 2011. Αντίθετα το 

2015 ο δείκτης επιστρέφει σε ανοδική πορεία. Αυτό σε συνδυασμό με σταθερές ή 

αυξανόμενες πωλήσεις μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε υψηλότερα μικτά 

κέρδη διαχρονικά. 

 

5.7.4.2 Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Net Profit Margin) 

Ο δείκτης αυτός φανερώνει το καθαρό κέρδος που απορρέει στην επιχείρηση 

για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που πραγματοποιεί. Είναι δηλαδή το πραγματικό 

ποσοστό καθαρού κέρδους με το οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός 

μετράει την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη. Επομένως, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους, τόσο περισσότερο 

επικερδής είναι η επιχείρηση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η τιμή του δείκτη είναι 

αποτέλεσμα της επιχείρησης να ελέγχει τα έξοδα και να εφαρμόζει μία σωστή 

τιμολογιακή πολιτική. (Νούλας, 2015). 

Πίνακας 21 :Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου METKA 2011-2015 

Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου 

Κέρδους ομίλου METKA 

2011 2012 2013 2014 2015 

0,12 0,13 0,15 0,15 0,10 
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Διάγραμμα 14 :Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους του Ομίλου METKA 2011-2015 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ικανοποιητική πορεία του δείκτη με 

καλύτερα έτη το 2013 και το 2014 όπου τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανέρχονται 

στο 15% επί των πωλήσεων. Με άλλα λόγια το καθαρό κέρδος της επιχείρησης είναι 

0,15 € για κάθε 1 € πωλήσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος. Το 2015 παρατηρείται 

μικρή μείωση του δείκτη σε 10% επί των πωλήσεων πράγμα που οφείλεται στην 

γενική πολιτικοοικονομική κρίση. 

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί πως το 2015 παρόλο που έχουμε μείωση του 

δείκτη ο όγκος των πωλήσεων είναι μεγαλύτερος από το 2014 γεγονός που 

αποδεικνύει την αύξηση του κόστους πωληθέντων εφόσον αναλογικά το μικτό 

περιθώριο κέρδους θα έπρεπε να ήταν κοντά στο 16%. 

 

5.7.4.3 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA, Return on assets) 

Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού μετρά την ικανότητα της διοίκησης να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά της στοιχεία για να πραγματοποιεί 

κέρδη. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο αποτελεσματικότερα διοικείται η 

επιχείρηση. 

Υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Εάν πολλαπλασιάσουμε και διαιρέσουμε τον παρακάτω τύπο με το σύνολο τον 

πωλήσεων, τότε η απόδοση του ενεργητικού μπορεί να υπολογιστεί από τον 

παρακάτω τύπο: 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
∗

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

Από την παραπάνω σχέση συνεπάγεται ότι η απόδοση του ενεργητικού είναι 

συνάρτηση της συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας, του ενεργητικού και του 

καθαρού περιθωρίου κέρδους. 

Πίνακας 22 : Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού του Ομίλου METKA 2011-2015 

Δείκτης ROA ομίλου ΜΕΤΚΑ 
2011 2012 2013 2014 2015 

0,15 0,09 0,11 0,10 0,06 

 

 

Διάγραμμα 15 : Δείκτη Απόδοσης Ενεργητικού του Ομίλου METKA 2011-2015 

Ο δείκτης ROA του Ομίλου ΜΕΤΚΑ παρουσιάζει πτωτική πορεία στη 

διάρκεια της πενταετίας. Το 2011 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή, ήτοι 15%. 

Αντίθετα, το 2015 μετά την πτωτική τάση που είχε στα έτη 2013 και 2014 φτάνει σε 

ποσοστό 6 % γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση της αποτελεσματικότητας στη  

διοίκηση της εταιρείας. 

Για πιο αποτελεσματική προσέγγιση του δείκτη ROA θα πρέπει να 

εξετάσουμε το δείκτη σε σχέση με την πορεία των δεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας 

του ενεργητικού και του καθαρού περιθωρίου κέρδους. 

 Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε ότι ο Δείκτης ROA επηρεάζεται 

σημαντικά από το Καθαρό περιθώριο Κέρδους εφόσον ακολουθούν παρόμοια πορεία 

στη διάρκεια της πενταετίας που εξετάζουμε. Έτσι το χαμηλό καθαρό περιθώριο 

κέρδους το 2015 οδηγεί και το ROA στο χαμηλότερο επίπεδο της πενταετίας, 

αντίθετα το 2013 και 2014 που ο όμιλος παρουσιάζει αυξημένα Καθαρά Κέρδη, 

βλέπουμε το δείκτη ROA να προσαρμόζεται σε μεγαλύτερα επίπεδα. Επιπλέον ο 
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δείκτης ROA επηρεάζεται και από το Δείκτη Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 

ο οποίος παρατηρούμε ότι ακολουθεί αντίστοιχη πορεία. 

 

Διάγραμμα 16 :Δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού- Καθαρού περιθωρίου κέρδους – Δείκτης ROA 

του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

5.7.4.4 Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE, Return of Equity) 

Πρόκειται για έναν σημαντικό δείκτη,  ο οποίος  παρουσιάζει την κερδοφορία 

της επιχείρησης και υποδηλώνει κατά πόσο πραγματοποιήθηκε ο στόχος της για ένα 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Μετρά την απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων και συνοψίζει 

την επιτυχία της διοίκησης της επιχείρησης να μεγιστοποιήσει το ποσοστό απόδοσης 

επί του επενδυθέντος κεφαλαίου από μέρους των κατόχων κοινών μετοχών. Με άλλα 

λόγια, ο δείκτης αυτός φανερώνει την έκταση στην οποία τα διοικητικά στελέχη 

μετατρέπουν την επένδυση των ιδιοκτητών σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία 

αποφέρουν κέρδος. Ο δείκτης απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων48 είναι σημαντικός για 

τους μετόχους , εφόσον στόχος της επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει τον πλούτο 

των μετόχων.  

Παρακάτω ο τύπος υπολογισμού του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 ή 𝛭έ𝜎𝜊𝜍 ό𝜌𝜊𝜍 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

Σύμφωνα με το σύστημα DuPont εάν πολλαπλασιάσουμε τον παραπάνω τύπο με τα 

σύνολο του Ενεργητικού προκύπτει:  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
∗

𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

                                                           
48 Νούλας Α.,2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοοικονομικές Αποφάσεις , 

Θεσσαλονίκη 
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Ο όρος     
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
  αποτελεί την απόδοση του ενεργητικού, ενώ ο όρος  

𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

Ί𝛿𝜄𝛼 𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
  είναι γνωστός ως πολλαπλασιαστής Ιδίων κεφαλαίων ή μόχλευση και 

δείχνει το βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.  

Οπότε : 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 ∗ 𝜋𝜊𝜆𝜆𝛼𝜋𝜆𝛼𝜎𝜄𝛼𝜎𝜏ή 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 

Σ’ αυτή την περίπτωση, η Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων εξαρτάται από την 

ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά της 

στοιχεία (Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού), την ικανότητά της να ελέγχει 

αποτελεσματικά τα έξοδά της (Καθαρό περιθώριο Κέρδους) και από το βαθμό 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση, τόσο μικρότερη είναι 

η απόδοση του ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνονται τα ξένα κεφάλαια 

αυξάνονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα για τόκους και μειώνονται τα καθαρά 

κέρδη.  

Για τον υπολογισμό του ROE μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 

  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
∗

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
∗

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

 

 

Πίνακας 23 : Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου METKA 2011-2015 

Δείκτης ROE ομίλου METKA 
2011 2012 2013 2014 2015 

0,34 0,19 0,20 0,18 0,13 
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Διάγραμμα 17 : Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ακολουθεί παρόμοια πορεία 

με το δείκτη απόδοσης Ενεργητικού, εφόσον η τιμή του εξαρτάται από τα καθαρά 

κέρδη.  

Για την καλύτερη κατανόηση του δείκτη θα αναλύσουμε το παρακάτω διάγραμμα 

που απεικονίζει την πορεία των δεικτών που επηρεάζουν την απόδοση Ιδίων 

Κεφαλαίων στην πενταετία 2011-2015 (The DuPont System). 

 

 

Διάγραμμα 18 :Δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού- Καθαρού περιθωρίου κέρδους – Δείκτης ROΕ- 

Βαθμού Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης  του Ομίλου METKA 2011-2015 
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Από το διάγραμμα της εξίσωσης DuPont είναι φανερό ότι ο δείκτης ROE 

επηρεάστηκε από τα χαμηλά καθαρά κέρδη του 2015, εφόσον ακολουθεί παρόμοια  

πορεία με το δείκτη καθαρού περιθωρίου Κέρδους. Επίσης ένα μεγάλο μέρος της 

απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων οφείλεται στην κυκλοφοριακή ταχύτητα του 

ενεργητικού με την οποία ακολουθεί επίσης παρόμοια πορεία.  

5.7.5 Αριθμοδείκτες Αποτίμησης ή Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες  

Οι επενδυτικοί αριθμοδείκτες είναι δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την 

πλειοψηφία των αναλυτών όσο και των επενδυτών σε περιπτώσεις που πρόκειται να 

λάβουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις, όπως είναι η αγορά ή η ρευστοποίηση 

των ήδη επενδυτικών τους θέσεων που μπορεί να αφορούν σε μετοχές, ομόλογα κ.τ.λ 

5.7.5.1 Δείκτης Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί 

σε κάθε μετοχή. Επηρεάζεται, τόσο από το σύνολο των καθαρών κερδών, όσο και 

από των αριθμό των μετοχών της επιχείρησης σε κυκλοφορία. Αντανακλά τη 

δυναμικότητα της επιχείρησης, με βάση μία μετοχή της. 

Υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή =
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 

 

 

 

Πίνακας 24 :Δείκτης Κέρδη ανά μετοχή EPS της ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Δείκτης EPS του ομίλου 

ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

2,24 1,36 1,76 1,74 1,33 
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Διάγραμμα 19 :Δείκτης EPS ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Ο δείκτης κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα για την εποχή, με καλύτερη 

χρονιά το 2011 όπου παίρνει την τιμή 2,24. Αντίθετα το 2012 παρατηρείται 

σημαντική μείωση, χρονιά που ο δείκτης φτάνει κάτω από 2.  Την επόμενη τριετία  

ακολουθεί μία σταθερή, κατά βάση ανοδική πορεία, γεγονός που ενισχύει την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών.  

5.7.5.2 Δείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E) 

Ο δείκτης αυτός είναι γνωστός ως earnings ratio και υπολογίζεται από το λόγο της 

τρέχουσας τιμής της μετοχής στο χρηματιστήριο, προς κέρδη ανά μετοχή, ήτοι : 

𝛥휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝜄𝜇ή 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή =
𝛵𝜄𝜇ή 𝛭휀𝜏𝜊𝜒ή𝜍

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝛭휀𝜏𝜊𝜒ή
 

Ο δείκτης P/E δείχνει το ποσό των χρημάτων που είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει ο επενδυτής για την απόκτηση της μετοχής, για κάθε ένα ευρώ καθαρά 

κέρδη ανά μετοχή που πραγματοποιεί η επιχείρηση. Τόσο στην Ελληνική , όσο και 

στη διεθνή αγορά αποτελεί έναν δημοφιλή τρόπο αξιολόγησης της μετοχής μιας 

εταιρείας σε σχέση με άλλες μετοχές. Επιπλέον, αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

δείκτες της θεμελιώδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηριστεί αν 

μία μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. 

 

 

Πίνακας 25 : Δείκτης P/E ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

Δείκτης P/E του Ομίλου 

ΜΕΤΚΑ 

2011 2012 2013 2014 2015 

3,50 5,11 6,54 6,63 6,13 
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Διάγραμμα 20 :Δείκτης P/E ομίλου ΜΕΤΚΑ 2011-2015 

 

Ο μέσος όρος της τιμής του κάθε έτους της μετοχής του ομίλου ΜΕΤΚΑ 

υπολογίστηκε από τη σελίδα capital.gr. Στη διάρκεια της πενταετίας παρατηρούμε 

ικανοποιητική πορεία του δείκτη ο οποίος φτάνει στη μεγαλύτερη τιμή του το 2014 

ήτοι 6,63. Από τα στοιχεία του 2015, προκύπτει ότι η τιμή της μετοχής είναι χαμηλή 

σε σχέση με τα κέρδη που πραγματοποίησε. Έτσι, θα υποστήριζε κανείς ότι η μετοχή 

είναι υποτιμημένη και πρόκειται να ακολουθήσει ανοδική πορεία το 2016, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται και από τη σημερινή τιμή (23/01/2017) της μετοχής, η οποία 

ανέρχεται σε 6,52 €. 

5.8 Πορεία της μετοχής 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ είναι 

εισηγμένος στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 1973. Ο 

διακριτικός τίτλος της μετοχής είναι METK. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

ανέρχεται σε €16.624.192 διαιρούμενο σε 51.950.600 κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας €0,32 έκαστη. Κάθε μετοχή του Ομίλου παρέχει δικαίωμα μίας 

ψήφου. Οι μετοχές της ΜΕΤΚΑ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 

διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χ.Α. Δεν υπάρχουν στο τέλος της χρήσης 

του 2015, μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από 

θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, συμμετέχει στη 

ΜΕΤΚΑ κατά την 31.12.2015 με ποσοστό 50,00% και την ενοποιεί στις δικές της 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Εντός 

της χρήσης 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν μεταβολές επί του ως άνω κονδυλίου . Το 

παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη μετοχική διάρθρωση του Ομίλου. 
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Διάγραμμα 21 : Μετοχική διάρθρωση του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 201549 

Η μετοχή του Ομίλου ΜΕΤΚΑ συμμετέχει στους παρακάτω δείκτες: 

▪ FTSE : FTSE/X.A.LARGE CAP 

▪ FTSEGT : FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 

▪ ΓΔ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 

▪ ΣΑΓΔ : ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α 

▪ FTSEA : FTSE/X.A ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

▪ ΔΒΠ : FTSE/X.A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

▪ FTSEL : FTSE/X.A. LIQUID MID 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η πορεία της μετοχής τα τελευταία 5 έτη. 

                                                           
49 http://www.metka.com/el/ependytikes-sxeseis/metoxh#share-holders 
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Διάγραμμα 22 :Πορεία μετοχής ΜΕΤΚΑ
50 

Η πρόσφατη Οικονομική και Πολιτική κρίση στην Ελλάδα, έχει οδηγήσει σε 

πτώση της τρέχουσας τιμής της μετοχής. Η πτωτική αυτή πορεία παρατηρούμε ότι 

ξεκινάει από τα μέσα του 2014 και συνεχίζεται με μικρές αυξομειώσεις μέχρι και 

σήμερα. Οι ιστορικά υψηλότερες τιμές της μετοχής στην πενταετία, εμφανίζονται τον 

Οκτώβρη του 2013 και το Μάρτιο και τον Ιούνιου του 2014, με τη τιμή της μετοχής 

να πλησιάζει τα 14 €. Έκτοτε ακολουθείται απότομη πτωτική πορεία και η τιμή της 

μετοχής κυμαίνεται κοντά στα 6,5 €. 

                                                           
50http://www.capital.gr/finance/chart/history/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9A?symbols=%CE

%9C%CE%95%CE%A4%CE%9A&type=history&interval=all 
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Διάγραμμα 23: Σχέση πορείας μετοχής ΜΕΤΚΑ και Γενικού Δείκτη51 

Το παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία της μετοχής σε σχέση με 

την πορεία του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την ίδια 

πενταετία. Παρατηρούμε ότι η πορεία της τιμής της ΜΕΤΚΑ είναι ανάλογη με την 

πορεία του ΓΔ. Η διαφορά είναι ότι ο ΓΔ παρουσιάζει πιο ομαλές αυξομειώσεις σε 

σχέση με τη ΜΕΤΚΑ κυρίως τα έτη 2013 και 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51http://www.capital.gr/finance/chart/history/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9A?symbols=%CE

%9C%CE%95%CE%A4%CE%9A&type=history&interval=all 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

6.1 Εισαγωγή 

Κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης 

των χρηματοοικονομικών μεγεθών που αφορούν την αποτίμηση. Πριν προχωρήσουμε 

στη διαδικασία αποτίμησης του Ομίλου, θα πρέπει να συνθέσουμε τις προβλέψεις 

των οικονομικών καταστάσεων για τα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό θα 

βασιστούμε σε ευρήματα της οικονομικής και στρατηγικής ανάλυσης που 

προηγήθηκε καθώς και σε άλλες αξιόπιστες πηγές σχετικές με τις προοπτικές 

ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και των υπόλοιπων χωρών όπου 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ. 

Με τον όρο προβλέψεις εννοούμε τις μελλοντικές προσδοκίες οι οποίες 

βασίζονται σε ιστορικές και τρέχουσες πληροφορίες καθώς και σε στοιχεία του 

εξεταζόμενου Ομίλου. 

Οι μελλοντικές προσδοκίες του Ομίλου ΜΕΤΚΑ θα βασιστούν στα εξής : 

▪ Στη διατήρηση της στρατηγικής εξωστρέφειας του Ομίλου με την προώθηση 

των εξαγωγών και την ανάληψη και υλοποίηση νέων έργων στο εξωτερικό. 

▪ Στην ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα με τη συνέχιση 

υλοποίησης έργων υποδομής στη χώρα. 

▪ Στην προσπάθεια διαχείρισης και περιορισμού των κινδύνων στη Μέση 

Ανατολή λόγω του ασταθές οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί 

▪ Στην ανάπτυξη της παρουσίας του Ομίλου στην Υποσαχάρια Αφρική 

▪ Στη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον κλάδο των φωτοβολταϊκών σε 

διεθνές επίπεδο 

6.2 Προβλέψεις και ανάλυση τάσεων των αγορών όπου δραστηριοποιείται 

ο Όμιλος ΜΕΤΚΑ 

Ελλάδα 

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, το 2015 ήταν μια 

χρονιά μεγάλων προκλήσεων για την ελληνική οικονομία, καθώς μετά από μια μικρή 

σε διάρκεια ανάκαμψη το 2014, επέστρεψε σε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Το κλίμα 

αβεβαιότητας, που είχε δημιουργηθεί από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς 

επιδεινώθηκε και κορυφώθηκε στα μέσα του πρώτου εξαμήνου του 2015, με την 

προκήρυξη του δημοψηφίσματος, την τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών, 

στις αναλήψεις μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς, στις διασυνοριακές 

πληρωμές και στη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων. Οι δυσμενείς εξελίξεις 

ανακόπηκαν με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της 12ης 
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Ιουλίου, η οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας 

των Πολιτικών δυνάμεων για παραμονή της Χώρας στη ζώνη του ευρώ. Ο υψηλός 

βαθμός ανησυχίας για τη χρηματοδότηση και τις προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας, τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που συνόδευσαν τη νέα 

συμφωνία προκειμένου να επιτευχθούν οι αναθεωρημένοι δημοσιονομικοί στόχοι, 

καθώς και η αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, που είχε ως 

αποτέλεσμα να περιοριστεί περαιτέρω η παροχή πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα 

της ελληνικής οικονομίας, λειτούργησαν ως βασικοί παράγοντες υποτροπής στην 

ύφεση. Ωστόσο, παρά τη δοκιμασία, οι επιπτώσεις ήταν ηπιότερες σε σχέση με τις 

αρχικές εκτιμήσεις. 

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής52, μετά από μία 

ήπια συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2015 κατά 0,2%, η οικονομική 

δραστηριότητα αναμένεται να επιταχυνθεί σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 

2016 και να επιταχυνθεί αισθητά το 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ενισχυμένο 

οικονομικό κλίμα που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης 

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και τη σταθεροποίηση των 

δημόσιων οικονομιών. Η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται σε 

χαμηλότερα επίπεδα. 

Συγκεκριμένα το 2016 προβλέπεται αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα 

κατά 0,1% ενώ το 2017 αναμένεται καλύτερη χρονιά με αύξηση κατα 2,8%.  

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η ΜΕΤΚΑ ενισχύει τους 

κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας και οι επιδόσεις του Ομίλου κινήθηκαν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα το 2015. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην 

ανωτέρω πορεία του Ομίλου είναι: 

▪ Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, 

σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική 

γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη» συμβατικού τιμήματος € 227 εκ., που στην 

τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 43,3 εκ. 

▪ Ανάληψη και ολοκλήρωση της συνολικής μελέτης, προμήθειας και 

κατασκευής δύο (2) καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων τύπου 

TURBOMACHTITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της 

γεννήτριας 13.060 KW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) 

στον ΑΣΠ Πάρου και ΑΣΠ Μυκόνου. 

Μέση Ανατολή 

Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Ιορδανίας, 

Τουρκίας, Συρίας, Πακιστάν και Ιράκ. Συνολικά έχει αναλάβει δέκα έργα εκ των 

                                                           
52 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-

performance-country/greece/economic-forecast-greece_en 
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οποίων τα τέσσερα αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα έτη στη Συρία και στο 

Ιράκ. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)53, στις χώρες της Μέσης 

Ανατολής, η συνολική ετήσια παραγωγή πρόκειται να αυξηθεί σε 3,4 % το 2016, σε 

σύγκριση με το 2015 που έκλεισε με 2,3%. Το 2017 πρόκειται να παραμείνει στα ίδια 

επίπεδα του 2016. Συγκεκριμένα, στη Συρία και στο Ιράκ όπου υπάρχουν ακόμη 

ανεκτέλεστα έργα τα οποία έχει αναλάβει ο Όμιλος, παρατηρούμε μεγάλη αύξηση 

του πραγματικού ΑΕΠ του Ιράκ στο 10,3% σε σχέση με το 2015 που έκλεισε με 

πτώση σε -2,4%. Αντίθετα στη Συρία δεν έχουμε καμία πρόβλεψη από το ΔΝΤ, λόγω 

της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Δεδομένης της οικονομικής 

κατάστασης της Συρίας, η ΜΕΤΚΑ προσπαθεί με τις κατάλληλες κινήσεις, να 

περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την έκθεσή της στον κίνδυνο. 

Αφρική 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Αφρικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στην 

Αλγερία από το 2013, ενώ το 2015 και 2016 ανέλαβε έργα και στη Γκάνα. Συνολικά 

έχει αναλάβει οχτώ έργα εκ των οποίων τα τέσσερα είναι σε εξέλιξη και στις δύο 

χώρες. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πραγματικό ΑΕΠ της Αλγερίας προβλέπεται το 2016 

να μειωθεί το 2016 σε 3,6% σε σχέση με το 2015 που έκλεισε με 3,9%, για το 2017 

προβλέπετε και πάλι μείωση σε 2,9%. Παρόμοια πορεία ακολουθείται και στο ΑΕΠ 

της Γκάνας, όπου παρατηρούμε μείωση το 2016 σε 3,3% σε σχέση με το ποσοστό του 

2015 που έκλεισε σε 3,9%, ενώ το 2017 προβλέπεται σημαντική αύξηση σε ποσοστό 

7,4%. 

6.3 Προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης g του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Θα υπολογίσουμε το ρυθμό ανάπτυξης της ΜΕΤΚΑ χρησιμοποιώντας το 

θεωρητικό πλαίσιο του καθηγητή Aswath Damodoran, σύμφωνα με τον οποίο 

μπορούμε να υπολογίσουμε το ρυθμό ανάπτυξης μίας επιχείρησης βασιζόμενοι στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρησιμοποιώντας ως βάση τις πωλήσεις, τα καθαρά 

κέρδη ή τα Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ). 

Στην παρούσα εργασία, επιλέξαμε να βασιστούμε στο EBIT της ΜΕΤΚΑ και 

χρησιμοποιήσαμε τον τύπο, ο οποίος αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο: 

𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑅𝑂𝐶54 

Για τον υπολογισμό του  𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 χρησιμοποιήσαμε τους μέσους όρους των μεγεθών 

της πενταετίας 2011-2015. Με αντικατάσταση των στοιχείων στους τύπους  

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας απ’ όπου εξάγεται ρυθμός ανάπτυξης  

                                                           
53 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf 
54 Damodoran A.,2011 Valuation : Principles and Practice, in : Applied Corporate Finance, 3rd Edition, 

John Wiley & Sons Inc. 
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𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇 = 3,72% 

 

Πίνακας 26 :Ρυθμός ανάπτυξης 𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

  2011 2012 2013 2014 2015 Average 

CAPEX 6.672 2.953 1.208 7.347 2587 4.153 

Depreciation 4.926 4.680 4.193 3.809 3.724 4.266 

Net CAPEX 1.746 -1.727 -2.985 3.538 -1.137 -113 

Change in WC 96.040 55.880 36.121 -15.917 -68.360 20.753 

EBIT*(1-t) 125.281 70.396 72.355 74.081 80.001 84.423 

Reinvestment 

Rate 

     

0,26 

BVDebt 15.050 51.152 9.655 4.440 4.123 16.884 

BVEquity 339.076 369.983 449.867 507.790 551.014 443.546 

ROC 

     

0,14 

g (ΕΒΙΤ) 

     

3,72% 

 

6.4 Καθορισμός σταδίων ανάπτυξης και χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης 

Ο καθορισμός των σταδίων ανάπτυξης αλλά και του χρονικού ορίζοντα 

πρόβλεψης αποτελεί το πιο δύσκολο στάδιο των προβλέψεων. Είναι φανερό, πως ο 

ρυθμός ανάπτυξης της ΜΕΤΚΑ είναι λίγο υψηλότερος από τους αντίστοιχους 

ρυθμούς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, αλλά και της Παγκόσμιας 

Οικονομίας55.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου που υπολογίσαμε συνάδει με τις εκτιμήσεις 

μας από τα αποτελέσματα στρατηγικής ανάλυσης για τη σωστή διαχείριση των 

εταιρικών κινδύνων της ΜΕΤΚΑ.  

Η δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η διενέργεια συνεχών 

επενδύσεων σε αναπτυσσόμενες αγορές της ΜΕΤΚΑ μας οδηγεί να εκτιμήσουμε ότι 

ο Όμιλος θα παρουσιάσει έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για τα επόμενα 5 έτη, 

βασιζόμενοι στη θεωρία του Damodoran, αφού όπως υπολογίσαμε ο ρυθμός 

ανάπτυξης του είναι υψηλότερος από τους αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης της 

ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι θα ορίσουμε δύο στάδια, ένα υψηλό 

πέντε ετών στο οποίο η ΜΕΤΚΑ θα αναπτύσσεται με ρυθμό 3,72% (πενταετία 2016-

2020) και ένα μακροχρόνιο στο διηνεκές στο οποίο θα ακολουθήσουμε ρυθμό 

ανάπτυξης 2% καθώς αυτός είναι και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης που προβλέπεται 

για την Ελλάδα56. 

 

                                                           
55 Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. ‘’Η Ελληνική Οικονομία 1/16’’ ΙΟΒΕ 
56 http://www.tradingeconomics.com/greece/gdp-growth/forecast 
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6.5 Πρόβλεψη μελλοντικών EBIT και κερδών μετά φόρων 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι προβλέψεις των παρακάτω μεγεθών 

χρησιμοποιώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης που εκτιμήσαμε παραπάνω: 

 

Πίνακας 27 :Πρόβλεψη ΕΒΙΤ και Κέρδη μετά φόρων για τα επόμενα 5 έτη του Ομίλου ΜΕΤΚΑ 

  2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 

EBIT 112.677 116.866 121.211 125.718 130.392 135.240 137.945 

Φορολογικός 

Συντελεστής 
29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Κέρδη μετά φόρων 80.001 82.975 86.060 89.260 92.578 96.020 97.941 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ 

 

7.1 Εισαγωγή 

Για την αποτίμηση του Ομίλου METKA μετά από έλεγχο των διαφόρων 

μοντέλων αποτίμησης και σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ομίλου 

επιλέχτηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCFF και 

FCFE) 2 σταδίων ανάπτυξης (2 stage growth FCFF and FCFE Valuation Model). 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω κάποια από τα κριτήρια επιλογής αυτής της 

μεθόδου: 

▪ Με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας υπάρχει η δυνατότητα να 

εκτιμηθούν οι ταμειακές ροές (FCFF και FCFE), οι οποίες σύμφωνα με την 

οικονομική έκθεση του 2015 αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. 

▪ Ο Όμιλος το 2015 σημείωσε θετικά αποτελέσματα, παρά την οικονομική 

κρίση και σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας αναμένεται τα επόμενα έτη 

υψηλότερη κερδοφορία. 

▪ Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε πολλές γεωγραφικά αγορές και θα 

παρουσιάσει διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε κάθε μία από αυτές. 

Η πρώτη περίοδος της πρόβλεψης αφορά την πενταετία 2016-2020 με υψηλό ρυθμό 

ανάπτυξης.  Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από το τέλος της πρώτης περιόδου , το έτος 

2021 και εκτείνεται στο διηνεκές με χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. 

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε περιβάλλον του Microsoft Excel με τη χρήση των 

δημοσιευμένων στοιχείων του Ομίλου. 

Η μεθοδολογία της μεθόδου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

▪ Σχεδιασμός και υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου στο 

χρονικό διάστημα της πρόβλεψης. 

▪ Υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) για τον 

υπολογισμό του κατάλληλου ποσοστού προεξόφλησης στο διάστημα της 

πρόβλεψης 

▪ Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) στο τέλος της 

Περιόδου Πρόβλεψης 

▪ Προσδιορισμός της Αξίας του Ομίλου με προεξόφληση στο παρόν όλων των 

προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών της και της Υπολειμματικής της 

Αξίας 
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7.2 Υπολογισμός των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών  

Για τον Υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών 2016-2020 εκτιμήσαμε τους 

ρυθμούς ανάπτυξης των μεγεθών: 

▪ Περιθώριο EBIT : Αυξάνεται τα επόμενα 5 έτη με ρυθμό 3,72% και μετά το 

2020 με ρυθμό 2%. 

▪ Ο συντελεστής φορολογίας θεωρούμε ότι μένει σταθερός για όλα τα έτη στο 

29% 

▪ Οι Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, Κεφαλαιουχικών Δαπανών και Μεταβολής 

του Κεφαλαίου Κίνησης θα αυξάνονται τα επόμενα 5 έτη με ρυθμό 3,72% και 

με 2% μετά το 2020 στο διηνεκές. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις υποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των 

μεγεθών: 

Πίνακας 28:Υποθέσεις για την ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για τα έτη 2016e-2020e 

  2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 

EBIT 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 2,00% 

Φορολογικός Συντελεστής 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Μεταβολή στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 2,00% 

Κεφαλαιακές Δαπάνες 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 2,00% 

Αποσβέσεις Παγίων 

Στοιχείων 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 2,00% 

wacc 14,97% 14,97% 14,97% 14,97% 14,97% 14,97% 
 

7.2.1 Προσδιορισμός Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για την επιχείρηση – 

FCFF  

 Σ’ αυτό το σημείο είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές 

FCFF του Ομίλου ΜΕΤΚΑ για τα έτη 2016e έως 2020e και στο Διηνεκές. 

Θα υπολογίσουμε τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές FCFF για την επιχείρηση 

χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑡) +  𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜎𝜏𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍

− 𝛦𝜋휀𝜈𝛿ύ𝜎휀𝜄𝜍 𝜎휀 𝛱ά𝛾𝜄𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 

Έτσι για το έτος 2016e θα έχουμε: 

ΕΒΙΤ2016e = ΕΒΙΤ2015*(1+g) = 112.677*(1+0,0372)= 116.866 

Με αντίστοιχο τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις για την ανάπτυξη 

του ομίλου του παραπάνω πίνακα, θα υπολογίσουμε και τα υπόλοιπα οικονομικά 

μεγέθη του ομίλου για το διάστημα 2016-2020 και έτσι θα προκύψει ο ακόλουθος 

πίνακας. Στο τέλος θα προκύψουν οι FCFF για το εξεταζόμενο διάστημα. 
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Πίνακας 29 :Εκτίμηση των FCFF του Ομίλου ΜΕΤΚΑ για τα έτη 2016e-2020e 

ποσά σε χιλ € 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 

EBIT 112.677 116.866 121.211 125.718 130.392 135.240 137.945 

Μείον Φόροι 32.676 33.891 35.151 36.458 37.814 39.220 40.004 

Συν Αποσβέσεις 

Παγίων Στοιχείων 
3.724 3.862 4.006 4.155 4.309 4.470 4.559 

Μείον Κεφαλαιακές 

Δαπάνες 
2.587 2.683 2.783 2.886 2.993 3.105 3.167 

Μείον Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 
20.753 21.524 22.325 23.155 24.016 24.908 25.407 

FCFF 60.385 62.630 64.959 67.374 69.879 72.477 73.927 

 

7.2.2 Προσδιορισμός Ελεύθερων ταμειακών Ροών προς τους μετόχους – 

FCFE 

Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό των FCFE στο εξεταζόμενο διάστημα θα 

χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 

𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 + 𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜊𝜐𝜒𝜄𝜅έ𝜍 𝛥𝛼𝜋ά𝜈휀𝜍

− 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜊𝜐 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍 + 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛸𝜌έ𝜊𝜍 

Υποθέτουμε ότι το Καθαρό Χρέος του Ομίλου, θα αυξάνεται με ρυθμό 3,72% από το 

2016-2020 και με 2 % στο διηνεκές. 

 

Πίνακας 30 : Εκτίμηση των FCFE του Ομίλου ΜΕΚΑ για τα έτη 2016e-2020e 

ποσά σε χιλ € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Διηνεκές 

EBIT 112.677 116.866 121.211 125.718 130.392 135.240 137.945 

Μείον Φόροι 32.676 33.891 35.151 36.458 37.814 39.220 40.004 

Συν Αποσβέσεις 

Παγίων Στοιχείων 
3.724 3.862 4.006 4.155 4.309 4.470 4.559 

Μείον Κεφαλαιακές 

Δαπάνες 
2.587 2.683 2.783 2.886 2.993 3.105 3.167 

Μείον Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 
20.753 21.524 22.325 23.155 24.016 24.908 25.407 

Καθαρό χρέος 396 411 426 442 458 475 485 

FCFΕ 60.781 63.041 65.385 67.816 70.337 72.952 74.411 

 

7.3 Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίων (WACC) 

Για τον υπολογισμό του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίων θα 

χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 
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𝑤𝑎𝑐𝑐 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑂𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
+  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 ∗ (1 − 𝑡) ∗

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Όπου: 

Cost of Equity = Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Cost of Debt = Κόστος Τραπεζικού Δανεισμού 

Equity = Ίδια Κεφάλαια ή Τρέχουσα αξία επιχείρησης 

Debt = Τραπεζικός Δανεισμός 

t  = φορολογικός συντελεστής 

Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το Cost of Equity και το Cost of Debt 

 

7.3.1 Υπολογισμός  Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) του ομίλου 

ΜΕΤΚΑ 

Για τον υπολογισμό του Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων για τα έτη 2011-2015 θα 

εφαρμόσουμε το CAPM: 

𝐸(𝑟) = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Όπου Rf είναι το επιτόκιο άνευ κινδύνου, beta ο συστηματικός κίνδυνος της μετοχής 

και Rm είναι η μέση απόδοση της αγοράς.  

Ισχύει :  𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Σύμφωνα με το CAPM, όσο μεγαλύτερος είναι ο συστηματικός κίνδυνος (beta), ο 

επενδυτής προσδοκά μία μεγαλύτερη απόδοση από μία μετοχή, προκειμένου να 

ανταμειφθεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. 

Υπολογισμός επιτοκίου μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate) 

Για τον υπολογισμό του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rate) θα 

χρησιμοποιήσουμε τις αποδόσεις του Ελληνικού Ομολόγου δεκαετούς διάρκειας. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε τις αποδόσεις του ομολόγου στη διάρκεια 

του 2016 από την ιστοσελίδα της Bloomberg57 

                                                           
57 https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND 
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Διάγραμμα 24 :Απόδοση 10-ετούς Ελληνικού Ομολόγου  

 

Παρατηρούμε ότι το 2016 το επιτόκιο ακολουθεί μία σχετικά πτωτική πορεία, πράγμα 

που αποτελεί ένδειξη για τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης για την 

Ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, το Φεβρουάριο, παρατηρούμε τη μεγαλύτερη τιμή 

επιτοκίου 11,57 %, ενώ τον Ιανουάριο του 2017, το επιτόκιο φτάνει σε χαμηλά 

επίπεδα με τιμή 6,88%, τιμή που θα χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμησή μας 

Υπολογισμός Beta  

Για τον συντελεστή Beta χρησιμοποιήσαμε τις ιστοσελίδες των Financial Times58 και 

Reuters59. 

Επομένως εφαρμόσαμε Beta= 0,80 .  

Το γεγονός ότι ο δείκτης Beta είναι μικρότερος από τη μονάδα, υποδεικνύει ότι η 

ΜΕΤΚΑ είναι μία αμυντική μετοχή, σχετικά μη ευάλωτη σε αλλαγές του γενικού 

δείκτη τιμών. 

To Market Risk Premium ανέρχεται σε ποσοστό 10,64%60. 

Επομένως σύμφωνα με το CAPM έχουμε: 

𝐸(𝑟) = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 6,88% + 0,8 ∗ 10,64%  

𝐸(𝑟) = 15,39% 

Δηλαδή,   𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟗% 

 

                                                           
58 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=METKK:ATH 
59 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MTKr.AT 
60 http://www.market-risk-premia.com/gr.html 

https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=METKK:ATH
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MTKr.AT
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7.3.2 Υπολογισμός  Κόστους Δανεισμού (Cost of Debt) του ομίλου ΜΕΤΚΑ 

Για τον υπολογισμό του Κόστους Δανεισμού (Cost of Debt) του ομίλου ΜΕΤΚΑ θα 

χρησιμοποιήσουμε τις δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις  απ’ όπου 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού για την 

πενταετία 2011-2015, καθώς και το μέσο όρο αυτού. 

Πίνακας 31 :Cost of Debt ομίλου ΜΕΤΚΑ 

  2011 2012 2013 2014 2015 Average 

Μέσο Σταθμικό Επιτόκιο 

Δανεισμού 
6,84% 6,20% 6,95% 7,44% 7,70% 7,03% 

 

Επομένως  𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐃𝐞𝐛𝐭 = 𝟕, 𝟎𝟑%  

Για να καταλήξουμε στον υπολογισμό του WACC θα πρέπει τέλος να υπολογίσουμε 

το μέσο ποσοστό των Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων,  
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
  και  

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
 

αντίστοιχα για τα έτη 2011-2015. 

Πίνακας 32 :Μέσο ποσοστό  Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων του Ομίλου ΜΕΤΚΑ για τα έτη 2011-2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 Average 

Equity/(Equity+Dept) 95,75% 87,85% 97,90% 99,13% 99,26% 95,98% 

Debt/(Equity+Debt) 4,25% 12,15% 2,10% 0,87% 0,74% 4,02% 

 

Τώρα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc) του 

ομίλου ΜΕΤΚΑ. 

 

𝑤𝑎𝑎𝑐 = 15,39% ∗ 95,98% + 7,03% ∗ (1 − 0,29) ∗ 4,02% 

𝒘𝒂𝒄𝒄 = 𝟏𝟒, 𝟗𝟕% 

 

 

 

7.4 Αποτίμηση βάσει FCFF 

Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 

Η Υπολειμματική Αξία (Terminal Value), αποτελεί την αξία της επιχείρησης από το 

τέλος του πρώτου σταδίου πρόβλεψης και στο διηνεκές (2ο στάδιο). Για τον 

υπολογισμό της θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 
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𝛶𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 (𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) =
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛−1 ∗ (1 + 𝑔)

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
 

Όπου FCFFn-1 , η FCFF του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο 

Στάδιο), δηλαδή το 2020e και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο 

διηνεκές που όπως εκτιμήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι g=2% . 

Επομένως     𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
73.927

0,1497−0,02
= 569.982 𝜒𝜄𝜆 € 

Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των ταμειακών ροών 

της (FCFF) και της Υπολειμματικής Αξίας 

Για τον προσδιορισμό της Αξίας του Ομίλου θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις 

ταμειακές ροές προς την επιχείρηση των πέντε ετών και της υπολειμματικής αξίας 

που υπολογίσαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

14,97%. Για τους υπολογισμούς μας χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος: 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 = ∑(
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑛

𝑖=1

) +
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑛
 

Πίνακας 33 :Παρούσα Αξία του Ομίλου βάση FCFF 

ποσά σε χιλ € 2016 2017 2018 2019 2020 Διηνεκές 

FCFF 62.630 64.959 67.374 69.879 72.477 73.927 

Συντελεστής 

προεξόφλησης 

0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,50 

Παρούσα αξία FCFF 54.475 49.144 44.334 39.995 36.081  

Συσσωρευμένη παρούσα 

αξία 

54.475 103.619 147.953 187.948 224.029  

Terminal Value      569.982 

Παρούσα αξία Terminal 

Value 

     283.752 

Αξία εταιρείας      507.781 

 

Επομένως το σύνολο της Παρούσας Αξίας του Ομίλου ΜΕΤΚΑ των ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση είναι 507.781 χιλ. €. 

Ο αριθμός των μετοχών του ομίλου ΜΕΤΚΑ σε κυκλοφορία την ημέρα της 

αποτίμησης (23/01/2017) ήταν ίσος με 51.950.600 μετοχές. Επομένως, η πραγματική 

αξία της μετοχής του Ομίλου ΜΕΤΚΑ μπορεί να υπολογιστεί εύκολα αν διαιρέσουμε 

την εκτίμησή μας για την εύλογη αξία του Ομίλου και το συνολικό αριθμό των 

μετοχών σε κυκλοφορία.  

Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εύλογη αξία της μετοχής του Ομίλου 

ΜΕΤΚΑ είναι ίση με 9,77 €. 



  
 93 
 

7.5 Αποτίμηση βάση FCFE 

Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 

Η Υπολειμματική Αξία (Terminal Value), αποτελεί την αξία της επιχείρησης από το 

τέλος του πρώτου σταδίου πρόβλεψης και στο διηνεκές (2ο στάδιο). Για τον 

υπολογισμό της θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 

𝛶𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 (𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) =
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛−1 ∗ (1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
=

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Όπου FCFEn-1 , η FCFE του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο 

Στάδιο), δηλαδή το 2020e και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο 

διηνεκές που όπως εκτιμήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι g=2% . 

Επομένως     𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
74.411

0,1539−0,02
= 555.641 𝜒𝜄𝜆 € 

Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των ταμειακών ροών 

της (FCFE) και της Υπολειμματικής Αξίας 

Για τον προσδιορισμό της Αξίας του Ομίλου θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις 

ταμειακές ροές προς την επιχείρηση των πέντε ετών και της υπολειμματικής αξίας 

που υπολογίσαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

15,39%. Για τους υπολογισμούς μας χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος: 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛦𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 = ∑(
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟𝑒)𝑡

𝑛

𝑖=1

) +
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑟𝑒 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑟𝑒)𝑛
 

Πίνακας 34 :Παρούσα Αξία του Ομίλου βάση FCFE 

ποσά σε χιλ € 2016 2017 2018 2019 2020 Διηνεκές 

Ελεύθερες Ταμειακές 

Ροές 
63.041 65.385 67.816 70.337 72.952 74.411 

Συντελεστής 

προεξόφλησης 
0,87 0,75 0,65 0,56 0,49 0,49 

Παρούσα αξία ελεύθερων 

ταμειακών ροών 
54.632 49.105 44.137 39.672 35.658 

 

Συσσωρευμένη παρούσα 

αξία 
54.632 103.737 147.874 187.546 223.204 

 

Υπολειμματική Αξία 
     

555.641 

Παρούσα αξία 

υπολειμματικής αξίας      
271.591 

Αξία εταιρείας 
     

494.795 

 

Επομένως το σύνολο της Παρούσας Αξίας του Ομίλου ΜΕΤΚΑ των ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση είναι 494.795 χιλ. €. 

Ο αριθμός των μετοχών του ομίλου ΜΕΤΚΑ σε κυκλοφορία την ημέρα της 

αποτίμησης (23/01/2017) ήταν ίσος με 51.950.600 μετοχές. Επομένως, η πραγματική 
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αξία της μετοχής του Ομίλου ΜΕΤΚΑ μπορεί να υπολογιστεί εύκολα αν διαιρέσουμε 

την εκτίμησή μας για την εύλογη αξία του Ομίλου και το συνολικό αριθμό των 

μετοχών σε κυκλοφορία.  

Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εύλογη αξία της μετοχής του Ομίλου 

ΜΕΤΚΑ είναι ίση με 9,52 €. 

 

7.6 Σχολιασμός τιμής μετοχής 

Η μέθοδος αποτίμησης της αξίας της μετοχής ΜΕΤΚΑ με τη μέθοδο 

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών στην επιχείρηση (FCFF) και στους 

μετόχους (FCFE) έδειξε ότι η δίκαιη τιμή της μετοχής είναι 9,77 € και 9,52 € 

αντίστοιχα. Η χρηματιστηριακή τιμή σήμερα στις 23/01/2017 είναι 6,52 €, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη. 

 Οι τιμές στόχοι που καταλήξαμε για τη μετοχή, κρίνεται μάλλον σωστή, σε 

σύγκριση με τις τιμές στόχους στις οποίες έχουν καταλήξει εταιρείες αναλύσεων. 

Συγκεκριμένα, η NGB Securities έδωσε τιμή στόχο για τη μετοχή το Φεβρουάριο του 

2016 10,50 €, η Wood & Company πιο συντηρητική τιμή με σύσταση hold 7,60 € τον 

Οκτώβριο του 2016 και η Eurobank Equities τον Αύγουστο του 2016 εκτιμά τιμή 

στόχο για τη METKA 9,70 € με σύσταση buy. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών 

παραμένουν συντηρητικές σε σχέση με το προηγούμενο έτος για την πορεία της 

μετοχής, λόγω της ανακοίνωσης για συγχώνευση της ΜΕΤΚΑ με τον Όμιλο 

Μυτιληναίο που θα ολοκληρωθεί στο 2017. Παρόλα αυτά αναμένεται θετική εξέλιξη 

στην τιμή της μετοχής καθώς η ΜΕΤΚΑ έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξή της στη 

διεθνή αγορά μέσω της ανάληψης νέων έργων, τα οποία θα βελτιώσουν και άλλο την 

κερδοφορία της και μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσουν σε άνοδο της τιμής της μετοχής.  

 Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι αποκλίσεις στις τιμές των αναλυτών οφείλονται 

στις διαφορετικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται οι εκτιμήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Είναι φανερό, πως η αποτίμηση μίας επιχείρησης αποτελεί μία δύσκολη 

διαδικασία , με έντονα στοιχεία υποκειμενικής εκτίμησης του εκάστοτε αναλυτή που 

πραγματοποιεί την αποτίμηση. Φυσικό αποτέλεσμα αυτού είναι να μην εξάγεται 

ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα από τις μεθόδους αποτίμησης. Συνεπώς, η προσπάθεια 

εξαγωγής της εύλογης αξίας μίας επιχείρησης, θα πρέπει να πραγματοποιείται με 

προσοχή, με την υιοθέτηση απλών στη χρήση μοντέλων και με την εφαρμογή ενός 

εύλογου αριθμού υποθέσεων, σωστά τεκμηριωμένων. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 

μπορεί να επιτευχθεί τελικά ο στόχος της αποτίμησης των σημαντικότερων στοιχείων 

της επιχείρησης και παράλληλα της δίκαιης τιμής της μετοχής. Στην παρούσα 

εργασία, για την αποτίμηση του ομίλου ΜΕΤΚΑ εφαρμόστηκε η μέθοδος 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση και τους μετόχους. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία από τις πλέον αποδεκτές και αξιόπιστες 

μεθόδους, η οποία στηρίζεται κυρίως στις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης. 

 Τα αποτελέσματα της αποτίμησης έδειξαν ότι παρά την οικονομική και 

πολιτική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα και γενικότερα στην παγκόσμια 

οικονομία, η ΜΕΤΚΑ κατάφερε να ανταπεξέλθει, εμφανίζοντας υψηλά κέρδη στη 

διάρκεια της πενταετίας 2011-2015 την οποία εξετάσαμε. Με τις κατάλληλες 

αποφάσεις της διοίκησης του Ομίλου, κατάφερε να περιορίσει τον κίνδυνο που 

αντιμετώπισε σε πολλές περιπτώσεις και ταυτόχρονα να προσανατολίσει τη 

δραστηριότητά του σε πολλά υποσχόμενες αγορές. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση που 

πραγματοποιήσαμε, καταλήξαμε σε βελτίωση ρευστότητας του ομίλου, γεγονός που 

αποδεικνύεται από την τιμή του δείκτη γενικής και ειδικής ρευστότητας, ο οποίος την 

τελευταία τριετία κυμαίνεται στο 2 %. Επιπροσθέτως, ο δείκτης ROA και ROE του 

ομίλου ακολουθούν μία σταθερή πορεία και κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Τέλος 

αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Όμιλος συνεχώς μειώνει συνεχώς την εξάρτησή του από 

Ξένα Κεφάλαια, καθώς το 2015, ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης του Ομίλου ήταν 

1 %. 

Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα της αποτίμησης με τη χρήση των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών έδωσε για τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς το 

σύνολο της επιχείρησης, εκτίμηση τιμής 9,77 € ανά μετοχή και για τις ελεύθερες 

ταμειακές ροές προς τους μετόχους, εκτίμηση τιμής 9,52 € ανά μετοχή. Η τιμή 

πώλησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ημέρα της αποτίμησης (23/01/2017) ήταν 

6,52 € . Επομένως, η εκτίμηση της παρούσας εργασίας είναι πως η τιμή της ΜΕΤΚΑ 

είναι υποτιμημένη από την αγορά. 
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