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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1962 στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπου σήµερα 

είναι µια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευµένων ενεργειακών έργων και 

µε 50 χρόνια πορείας. Με δραστηριότητες που επικεντρώνονται στις αγορές 

του εξωτερικού και κυρίως την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική, µε 

αποτέλεσµα να παράγει το σύνολο σχεδόν των εσόδων της εκτός της 

Ελλάδας. Η ΜΕΤΚΑ συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των δέκα κορυφαίων 

κατασκευαστών ενεργειακών έργων στον κόσµο και το γεγονός αυτό την 

κατατάσσει ανάµεσα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που προωθούν στο εξωτερικό 

µια εικόνα για την Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που επικρατεί. Έχει την 

ικανότητα να εκτελεί τα έργα που αναλαµβάνει εντός του καθορισµένου 

χρονοδιαγράµµατος και προϋπολογισµού, επίσης η ΜΕΤΚΑ αναλαµβάνει την 

υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλών απαιτήσεων, τα οποία προϋποθέτουν 

τεχνογνωσία και µεγάλη εµπειρία. Στον ενεργειακό τοµέα έχει παρουσιάσει 

αρκετά έργα µεγάλης ισχύος, όπως αυτό στην Σαµψούντα της Τουρκίας, της 

κατασκευής σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο φυσικό 

αέριο όπως και αυτό στο Πλοέστι της Ρουµανίας µε την εγκατάσταση και 

έναρξη σε λειτουργία της µονάδας συνδυασµένου κύκλου ισχύος 860 MW. Η 

σταθερότητα της εταιρείας και η οικονοµική της ισχύ δεν είναι σηµαντικά µόνο 

για την συµµετοχή της σε διεθνείς διαγωνισµούς και την εκτέλεση σηµαντικών 

διεθνών έργων, αλλά επίσης έχουν συντελέσει για την ανάδειξη της ΜΕΤΚΑ 

σε ορισµένα έργα ‘ορόσηµα’ για την χώρα µας. Κάποια από τα πιο γνωστά 

έργα ίσως είναι η ανέγερση της πεζογέφυρας Κατεχάκη του Ισπανού 

αρχιτέκτονα Santiago Calatrava, το στέγαστρο του Ποδηλατοδροµίου και της 

∆υτικής Αγοράς στο ΟΑΚΑ, του ίδιου αρχιτέκτονα, επίσης η συµµετοχή στην 

κατασκευή της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και η κατασκευή έξι µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο. Ακόµη και στο περιβάλλον της 

οικονοµικής κρίσης η ΜΕΤΚΑ κατάφερε να διατηρήσει την πορεία της. Το έτος 

2014 σηµείωσε σηµαντικά αποτελέσµατα εφαρµόζοντας µε συνέπεια την 

στρατηγική να διευρύνει ακόµα περισσότερο τα έργα της στο εξωτερικό. 

Επιπλέον συµπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς απόδοσης µερίσµατος στους 

µετόχους της, που είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδοµένα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην Ανώνυµη Εταιρεία ΜΕΤΚΑ – 

Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε. Η ΜΕΤΚΑ αποτελεί µια διεθνούς κύρους 

εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευών εξειδικευµένων 

ενεργειακών έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι να αναδείξει την δοµή, την λειτουργία και την οικονοµική 

δραστηριότητα της προαναφερθείσας εταιρείας.  

Η εργασία περιλαµβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στη βασική ορολογία δηλαδή τι είναι η ανώνυµη εταιρεία,  

Γενική Συνέλευση, ∆ιοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτές, ποιες είναι οι 

αρµοδιότητές τους και ο ρόλος τους µέσα στην ανώνυµη εταιρεία. Στη 

συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου παρουσιάζεται αναλυτικά ο Όµιλος Μυτιληναίος 

και οι θυγατρικές σε αυτόν εταιρείες, δίνεται έµφαση στους κανόνες 

λειτουργίας  της εταιρείας ΜΕΤΚΑ και η δραστηριότητά της στην εγχώρια 

αγορά και το εξωτερικό.  

Στο επόµενο κεφάλαιο αναλύονται οι εταιρείες που ανήκουν στον 

Όµιλο ΜΕΤΚΑ καθώς και η σχέση που προκύπτει µεταξύ τους. Επιπρόσθετα 

δίνεται έµφαση στη διοικητική δοµή της εταιρείας και τον τρόπο µε τον οποίο 

οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται έτσι ώστε να εντοπίζονται οι βασικοί 

κίνδυνοι που αντιµετωπίζει κατά τη λειτουργία της η εταιρεία, να 

προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, να οργανώνεται το 

σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και να πραγµατοποιείται η παρακολούθηση 

της απόδοσης της ∆ιοίκησης. Τα παραπάνω πραγµατοποιούνται µέσα από το 

∆.Σ., τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, την Ελεγκτική Επιτροπή και την 

επιτροπή Ε.Κ.Ε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα δούµε τις δραστηριότητες της εταιρείας, τα έργα 

της ολοκληρωµένα και µη όπου κατά κύριο λόγο καλύπτουν όλο το φάσµα της 

µελέτης, κατασκευής και προµήθειας στους τοµείς ενέργειας, υποδοµών και 

άµυνας. Μέσα από τα ολοκληρωµένα έργα της διακρίνεται η τεχνική 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και ο εξοπλισµός υψηλής 

ακρίβειας που διαθέτει ,τα οποία της επιτρέπουν να αναλαµβάνει απαιτητικά 
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έργα  διότι έχει  αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες. Αυτό αποδεικνύεται 

από την βιοµηχανική της παραγωγή, συγκεκριµένα µε τις βαριές και σύνθετες 

µεταλλικές κατασκευές, µε υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις που αναλαµβάνει. 

Όπως προαναφέρθηκε οι τοµείς δραστηριοποίησης της εταιρείας  είναι τρεις. 

Στον ενεργειακό τοµέα η ΜΕΤΚΑ έχει ηγετικό ρόλο διεθνώς στην ανάθεση 

µεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο ενεργητικό της η 

εταιρεία περιλαµβάνει και µεταλλικές κατασκευές, οι οποίες 

πραγµατοποιούνται µέσα από τον τοµέα υποδοµών. Επίσης έχει και 

σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα της άµυνας αναλαµβάνοντας έργα 

συµπαραγωγής µε κορυφαίους διεθνείς προµηθευτές αµυντικού εξοπλισµού.    

  Τέλος,  ακολουθεί το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης 

εργασίας αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική επίδοση και ανάλυση των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. για τα έτη 2011, 2012 

και 2013.  Πρωταρχικά, αναλύεται η απόδοση της εταιρείας σε επίπεδο 

πωλήσεων και κερδοφορίας σε συσχέτιση µε την λειτουργική της 

δραστηριότητα και τη σύναψη των κατασκευαστικών συµβάσεων που 

συνάπτει µε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς ανά την υφήλιο. Πρόσθετα, και 

λόγω της έντονης γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων της, 

επιχειρείται να συνδεθεί η λειτουργική και οικονοµική της επίδοση σε σχέση µε 

τους γεωπολιτικούς κινδύνους που εµφανίζονται στις  χώρες 

δραστηριοποίησης της. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων της σε ετήσια βάση. Εξίσου σηµαντική είναι και η ανάλυση που 

γίνεται για την κυκλοφοριακή ταχύτητα των στοιχείων του ενεργητικού της 

εστιάζοντας πρωτίστως στο βαθµό αποτελεσµατικής διαχείρισης των 

στοιχείων του ενεργητικού και συνακόλουθα του καθαρού κεφαλαίου κίνησης  

αυτής. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται η θέση της εταιρείας από πλευράς 

ρευστότητας και ικανότητας της να αποπληρώνει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. Τέλος, το κεφάλαιο 4 κλείνει µε την παρουσίαση της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης και της σχέσης των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια 

της εταιρείας µε στόχο να αποτυπωθεί η ικανότητα της να συνεχίσει την 

δραστηριότητα της (going concern) στο εγγύς µέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

 

1.1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Πρόκειται για κεφαλαιουχική – µετοχική εταιρεία, το κεφάλαιο της οποίας 

είναι διαιρεµένο σε µετοχές και οι µέτοχοι ευθύνονται µέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους, για τις υποχρεώσεις που δηµιουργεί η εταιρεία. Η σύσταση 

της εταιρείας πραγµατοποιείται από δυο ή περισσότερα πρόσωπα, είτε 

φυσικά ή νοµικά, µε την εισφορά είτε χρηµατικών ποσών είτε εισφορών σε 

είδος. Η ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.)  αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου, διαθέτει τη δική της νοµική υπόσταση και καθορίζεται ως εµπορική 

εταιρεία. Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της ανώνυµης εταιρείας λαµβάνονται 

από τη Γενική  Συνέλευση (Γ.Σ.) των µετόχων, σύµφωνα µε τα ποσοστά 

συµµετοχής των µετόχων στο κεφάλαιο, ενώ η διοίκηση της εταιρείας 

ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), που 

είναι και το αρµόδιο για τη λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων.  

Η σύσταση της ανώνυµης εταιρείας από τους ιδρυτές της γίνεται µε την 

υπογραφή, ενώπιον συµβολαιογράφου, δηµοσίου εγγράφου, που ονοµάζεται 

καταστατικό και στο οποίο περιγράφονται ο τρόπος λειτουργίας, οι σχέσεις 

µεταξύ των ιδρυτών και τρίτων, η διαχείριση, ο τρόπος διανοµής των κερδών 

όπως επίσης και η λύση και εκκαθάριση της ανώνυµης εταιρείας. Ειδικότερα, 

για τη σύνταξη του καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να συµφωνηθούν 

µεταξύ των ιδρυτών και να καταγραφούν σ’ αυτό: η Επωνυµία, η Έδρα, ο 

Σκοπός, η ∆ιάρκεια, το Κεφάλαιο-Τρόπος Καταβολής, οι Μετοχές, η Γενική 

Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι Ελεγκτές, τα ∆ικαιώµατα των 

Μετόχων, ο Ισολογισµός και η ∆ιάθεση Κερδών, η Λύση-Εκκαθάριση, οι 

Μέτοχοι- Ιδρυτές και τέλος οι ∆απάνες Σύστασης.2,4 

 

1.1.1 ∆ιοίκηση Ανώνυµης Εταιρείας 

Τα όργανα διοίκησης της ανώνυµης εταιρείας όπως και οι αρµοδιότητές 

τους, όπως ορίζονται στο καταστατικό, είναι:  
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i. Γενική Συνέλευση  

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και µπορεί 

να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι 

δεσµευτικές και για τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν και 

υποχρεώνουν το ∆.Σ. για την υλοποίηση τους. Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης αφορούν θέµατα που σχετίζονται: µε τις τροποποιήσεις 

διατάξεων του καταστατικού, την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, την έγκριση των οικονοµικών 

καταστάσεων και την διάθεση των ετήσιων κερδών, επίσης αποφασίζει 

για την έκδοση οµολογιακών δανείων, τη συγχώνευση, πρόταση ή 

διάλυση της εταιρείας και τέλος τον διορισµό των εκκαθαριστών.  

 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ. µε πρόσκληση η οποία 

δηµοσιεύεται τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης, 

εάν η πρόσκληση αφορά επαναληπτική γενική συνέλευση τότε 

ανακοινώνεται τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν. Η πρόσκληση δηµοσιεύετε 

στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στο τεύχος των Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε., σε µια ηµερήσια πολιτική και µια ηµερήσια οικονοµική 

εφηµερίδα. Στη Γενική Συνέλευση συµµετέχει κάθε µέτοχος µε δικαίωµα 

ψήφου ίσο µε τον αριθµό των µετοχών που κατέχει. Η Γενική συνέλευση 

συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα όταν υπάρχει απαρτία και πλειοψηφία, 

η πλειοψηφία καθορίζεται µε βάση το ποσοστό κεφαλαίου που 

εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης λαµβάνονται µε βάση την πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται σε αυτή, µε εξαίρεση των περιπτώσεων όπου ο νόµος ή 

το καταστατικό προβλέπουν αυξηµένη απαρτία ή όπως ορίζεται 

καταστατική απαρτία δηλαδή αλλαγή εθνικότητας, αλλαγή αντικειµένου 

εργασιών, αύξηση ή µείωση µετοχικού κεφαλαίου, έκδοση οµολογιακού 

δανείου και συγχώνευση, παράταση, ή λύση της εταιρείας. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις όπου ανάλογα µε τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, για τα οποία οι µέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν 

αποφάσεις, διακρίνονται σε τακτική γενική συνέλευση που συγκαλείται µια 

φορά το χρόνο και έχει οπωσδήποτε ως θέµατα την έγκριση των 

οικονοµικών καταστάσεων και του πίνακα διανοµής καθώς και το 

διορισµό των ελεγκτών και σε έκτακτη γενική συνέλευση που συγκαλείται 
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οποιαδήποτε χρονική περίοδο και µπορεί και µπορεί να συζητήσει θέµατα 

αρµοδιότητάς της. Επίσης έκτακτη γενική συνέλευση µπορεί να συγκληθεί 

στις περιπτώσεις που:  

• Ζητήσουν τη σύγκλισή της οι ελεγκτές  

• Ζητήσουν τη σύγκλισή της µέτοχοι οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον 

το 5% του µετοχικού κεφαλαίου και  

• Όταν τα ίδια κεφάλαια είναι µικρότερα από το µισό του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η σύγκλισή της προβλέπεται 

από το νόµο. 

    

ii. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Είναι το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία, εκλέγεται από 

τη Γενική Συνέλευση ή ορίζεται στο καταστατικό. Μέλη του ∆.Σ. µπορούν 

να οριστούν µέτοχοι ή και τρίτα πρόσωπα προς την εταιρεία. Ο αριθµός 

των µελών του ∆.Σ. καθορίζεται από το καταστατικό. Το ∆.Σ. µπορεί να 

συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το µήνα, επίσης για τα µέλη του ∆.Σ. 

µπορεί να προβλέπεται αµοιβή από τα κέρδη της εταιρείας µετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεµατικό και της καταβολής 

του πρώτου µερίσµατος. 

Το ∆.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίσει για κάθε πράξη που αφορά τη 

διοίκηση της εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της και την επίτευξη 

του σκοπού της. Οι πράξεις του ∆.Σ. δεσµεύουν την εταιρεία έναντι των 

τρίτων. Κάθε µέλος του ∆.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη 

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Αξιώσεις της εταιρείας κατά των 

µελών του ∆.Σ. παραγράφονται 3 χρόνια από την τέλεση της πράξης.  

  

iii. Ελεγκτές 

Οι Α.Ε. πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται από δυο τουλάχιστον 

ελεγκτές οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση της Γ.Σ. Οι ελεγκτές οφείλουν 

κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωµα να λάβουν 

γνώση οποιουδήποτε εγγράφου, βιβλίου ή λογαριασµού της εταιρείας. 

Στο τέλος κάθε χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις οικονοµικές 
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καταστάσεις και να συντάξουν έκθεση ελέγχου προς τη γενική συνέλευση 

των µετόχων.  

Εάν η εταιρεία υπερβαίνει αριθµητικά τα δυο από τα παρακάτω 

κριτήρια υποχρεούται να ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. 

Τα κριτήρια είναι:  

• Σύνολο ενεργητικού 1.500.000€  

• Κύκλος εργασιών 3.000.000€ 

• Μέσος όρος προσωπικού 50 άτοµα.  

 

  1.1.2 Τηρούµενα βιβλία Ανώνυµης Εταιρείας 

Οι λογιστικές εγγραφές της ανώνυµης εταιρείας καταχωρούνται 

υποχρεωτικά σε βιβλία τρίτης (Γ’) κατηγορίας. Η Α.Ε. υποχρεούται να τηρεί 

και να φυλάσσει, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), τα εξής 

βιβλία:  

� Λογιστικά Βιβλία 

• Γενικό ηµερολόγιο, 

• Γενικό Καθολικό, 

• Συγκεντρωτικό ηµερολόγιο, 

• Βιβλίο εγγραφών ισολογισµού, προσδιορισµού των 

αποτελεσµάτων     χρήσης και κλεισίµατος του ισολογισµού και 

τέλος, 

• Βιβλία πράξεων, Απογραφών και Ισολογισµού  

 

� Βιβλία που επιβάλλονται από την εµπορική νοµοθεσία 

• Βιβλίο µετόχων, 

• Βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων, 

• Βιβλίο πρακτικών διοικητικού συµβουλίου, 

• Βιβλίο οµολογιούχων (αν υπάρχουν) και 

• Βιβλίο µετοχών.4 
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1.2 ΌΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όµιλος Επιχειρήσεων είναι από τους 

κορυφαίους βιοµηχανικούς Οµίλους της χώρας, µε δραστηριότητα στους 

τοµείς Έργων EPC, Μεταλλουργίας, Μεταλλείων και  Ενέργειας. Από το 1991 

έως το 1994, µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκεντρώθηκαν στη 

µητρική Εταιρεία όλες οι δραστηριότητες των θυγατρικών. Το 1995 εισήχθη 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης 

FTSE 25. Τα τελευταία χρόνια σηµείωσε µεγάλη ανάπτυξη, τόσο του κύκλου 

εργασιών, όσο και των κερδών της, και συνέβαλλε αποφασιστικά, µέσω των 

δραστηριοτήτων της, στη δηµιουργία υποδοµών στη χώρα. 

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι o κατασκευαστικός βραχίονας του Οµίλου 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και µια διεθνώς ανταγωνιστική δύναµη στην κατασκευή 

µεγάλων ενεργειακών έργων. Ιδρύθηκε το 1962, ενώ από το 1973 είναι 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σήµερα, αποτελεί την κορυφαία 

ελληνική δύναµη σε κατασκευές ΕPC (Engineering – Procurement – 

Construction), δηλαδή στην ανάληψη και υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων, 

από τη µελέτη και προµήθεια έως την κατασκευή τους. Η Εταιρεία ειδικεύεται 

στην κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συνδυασµένου 

κύκλου, συµβατικές θερµικές και υδροηλεκτρικές) και επιτυγχάνει µια 

πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόµενες αγορές, εκτελώντας 

παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, 

Ασίας και Βόρειας Αφρικής. Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε εταιρείες-

κολοσσούς, έχοντας καθιερωθεί ως µια εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊκών, και 

όχι µόνο, εταιρειών σε έργα EPC, και ως µια από τις σηµαντικότερες ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η εξαγορά της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ», 

στις αρχές του 2005, έθεσε τις βάσεις για τη νέα εποχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

ενισχύοντας την ήδη σηµαντική εµπορική παρουσία του Οµίλου στο κλάδο 

της Μεταλλουργίας και στη βιοµηχανική παραγωγή. Σήµερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ είναι ο µεγαλύτερος καθετοποιηµένος παραγωγός αλουµινίου 

και αλουµίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µια από τις υγιέστερα 

αναπτυσσόµενες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Μαζί µε 

τη «∆ΕΛΦΟΙ – ∆ΙΣΤΟΜΟΝ», η διεθνής επιχειρηµατική της δραστηριότητα 

αποτελεί κινητήρια δύναµη για την εθνική οικονοµία, αλλά και την ελληνική 
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περιφέρεια. Η εδραίωση του Οµίλου στον κλάδο της Ενέργειας αποτέλεσε 

σηµαντική πρόκληση και µεγάλο στοίχηµα, που εκφράστηκε το 2007 όταν και 

ξεκίνησε η συνεργασία του µε την ισπανική Endesa για τη δηµιουργία της 

Endesa Hellas, η οποία τοποθέτησε την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε µεταξύ των 

ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο της Ενέργειας, 

εξασφαλίζοντας έτσι και τη µελλοντική δυναµική της ανάπτυξη. Το 2010 ο 

Όµιλος προχώρησε σε εξαγορά του µεριδίου 50.01% της ENDESA HELLAS  

και στη µετονοµασία της σε «PROTERGIA». Η PROTERGIA, 100% 

θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των 

ενεργειακών παγίων και ενεργειακών δραστηριοτήτων του Οµίλου και 

αποτελεί το µεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Η δυναµική επιχειρηµατική ανάπτυξη του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

συνδέεται άρρηκτα µε τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της 

Αειφόρου Ανάπτυξης. Η πολιτική βιωσιµότητας της εταιρίας, στηρίζεται στην 

αρµονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της µε τις ανάγκες των κοινωνιών 

στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

υποστηρίζει ενεργά σηµαντικές ενέργειες στους τοµείς του Πολιτισµού, της 

Παιδείας και της προστασίας του Περιβάλλοντος.12 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ µε την ΜΕΤΚΑ Α.Ε., την οποία 

θα δούµε πιο αναλυτικά στα παρακάτω κεφάλαια. 

 

1.3 ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε 

το 1962 από τον Ο.Β.Α. στη Νέα Ιωνία Βόλου, µε σκοπό να καλύψει το κενό 

που υπήρχε στον τοµέα µεταλλικών κατασκευών στη χώρα µας, ενώ η 

λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε το 1964 ως το πρώτο εργοστάσιο 

βιοµηχανικής παραγωγής και η ΜΕΤΚΑ καθιερώνεται πρωτοπόρος σε 

σύνθετες µεταλλικές κατασκευές. Το 1971 η Εταιρεία πέρασε στα χέρια της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπου και ξεκινά η αλµατώδης ανάπτυξή της. Το 1973 

η εταιρεία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, όπου και διαπραγµατεύεται η 

µετοχή της µέχρι και σήµερα. Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηµατιστήριο 

σηµατοδότησε µεγάλο βήµα στην εξέλιξή της και η εταιρεία αναλαµβάνει τα 
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πρώτα της έργα στο εξωτερικό. Το 1980 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απορρόφησε την 

αναγνωρισµένη και δυναµική εργοληπτική εταιρεία ΤΕΧΝΟΜ ΑΤΕ. Η ΜΕΤΚΑ 

ανήκει στον κλάδο των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων και συγκεκριµένα στον 

κλάδο Βιοµηχανικής Παραγωγής, Επεξεργασίας και Μεταποίησης 

Σιδηρούχων Μετάλλων. Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά 

της από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε – ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ». Η ΜΕΤΚΑ 

γίνεται µέλος του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ταυτόχρονα ενισχύει σηµαντικά 

την διοίκησή της. Παράλληλα, επικεντρώνει την δραστηριοποίηση της σε 

ολοκληρωµένα ενεργειακά έργα και σύνθετες µεταλλικές κατασκευές. Σήµερα, 

η εταιρεία αποτελεί το σηµαντικότερο µεταλλοκατασκευαστικό συγκρότηµα 

στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια όσο και 

στη διεθνή αγορά.   

Η ΜΕΤΚΑ είναι µια διεθνής εταιρεία κατασκευής εξειδικευµένων και 

ολοκληρωµένων έργων, που καλύπτουν το πλήρες φάσµα της Μελέτης – 

Προµήθειας – Κατασκευής (EPC~Engineering – Procurement – Construction) 

αλλά και ένας όµιλος βιοµηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας, µε 

παρουσία στους τοµείς Ενέργειας, Υποδοµών και Άµυνας. Την τελευταία 

δεκαετία, η αναπτυξιακή στρατηγική της ΜΕΤΚΑ έχει επικεντρωθεί στην 

εδραίωσή της ως µια διεθνούς κύρους εταιρεία EPC, αναγνωρισµένη για την 

αξιοπιστία, την ευελιξία και την ικανότητα εκτέλεσης έργων εντός 

χρονοδιαγράµµατος. Στον ενεργειακό τοµέα (EPC), η ΜΕΤΚΑ είναι 

επικεντρωµένη στις διεθνής αγορές και δραστηριοποιείται δυναµικά στην 

ανάληψη µεγάλων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, 

Μέση Ανατολή και Αφρική, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υψηλής απόδοσης 

µονάδες φυσικού αερίου, µε τεχνολογία Συνδυασµένου κύκλου. Στον τοµέα 

της βιοµηχανικής παραγωγής, η ΜΕΤΚΑ εξυπηρετεί πληθώρα πελατών 

παγκοσµίως, ενώ 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 εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας, 

στη βαριά βιοµηχανία, σε έργα υποδοµών και άµυνας.  

Η ΜΕΤΚΑ είναι µέλος του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του µεγαλύτερου 

ιδιώτη παραγωγού ενέργειας στην Ελλάδα και ενός από τους 
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ανταγωνιστικότερους Ευρωπαϊκούς Οµίλους, µε παρουσία στους τοµείς της 

Ενέργειας, της Μεταλλουργίας, των κατασκευών και των Έργων EPC. Η 

παρουσία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τοµέα των µεγάλων ενεργειακών 

έργων καθώς και έργων υποδοµής και αµυντικού εξοπλισµού, 

πραγµατοποιείται µέσω της εταιρείας ΜΕΤΚΑ. Η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται 

ανάµεσα σε 10 κορυφαίες εταιρείες EPC παγκοσµίως, µε παρουσία στις 

αγορές της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. 

Αναλαµβάνει όλα τα στάδια Μελέτης, Προµήθειας και Κατασκευής 

εξειδικευµένων µεγάλων έργων µέχρι την ολοκλήρωσή τους. 

Η στρατηγική του Τοµέα Έργων EPC εστιάζει στην:  

• Αξιοποίηση της σηµαντικής βιοµηχανικής τεχνογνωσίας και 

υποδοµής που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. 

• ∆ιατήρηση του ηγετικού ρόλου στα ενεργειακά έργα EPC σε 

διεθνές επίπεδο. 

• Επένδυση στη συνεχή επιµόρφωση του εξειδικευµένου 

επιστηµονικού.7,11 

 

Επιπλέον Σηµαντικές Χρονολογίες για την ΜΕΤΚΑ 

1989:  

• Εξαγορά της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Κατεργασίας Χάλυβα ΑΕ 

(SERVISTEEL)».  

1999:  

• ∆ραστηριοποίηση στον τοµέα έργων Αµυντικής Συµπαραγωγής. 

 

2004:  

• Το πρώτο ολοκληρωµένο έργο Συνδυασµένου Κύκλου, ισχύος 

378MW, στον ΑΗΣ Λαυρίου, Μονάδα V, Ελλάδα.  
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• Κατασκευή του Ολυµπιακού Ποδηλατοδροµίου, κατασκευή της 

µεταλλικής οροφής στο Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο, στο βασικό 

αθλητικό συγκρότηµα της Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνας 2004, 

σχεδιασµένο από το διάσηµο αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. 

2005:  

• Ανάληψη του έργου κατασκευής Μονάδας Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας-Θερµότητας, για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.E., Ελλάδα. 

2007:  

• Ανάληψη Μονάδας Ανοιχτού Κύκλου στο Καράτσι, Πακιστάν. 

2008:   

• Ανάληψη Μονάδας συνδυασµένου κύκλου στο Brazi, Ρουµανία 

2009:  

• Ανάληψη έργου συνδυασµένου κύκλου στο Deir Ali, Συρία. 

• Ίδρυση της θυγατρικής «POWER PROJECTS LIMITED» στην 

Τουρκία. 

• Ανάληψη Μονάδας συνδυασµένου κύκλου, στο Ντενιζλί, Τουρκία. 

2010:  

• Ανάληψη δεύτερου µεγάλου έργου στη Συρία. 

• Ανάληψη δεύτερου µεγάλου έργου στην Τουρκία. 

2011: 

• Μεταφορά σε νέα εταιρικά γραφεία. 

• Υπογραφή δύο νέων ενεργειακών έργων σε Ιράκ και Αλγερία. 

2012: 

• Ανάληψη δύο ενεργειακών έργων στη Ζάρκα, Ιορδανία. 

• Ανάληψη δεύτερου έργου στην Αλγερία. 

• Σηµαντικές ∆ιακρίσεις. 

2013:  

• Ανάληψη νέων έργων σε Ιράκ και Αλγερία. 

• ∆ιεθνής επέκταση δραστηριοτήτων σε αναδυόµενες αγορές 
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2014: 

• Υπογραφή σύµβασης για την εκτέλεση αµυντικού έργου κατασκευής 

σιδηροδροµικής γραµµής υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα (Κιάτο – 

Ροδοδάφνη).  

• Επιτυχής ολοκλήρωση κατασκευής 8 κινητών αεροστροβιλικών 

µονάδων παραγωγής ενέργειας, σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες στην 

Αλγερία. 

• Υπογραφή σύµβασης για την προσθήκη δυνατότητας λειτουργίας του 

σταθµού παραγωγής ρεύµατος στο Shat-Al-Basra στο Νότιο Ιράκ και 

µε µαζούτ (heavy fuel oil) ως καύσιµο. 

• Ολοκλήρωση κατασκευής και παράδοση 42 ηµιρυµουλκούµενων και 

39 εκτοξευτήρων πυραυλικών αντιαεροπορικών αµυντικών 

συστηµάτων PATRIOT.7,14 

 

1.2.2 Επιχειρηµατικές Αξίες Του Οµίλου ΜΕΤΚΑ  

Η επιχειρηµατική υπεροχή και ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ πρέπει να 

καθορίζεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συµµαχία µε 

την κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Οι επιχειρηµατικές αξίες 

της εταιρείας, στις οποίες βασίζεται το σύνολο των κανόνων ηθικής και 

επαγγελµατικής δεοντολογίας, απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:  
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Εικόνα 1: Επιχειρηµατικές Αξίες ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΠΗΓΗ ΜΕΤΚΑ, www.metka.com) 

 

 

 

  

 

 

 

Αξίες της 
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Ανθρώπινο

Κεφάλαιο

-Ομαδικό Πνεύμα

-Ακεραιότητα

-Επικοινωνία 

-Επαγγελματική Συμπεριφορά

-Ασφάλεια & Υγεία της Εργασίας

Επιχειρηματική Αριστεία 

-Οικονομική Ευρωστία / Υψηλή 
Κερδοφορία

-Υψηλή Απόδοοση / Άριστο 

Αποτέλεσμα

-Ανταγωνιστικό Αποτέλεσμα

-Συνεχής Πρόοδος / Καινοτομία

-Υψηλά Πρότυπα Ασφάλειας & 
Ποιότητας

Κοινωνία & Περιβάλλον

-Κοινωνικά Υπεύθυνη Ανάπτυξη

-Αποδοχή απο τον Κοινωνικό 
Περίγυρο

-Σεβασμός στο Περιβάλλον 

-Ασφάλεια & Περιβαλλοντική 
Συνείδηση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ - 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε.  

 

2.1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ 

Οι εταιρείες που ανήκουν στον Όµιλο ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι τρεις: 

 

Η Ελληνική Βιοµηχανία Κατεργασίας Χάλυβος 

Α.Ε. µε τίτλο SERVISTEEL Α.Ε., ιδρύθηκε το 1982 

και εδρεύει στην Α’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου και 

διαθέτει µετοχικό κεφάλαιο 2.367.560€. ∆ραστηριοποιείται στην αγορά των 

µεταλλικών κατασκευών  και έχει πελάτες στον ελληνικό και στον διεθνή 

χώρο. Το 99,98% του µετοχικού της κεφαλαίου εξαγοράστηκε από τη ΜΕΤΚΑ 

το 1989. Η SERVISTEEL ασχολείται κυρίως µε την πρώτη φάση µιας 

µεταλλικής κατασκευής, δηλαδή την κοπή και την διαµόρφωση εξαρτηµάτων 

από λαµαρίνα ή µορφοσίδηρο. Η εταιρεία έχει επενδύσει αρκετά κεφάλαια σε 

χώρους και µηχανολογικό εξοπλισµό για την πρώτη φάση της µεταλλικής 

κατασκευής, όπως επίσης και σε εξειδικευµένο προσωπικό. Έτσι, η  πολυετής 

πείρα του προσωπικού υποστηρίζεται από µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας, 

διασφαλίζοντας την άψογη ποιότητα κατασκευής σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές ανοχών. Τα παραγόµενα εξαρτήµατα αποτελούν την πρώτη 

φάση για τη βιοµηχανοποίηση συγκροτηµάτων έτοιµων προς συγκόλληση 

από τη ΜΕΤΚΑ, µε τελικούς πελάτες τους:  

• KMW (άρµατα Leopard) 

• HDW (κελύφη υποβρυχίων) 

• Raytheon (συστήµατα Patriot) 

• Alstom (σταθµοί παραγωγής ενέργειας) 

• Hyundai (πύργοι διυλιστηρίων) 

• ∆ΕΗ (εξοπλισµοί ορυχείων) 

Το Τεχνικό Γραφείο διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό CAD-CAM που 

προγραµµατίζει τις µηχανές παραγωγής και διασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα 
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των προϊόντων σε σχέση µε τις χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες. Ακόµη, 

σχεδιάζει και αναπτύσσει όλες τις ιδιοσκευές που απαιτούνται από την 

παραγωγή. Η SERVISTEEL είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001:2008. Όλη η 

παραγωγική διαδικασία καθώς και οι αποθήκες ελέγχονται από σύστηµα SAP 

συνδεδεµένο µε τη ΜΕΤΚΑ.   

 

Η ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 από 

µηχανικούς µε πολυετή δραστηριότητα και εµπειρία 

στην κατασκευή και διαχείριση έργων. Το 1996 εξαγοράστηκε από τη 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., ενώ από το 2005 είναι µέλος του Οµίλου ΜΕΤΚΑ, 

θυγατρικής του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Η ΕΛΕΜΚΑ δραστηριοποιείται στο 

χώρο της προµήθειας και εφαρµογής προϊόντων γεφυροποιίας και οδοποιίας 

προηγµένης τεχνολογίας, παρέχοντας συγχρόνως υπηρεσίες µελέτης, 

κατασκευής και επίβλεψης των εφαρµογών τους. Από το 2005 που η εταιρεία 

είναι µέλος του Οµίλου ΜΕΤΚΑ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην 

κατασκευή και διαχείριση ολοκληρωµένων έργων και συγκεκριµένα σε έργα 

πολιτικού µηχανικού στον ενεργειακό τοµέα, ειδικές µεταλλικές κατασκευές, 

όπως και µηχανολογικά έργα. Οι κυριότερες δραστηριότητες της ΕΛΕΜΚΑ 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν να κάνουν µε την: 

� Κατασκευή και διαχείριση ολοκληρωµένων έργων του ενεργειακού 

τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων ειδικών µεταλλικών κατασκευών καθώς 

εξειδικευµένων µηχανολογικών εφαρµογών. 

� Προµήθεια και εφαρµογή κατασκευαστικών υλικών γεφυροποιίας και 

οδοποιίας προηγµένης τεχνολογίας, σε συνδυασµό µε την παροχή 

υπηρεσιών µελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των εφαρµογών τους. 

� Επιθεώρηση και συντήρηση τεχνικών κατασκευών που προϋποθέτουν 

υψηλή τεχνογνωσία, καθώς και ειδικές µετακινήσεις και ανυψώσεις.    

Η ΕΛΕΜΚΑ πραγµατοποιεί εργασίες προέντασης, τοποθέτησης 

εφεδράνων και αρµών συστολοδιαστολής, τοποθέτηση γεωσυνθετικών 

υλικών και µόνωση όπως επίσης και τοποθέτηση γεφυρών σήµανσης. Από 

την ίδρυσή της µέχρι και σήµερα, επενδύει στην υψηλού επιπέδου 

τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού της και στα πρωτοποριακά 
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κατασκευαστικά υλικά που διαθέτει, για αυτό και έχει εκπονήσει περισσότερα 

από 1.000 έργα µικρού και µεγάλου µεγέθους στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

και έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 25.000 µέτρα αρµών, 40.000 

εφέδρανα κάθε τύπου, 25.000 τόνους χάλυβα προέντασης και πάνω από 

70.000 µέτρα έτοιµων αγκυρίων. Τέλος, έχει δοθεί µεγάλη προσοχή στην 

αντισεισµική προστασία των κατασκευών, δεδοµένου ότι η χώρα µας 

βρίσκεται σε σεισµογενή περιοχή. 

  

Η Power Projects Sanayi Inşaat Ticaret Limited 

Şirketi είναι η Τουρκική θυγατρική εταιρεία της 

ΜΕΤΚΑ και ανήκει κατά 100% στον Όµιλο ΜΕΤΚΑ. 

Ιδρύθηκε το 2009, έχοντας ως στόχο να διευρύνει περισσότερο τις 

δυνατότητες του Οµίλου για ολοκληρωµένη κατασκευή σύνθετων ενεργειακών 

έργων στην ευρύτερη περιοχή. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η Power 

Project Ltd καταξιώθηκε σαν κορυφαίος κατασκευαστής µεγάλων έργων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία και άρχισε να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της και σε άλλες χώρες. Η Power Project Ltd έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει όλο το εύρος των εργασιών για την ολοκλήρωση 

σύνθετων ενεργειακών έργων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

απαιτούµενων µηχανικών µελετών, της προµήθειας υλικών και της 

κατασκευής, εκτός από την Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή. 

Επίσης για τις Εταιρείες του Οµίλου: 

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιρειών του 

Οµίλου (εκτός από εκείνες που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές 

οικονοµίες), των οποίων το λειτουργικό νόµισµα είναι διαφορετικό από το 

νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, µετατρέπονται στο νόµισµα παρουσίασης 

του Οµίλου ως ακολούθως:  

i. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε ισολογισµό 

παρουσιάζονται και µετατρέπονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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ii. Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της κάθε 

εταιρείας   µετατρέπονται σύµφωνα µε τη µέση ισοτιµία που 

διαµορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ηµεροµηνία 

κλεισίµατος του ισολογισµού. 

iii. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα 

παραπάνω καταχωρούνται στο αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών 

θυγατρικών σε ξένο νόµισµα των ίδιων κεφαλαίων. 

Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές σε εύλογη αξία που προκύπτουν κατά την 

εξαγορά θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται 

ως στοιχεία ενεργητικού-υποχρεώσεων της θυγατρικής εξωτερικού και 

µετατρέπονται σύµφωνα µε την τιµή κλεισίµατος που ισχύει κάθε φορά.7,11 

 

2.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Το διοικητικό συµβούλιο της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι ο θεµατοφύλακας των 

Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου της. Σήµερα, απαρτίζεται από 7 

εκτελεστικά και 4 µη εκτελεστικά µέλη όπου τα 2 χαρακτηρίζονται ως 

ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Η έννοια του όρου «Εταιρική ∆ιακυβέρνηση» 

περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. 

Σύµφωνα µε τις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οργανισµού 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν 

διεθνώς σηµείο αναφοράς και σηµαντική πηγή έµπνευσης, η εταιρική 

διακυβέρνηση συνδέεται σαν ένα σύστηµα σχέσεων ανάµεσα στη ∆ιοίκηση 

της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τους µετόχους της και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη, όπου αποτελεί τη δοµή µέσω της οποίας 

προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί 

κίνδυνοι που αντιµετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα µέσα 

επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστηµα διαχείρισης 

κινδύνων και πραγµατοποιείται η παρακολούθηση της απόδοσης της 

∆ιοίκησης. 

2.2.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της 

Εταιρείας. Αναλαµβάνει την ευθύνη της διοίκησης, δηλαδή την διαχείριση και 
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την διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή της, 

επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονοµικής αξίας  της αποδοτικότητάς της και 

την προάσπιση του εταιρικού συµφέροντος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µια φορά τον µήνα και εκτάκτως 

περισσότερες φορές αναλόγως µε την σπουδαιότητα των θεµάτων και την 

ανάγκη άµεσης λήψης απόφασης. Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις 

παρευρίσκονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με βάση το 

Καταστατικό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα 

πέντε (15) µέλη.        

Ποτέ µέχρι σήµερα το ∆.Σ. δεν έλαβε κάποια απόφαση λόγω έλλειψης 

απαρτίας. Συγκεκριµένα κατά το έτος 2014 πραγµατοποιήθηκαν 102 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. και στον παραπάνω πίνακα εµφανίζονται οι 

παρουσιάσεις του κάθε µέλους του ∆.Σ. κατά την εν λόγω χρήση. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Οργανόγραµµα Εταιρείας (ΠΗΓΗ ΜΕΤΚΑ, www.metka.com) 
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2.2.2 ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, 

διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει 

αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία να 

επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας µια συστηµατική επιστηµονική 

προσέγγιση για την αποτίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των 

διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Βασικές αρχές λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

• Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι 

ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή 

µονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από την Ελεγκτική Επιτροπή 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

• Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αναφέρει τα 

αποτελέσµατα των εργασιών της στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

• Ο ∆ιευθυντής Εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από την Ελεγκτική 

Επιτροπή της Εταιρείας και είναι πρόσωπο µε επαρκή προσόντα και 

εµπειρία. 

• Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια 

και αποτελεσµατικότητα της δοµής των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών 

µηχανισµών και συστηµάτων για την επίτευξη των καθορισµένων 

στόχων της Εταιρείας. 

• Βασικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή λογικής 

επιβεβαίωσης στους µετόχους, ως προς την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας. 

• Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τον 

κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που 

σηµαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, 

αντικειµενικότητας και εµπιστευτικότητας. Επιπλέον, δρα σε 
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εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την επαγγελµατική Άσκηση του 

Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of 

Internal Auditing), καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες της 

Εταιρείας. 

• Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα 

βιβλία και στοιχεία, εργαζόµενους, χώρους και δραστηριότητες της 

Εταιρείας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού 

της έργου. 

• Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρέχει στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

κάθε πληροφορία και στοιχείο απαραίτητο για την διεκπεραίωση της 

εργασίας της και συνεργάζεται µε αυτήν τόσο κατά την διάρκεια της 

ελεγκτικής εργασίας όσο και για την υλοποίηση των προτάσεων 

βελτίωσης που υποβάλλονται. 

• Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της απόλυτης 

διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων και της εν γένει εχεµύθειας. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν 

πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν µε 

κάθε τρόπο το έργο τους. 

• Αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Στην τελευταία από τις βασικές αρχές λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου δηλαδή στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνονται τα εξής: 

• Καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχος του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Επισκόπηση του συστήµατος παροχής οικονοµικών και διοικητικών 

πληροφοριών προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας. 

• Επιβεβαίωση της εφαρµογής των πολιτικών και των διαδικασιών, οι 

οποίες έχουν υιοθετηθεί µε στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων της Εταιρείας. 

• ∆ιενέργεια τακτικών και έκτακτων απογραφών. 
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• Έλεγχος των λογιστικών αλλά και γενικά των µηχανογραφικών 

συστηµάτων της Εταιρείας. 

• Επισκόπηση των µέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων της 

Εταιρείας. 

• Πραγµατοποίηση εκτάκτων ελέγχων µετά από έγκριση της Ελεγκτικής 

Επιτροπής ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γενικότερα. 

• Παρακολούθηση της εφαρµογής και συνεχούς τήρησης των 

κανονισµών λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω του Εσωτερικού Κανονισµού 

Λειτουργίας και του καταστατικού της καθώς και της εν γένει 

νοµοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της χρηµατιστηριακής 

νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί ανωνύµων εταιριών. 

• Έλεγχος της τήρησης των δεσµεύσεων, που περιέχονται στα 

ενηµερωτικά δελτία της Εταιρείας, σχετικά µε τη χρήση των 

αντληθέντων κεφαλαίων µέσω του χρηµατιστηρίου. 

• Έλεγχος της νοµιµότητας των αµοιβών και πάσης φύσεως παροχών 

προς τα µέλη της ∆ιοίκησης, αναφορικά µε τις αποφάσεις των 

αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

• Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας µε τις 

συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες. 

• Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρησιακών 

κινδύνων. 

• Επιβεβαίωση της αποτελεσµατικής και αποδοτικής χρήσης των 

διαθέσιµων πόρων. 

• Αναφορά στην Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας περιπτώσεις 

σύγκρουσης των ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, τις οποίες 

διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

• Ενηµέρωση εγγράφως τουλάχιστον µία φορά το τρίµηνο της 

Ελεγκτικής Επιτροπής ή/και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τους 

διενεργούµενους ελέγχους και παρουσία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις 

των µετόχων. 
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• Παροχή, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, 

οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από τις εποπτικές 

αρχές, συνεργασία µε αυτές και διευκόλυνση µε κάθε δυνατό τρόπο 

του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

 

2.2.3 Ελεγκτική Επιτροπή 

Έχει ως βασικό της σκοπό την υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Εταιρείας για την εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά µε την 

διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των λογιστικών και οικονοµικών 

συστηµάτων, των ελεγκτικών µηχανισµών, των συστηµάτων διαχείρισης των 

επιχειρηµατικών κινδύνων, την διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το νοµικό 

και κανονιστικό πλαίσιο και την αποτελεσµατική εφαρµογή των Αρχών 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Μετά από πρόταση του Προέδρου της Εταιρείας, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα τη συγκρότηση Ελεγκτικής 

Επιτροπής και καθορίζει το σκοπό, τη σύνθεση, τις δικαιοδοσίες και 

αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της, ως ακολούθως. 

Σκοπός της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παροχή βοήθειας προς το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης µε: 

• την επισκόπηση των οικονοµικών καταστάσεων, προ πάσης έγκρισής 

τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

• τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του 

Συστήµατος Μηχανισµών Ελέγχου, το οποίο έχει θεσπίσει η ∆ιοίκηση 

και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

• τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας, και τον κώδικα δεοντολογίας, τέλος  

• την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας και την 

αξιολόγηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών 

ελεγκτών για τη διασφάλιση του συντονισµού του ελεγκτικού έργου, της 

ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της απόδοσης των ελεγκτών. 

Οι δικαιοδοσίες και αρµοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να 

διενεργεί έρευνες ή να αναθέτει σε άλλους τη διερεύνηση οποιουδήποτε 
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θέµατος στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Στη διενέργεια των ερευνών 

αυτών, εκτός από τη συνδροµή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου, της 

Νοµικής Υπηρεσίας και των Εξωτερικών Ελεγκτών µπορεί να ζητήσει και τη 

συνδροµή εξωτερικών συµβούλων. Αναλυτικά, οι δικαιοδοσίες και 

αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες: 

I. Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

Σχετικά µε το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή είναι αρµόδια να: 

� εξετάζει και αξιολογεί την αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου, 

� εξετάζει και αξιολογεί µε τη ∆ιοίκηση και τους Εσωτερικούς και 

Εξωτερικούς Ελεγκτές, 

II. Οικονοµικές Καταστάσεις 

� η Επιτροπή εξετάζει µε τη ∆ιοίκηση και τους εξωτερικούς 

ελεγκτές τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας, πριν τη δηµοσίευσή τους, 

� µε τη ∆ιοίκηση τις τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, 

� αξιολογεί την πληρότητα και τη συνέπεια των οικονοµικών 

καταστάσεων, 

� εξετάζει µε τη ∆ιοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές, µε την 

ολοκλήρωση του ετήσιου ελέγχου, τα θέµατα που προέκυψαν 

κατά τον έλεγχο, τα αποτελέσµατα του ελέγχου, 

συµπεριλαµβανοµένων των δυσκολιών που συνάντησαν στην 

εκτέλεση του έργου τους. 

III. Εξωτερικός Έλεγχος 

� εισηγείται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επί των προτάσεων 

που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 

επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, τον καθορισµό της αµοιβής 

τους και την απαλλαγή τους, 

� εξετάζει το πλαίσιο ελέγχου και την ελεγκτική προσέγγιση του 

ετήσιου ελέγχου µε τους εξωτερικούς ελεγκτές, διασφαλίζει την 

ανεξαρτησία τους και αξιολογεί την απόδοσή τους, 
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� εξετάζει το εύρος και το κόστος και γνωµοδοτεί για την ανάθεση, 

ή όχι, µη ελεγκτικών υπηρεσιών στους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ο εξωτερικός Ελεγκτής: 

� κάθε χρόνο επιβεβαιώνει γραπτώς στην Επιτροπή Ελέγχου την 

ιδιότητα της ανεξαρτησίας του έναντι της ελεγχόµενης 

οντότητας, 

� κάθε χρόνο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου τη φύση και 

έκταση άλλων υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην ελεγχόµενη 

οντότητα, πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών 

ελέγχων, 

� διαβουλεύεται µε την Επιτροπή Ελέγχου για κάθε απειλή 

κινδύνου της ανεξαρτησίας του, καθώς και για τα µέτρα που 

λαµβάνονται για τον περιορισµό του κινδύνου υπονόµευσης της 

ανεξαρτησίας του, 

� οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέµα που έχει 

σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του υποχρεωτικού 

ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση µε τις αδυναµίες του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, µε τις αδυναµίες των 

διαδικασιών που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

IV. Εσωτερικός Έλεγχος 

Εποπτεύει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος υπάγεται 

λειτουργικά και αναφέρεται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι: 

� ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει οργανωθεί µε επάρκεια, διαθέτει όλα 

τα µέσα για την διεκπεραίωση του έργου του και λειτουργεί 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

λειτουργίας του, 

� οι  Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν πλήρη και ανεµπόδιστη 

πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και αρχεία της Εταιρείας, 

που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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Αναλυτικότερα, η Επιτροπή, σχετικά µε τη λειτουργία του Εσωτερικού 

Ελέγχου, είναι αρµόδια να: 

� εισηγείται την επιλογή του ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του Οµίλου 

και συµµετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών 

του Εσωτερικού Ελέγχου, 

� αξιολογεί τη διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου για τη δηµιουργία του 

ετήσιου προγράµµατος ελέγχων και εισηγείται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο την έγκρισή του, 

� ενηµερώνεται, όποτε κρίνει σκόπιµο, για την πρόοδο του ελεγκτικού 

έργου και ελέγχει τον απολογισµό εκτέλεσης του ετήσιου 

προγράµµατος ελέγχων. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά στο 

τρίµηνο ή έκτακτα αν προκύψει θέµα για ενηµέρωση των µελών της και λήψης 

σχετικής απόφασης.  

 

2.2.4 Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Αντικείµενο της επιτροπής  εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) είναι 

η ευθύνη απέναντι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για την εκπόνηση, 

εφαρµογή και την αξιολόγηση της συνολικής στρατηγικής Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, που αφορά σε πολιτικές, στόχους, δράσεις και 

αποτελέσµατα γύρω από σηµαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά 

ζητήµατα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εταιρικό περιβάλλον. 

Οι Υποχρεώσεις της Επιτροπής Ε.Κ.Ε. είναι η διερεύνηση, ο 

εντοπισµός και η ιεράρχηση των θεµάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας 

προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις του τοµέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, 

η σύνθεση και εκπόνηση επιµέρους θεµάτων Ε.Κ.Ε, καθώς και η σύνταξη και 

παρουσίαση προς έγκριση της συνολικής στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης στο ∆.Σ. της εταιρείας και τέλος η δηµιουργία στόχων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης ανά τοµέα δραστηριοποίησης και η σύνταξη σχετικών 

πλάνων και πρωτοβουλιών για την επίτευξή τους, καθώς και η 

παρακολούθηση και η αναθεώρηση αυτών όποτε κριθεί απαραίτητο.7,11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 
 

3.1 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

Η ΜΕΤΚΑ αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο 

δυναµικό και την παραγωγική της δυνατότητα από την έναρξη της λειτουργίας 

της, πριν 50 χρόνια έως και σήµερα που αναγνωρίζεται διεθνώς ως 

κορυφαίος κατασκευαστής ολοκληρωµένων ενεργειακών και βιοµηχανικών 

έργων. Επίσης δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τοµέα, υλοποιώντας 

ολοκληρωµένα µεγάλα έργα που καλύπτουν όλο το φάσµα της Μελέτης – 

Προµήθειας – Κατασκευής της (EPC) και ταυτόχρονα διαθέτει άρτια 

εξοπλισµένες εγκαταστάσεις µε ισχυρή τεχνογνωσία σε βιοµηχανική 

παραγωγή µηχανολογικού εξοπλισµού και σύνθετων µεταλλικών κατασκευών 

στους τοµείς Ενέργειας, Υποδοµών και Άµυνας. 

 

3.1.1 Ολοκληρωµένα Έργα  

Μέσω συστηµατικών επενδύσεων στην τεχνική κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναµικού και σε εξοπλισµό υψηλής ακρίβειας, η ΜΕΤΚΑ έχει 

κατασκευάσει σύνθετα και απαιτητικά έργα, σύµφωνα µε τα υψηλότερα 

τεχνολογικά πρότυπα και σήµερα απολαµβάνει διεθνή αναγνώριση για την 

αξιοπιστία και το εξαιρετικό ιστορικό επιτυχούς εκτέλεσης έργων.  

Η εκτέλεση των έργων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την 

επιχείρηση και αυτό οδήγησε τη ΜΕΤΚΑ στην επιτυχία της. Οι εξαιρετικές 

δεξιότητες διαχείρισης έργων, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία ενός 

µεγάλου εύρους επιµέρους τοµέων όπως η µελέτη, ο τεχνικός σχεδιασµός, η 

προµήθεια, η κατασκευή στο εργοτάξιο, η διαχείριση της ποιότητας και η θέση 

σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, επιτρέπουν στη ΜΕΤΚΑ να υλοποιεί 

συνεχώς σύνθετα και απαιτητικά έργα, µε βάση τα πιο αυστηρά τεχνολογικά 

πρότυπα. Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει το πλήρες εύρος των τεχνικών ειδικοτήτων και 

την απαιτούµενη εµπειρία, ώστε να αναλαµβάνει σύνθετα και απαιτητικά έργα 

διότι η εταιρεία έχει αναπτύξει τις ικανότητές της επενδύοντας διαρκώς στους 
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ανθρώπινους πόρους σε όλες τις λειτουργίες της και έχοντας σχεδόν 800 

έµπειρους εργαζοµένους και 300 µηχανικούς µε υψηλή τεχνική κατάρτιση. 

Η ΜΕΤΚΑ έχει ιστορικό επιτυχιών στην παράδοση των έργων, εντός 

του καθορισµένου χρόνου και χωρίς υπερβάσεις του προϋπολογισµού, έτσι 

επέτρεψε τη διαρκή και κερδοφόρα ανάπτυξή της τα 20 τελευταία χρόνια. Για 

την εκτέλεση σηµαντικών έργων, η εταιρεία διαθέτει οικονοµική ισχύ και 

σταθερότητας, όπου αυτά είναι κρίσιµης σηµασίας παράµετροι. ∆ιατηρώντας 

την απαραίτητη ευελιξία, η ΜΕΤΚΑ έχει το κρίσιµο µέγεθος που της επιτρέπει 

να διαχειρίζεται µε επιτυχία σηµαντικά έργα, ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα 

και αποτελεσµατικά σε απρόβλεπτα γεγονότα. Ακόµη η εταιρεία έχει 

αποδεδειγµένη ικανότητα παράλληλης εκτέλεσης πολλαπλών έργων, 

σύµφωνα µε τις κορυφαίες παγκοσµίως προδιαγραφές. 

Η ΜΕΤΚΑ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει την καταλληλότερη λύση 

για το κάθε έργο ξεχωριστά, αξιοποιώντας τις ισχυρές συνεργασίες της µε 

βασικούς παρόχους τεχνολογίας και βιοµηχανικούς εταίρους. Η 50ετής 

βιοµηχανική εµπειρία της ΜΕΤΚΑ, της προσφέρει το πλεονέκτηµα της εις 

βάθος εκτίµησης των αυστηρών απαιτήσεων ποιότητας που έχουν τα 

σηµαντικά διεθνή έργα και αυτό βασίζεται στην τεχνολογία αιχµής των 

εργοστασιακών της εγκαταστάσεων. Η ικανότητα βιοµηχανικής παραγωγής 

λειτουργεί υποστηρικτικά στις δραστηριότητες εκτέλεσης ολοκληρωµένων 

έργων, επιτρέποντας στη ΜΕΤΚΑ να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά σε 

µεγάλο εύρος απαιτήσεων. Η ΜΕΤΚΑ αποτελεί αξιόπιστο εταίρο για την 

ανάληψη σηµαντικών διεθνών έργων ως κορυφαίος κατασκευαστής 

ολοκληρωµένων ενεργειακών και βιοµηχανικών έργων. Το σηµαντικότερο 

όλων για τη ΜΕΤΚΑ είναι η εµπιστοσύνη µε την οποία την περιβάλλουν οι 

εταίροι της.    

 

3.1.2 Βιοµηχανική Παραγωγή   

 Η βιοµηχανική παραγωγή της ΜΕΤΚΑ είναι προσανατολισµένη, όσον 

αφορά στη χρήση της τεχνολογίας, σε απαιτητικές εφαρµογές, στην Ενέργεια, 

τις Υποδοµές και την Άµυνα. Συγκεκριµένα πρόκειται για βαριές και σύνθετες 

µεταλλικές κατασκευές, µε υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις. Το χαρτοφυλάκιο 
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των έργων βιοµηχανικής παραγωγής της ΜΕΤΚΑ, περιλαµβάνει κατασκευή 

µηχανολογικού εξοπλισµού και σύνθετων µεταλλικών κατασκευών 

προστιθέµενης αξίας, που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας, στη 

βαριά βιοµηχανία, σε έργα υποδοµών και άµυνας. Πιο συγκεκριµένα, στον 

τοµέα των υποδοµών η εταιρεία διαθέτει σηµαντική εµπειρία σε έργα όπως  

γέφυρες, αθλητικές εγκαταστάσεις, εξοπλισµό λιµένων, ορυχείων 

βιοµηχανικών και πετροχηµικών εγκαταστάσεων. Στον ενεργειακό τοµέα 

όµως ειδικεύεται στην κατασκευή µεγάλων τµηµάτων µονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εγκαταστάσεις: 

 Στις τρεις βασικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα, η 

ΜΕΤΚΑ απασχολεί περίπου 300 άτοµα, οι οποίες έχουν έκταση µεγαλύτερη 

των 190.000τ.µ. Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις παρέχουν στην εταιρεία 

λειτουργική ευελιξία στη διαχείριση εξειδικευµένων έργων, όπως παραγωγή 

χαλύβδινου εξοπλισµού (δεξαµενές, δοχεία πίεσης, εναλλάκτες θερµότητας), 

δοµικές κατασκευές, αµµοβολή, βαφή, κοπή, επιµετάλλωση, µηχανικές 

κατεργασίες, συγκόλληση, κατασκευή, συναρµολόγηση και δοκιµαστικό 

έλεγχο. Λόγω του συνδυασµού µακρόχρονης εµπειρίας, εξειδικευµένου 

προσωπικού και προηγµένου τεχνολογικά εξοπλισµού επιτρέπεται η 

πραγµατοποίηση σύνθετων εργασιών, υιοθετώντας τα υψηλότερα κριτήρια 

ποιότητας.  

Το µεγαλύτερο εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ βρίσκεται στη Νέα Ιωνία 

Βόλου, σε µικρή απόσταση από το λιµάνι του Βόλου και σε άµεση σύνδεση µε 

το σιδηροδροµικό δίκτυο. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου καταλαµβάνουν 

έκταση 80.000µ², εκ των οποίων τα 25.000µ² είναι στεγασµένα. Στις εργασίες 

συµπεριλαµβάνονται συναρµολόγηση, συγκόλληση, µηχανουργική 

κατεργασία, αµµοβολή - βαφή. Ο στεγασµένος χώρος στο εργοστάσιο της 

Νέας Ιωνίας Βόλου διαθέτει τις εξής αίθουσες παραγωγής: 

• Αίθουσα διαστάσεων (25Χ240m) µε δυνατότητα κατασκευής αντικειµένων 

βάρους έως 100 ΤΝ που διαθέτει τέσσερις γερανογέφυρες ανυψωτικής 

ικανότητος 60, 30, 15 και 10ΤΝ µε ύψος γάντζου 8m. 
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• Αίθουσα διαστάσεων (20Χ240m) διαθέτει πέντε γερανογέφυρες 

ανυψωτικής ικανότητας 20, 10, 6, 5 ΤΝ µε ύψος γάντζου 6 m. 

• Αίθουσα διαστάσεων (20Χ240m) διαθέτει πέντε γερανογέφυρες 

ανυψωτικής ικανότητος 50, 20, 16, 6, 5 ΤΝ µε ύψος γάντζου 7m & 11m. 

• ∆εκαπέντε γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητος από 2 ΤΝ έως 16ΤΝ. 

• Επτά προβολικούς γερανούς ανυψωτικής ικανότητος 5 ΤΝ. 

• Υπαίθριο χώρο συναρµολογήσεως 2.000µ² που εξυπηρετείται από ένα 

γερανό Portal ανυψωτικής ικανότητας 70 ΤΝ. 

Εξοπλισµός: 

Το κέντρο µηχανουργικής κατεργασίας είναι εξοπλισµένο µε µεγάλη 

ποικιλία µηχανηµάτων, τα περισσότερα από τα οποία είναι πλήρως 

αυτοµατοποιηµένα. Ο κυριότερος εξοπλισµός αναφέρεται παρακάτω: 

• Κέντρο κατεργασίας Forest - Liné, Majormill 500 G CNC, 5 – axis. 

• Κέντρο κατεργασίας Forest - Liné, Modumill 300 G CNC, 3 – axis. 

• Κάθετος Τόρνος MAUTEFER, δύο εργαλειοφορέων. Μέγιστη διάµετρος 

κατεργασίας 13.000 mm, µέγιστο ύψος κατεργασίας 4.500 mm, µέγιστο 

βάρος τεµαχίου 200 tn, συνολική ισχύς 300 ΗΡ. 

• Κάθετος Τόρνος KOLOMNA, κάθετος τόρνος δύο εργαλειοφορέων. 

Μέγιστη διάµετρος τεµαχίου προς κατεργασία 6.300 mm, µέγιστο ύψος 

τεµαχίου προς κατεργασία 3.500 mm, µέγιστο βάρος τεµαχίου προς 

κατεργασία 125.000 kg, κάθετη διαδροµή εργαλειοφορέα 2.000 mm, 

συνολική ισχύς του µηχανήµατος 200 ΚW. 

• Οριζόντιος Τόρνος WALDRICH, µέγιστη διάµετρος κατεργασίας 3.000 

mm, µέγιστο µήκος κατεργασίας 8.000 mm, µέγιστο βάρος τεµαχίου 50 

tn, ισχύς 150ΗΡ. 

• Οριζόντιος Τόρνος GILDEMEISTER, 2+C axis, controller HEIDENHAIN 

PILOT 3190. Μέγιστη διάµετρος κατεργασίας 455 mm, µέγιστο µήκος 

τεµαχίου προς κατεργασία 2080 mm. 
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• Κέντρο κατεργασίας DECKEL - MAHO CNC5 - axis, controller 

HEIDENHAIN TNC 530. Αυτόµατη αλλαγή εργαλείων 30 θέσεων. 

• Κέντρο κατεργασίας HERMLE CNC5 - axis, controller HEIDENHAIN 

TNC 430. Αυτόµατη αλλαγή εργαλείων 30 θέσεων. 

• Μετρητικό σύστηµα ZEISS SMM, µε διπλή στήλη, CNC, 3-D. 

• Κέντρο κατεργασίας SCHARMAN - DŐRRΙΕS, HEAVYCUT µε CΝC 

SINUMERIK, 5 αξόνων. Αυτόµατη αλλαγή εργαλείων 40 θέσεων, 

περιστρεφόµενη τράπεζα 360°. 

• Κάθετος Τόρνος LΟΜΒΑRΜΕΤ, κάθετος τόρνος δύο εργαλειοφορέων. 

Μέγιστη διάµετρος τεµαχίου προς κατεργασία 5.000 mm, µέγιστο ύψος 

τεµαχίου προς κατεργασία 2.600 mm, µέγιστο βάρος τεµαχίου προς 

κατεργασία 63.000 kg, κάθετη διαδροµή φορέα των δύο εργαλειοφορέων 

2.310 mm, οριζόντια διαδροµή εργαλειοφορέα 2.850 mm, κάθετη 

διαδροµή εργαλειοφορέα 1.600 mm, συνολική ισχύς του µηχανήµατος 

106 ΗΡ. 

• ∆ίδυµο BORING SΚΟDΑ W 160, διάµετρος άξονα 160 mm. Βάθος 

κατεργασίας 1.600 mm, µήκος κατεργασίας µε τη χρήση και των δυο 

στηλών 19.000 mm, κατακόρυφη διαδροµή κεφαλής 2.500 mm, µπροστά 

από τα µηχανήµατα είναι τοποθετηµένη πλάκα εφαρµογής µε ισχύ 75 

ΗΡ. 

• Γραναζοκόπτης SCHΙΕSS ΤΥΠΟΥ RF 50/120, µέγιστη διάµετρος σε 

συνεχή κοπή 6.700 mm, µέγιστη διάµετρος µε κοπή ανά οδόντα 12.000 

mm, ελάχιστη διάµετρος σε συνεχή κοπή 1.600 mm, modul για χάλυβα 

Μεγ. 36, modul για χυτό Μεγ. 42, φόρτιση τράπεζας 60 tn, πλάτος κοπής 

οδόντων 2.000 mm. 

• Αµµοβολείο – Βαφείο, για την αντισκωριακή προστασία των 

κατασκευών της η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. διαθέτει: Σύστηµα Αµµοβολής εντός 

κλειστού χώρου διαστάσεων πλάτους 8m, ύψους 7m και µήκους 16m, µε 

πλήρη αποκονίωση του υλικού αµµοβολής και µηδενική φόρτιση του 

περιβάλλοντος. Σύστηµα βαφής εντός κλειστού χώρου διαστάσεων 

πλάτους 8m, ύψους 7m και µήκους 16m, µε ρυθµιζόµενες υγροσκοπικές 

παραµέτρους όπως πίεση, υγρασία, θερµοκρασία, µε σκοπό την ποιοτική 

εξασφάλιση των προϊόντων βαφής. Τόσο η αµµοβολή όσο και η βαφή 
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συνδέονται µε τους κύριους χώρους του εργοστασίου µε αυτόµατο 

σύστηµα µεταφοράς και διακίνησης των προϊόντων (ικανότητα 75 tn). 

Μεταλλικές Κατασκευές  

Στο τµήµα Μεταλλικών Κατασκευών εργάζονται έµπειροι τεχνίτες µε 

πολυετή πείρα σε βιοµηχανικές κατασκευές υψηλών τεχνολογικών 

απαιτήσεων. 

Όλοι οι συγκολλητές διαθέτουν πιστοποιητικά συγκολλήσεως σύµφωνα 

µε το ΕΝ 287-1. 

Ο εξοπλισµός του τµήµατος είναι σύγχρονος, τελευταίας τεχνολογίας και 

διαθέτει: 

• Αυτόµατες µηχανές συγκολλήσεως UΡ 1200Α, 1000Α, 800Α. 

• Ηµιαυτόµατες µηχανές συγκολλήσεως 350Α, 600Α, περιστροφικές 

µηχανές συγκολλήσεως 400Α κατασκευής των εταιρειών LΙΝDΕ, 

ΜΕSSΕR GRΙΕΝSΗΕΙΜ, CLOOS, SAF, ΕLΙΝ, ΗΟΒΑRΤ, ΕSΑΒ. 

• Αυτόµατη µηχανή συγκολλήσεως δοκών τύπου κουτιού (διαστάσεις 2000 

Χ 2500 χιλιοστών) (KASTENTRAEGER) του τύπου FRO. Η µηχανή 

διαθέτει δύο πηγές συγκολλήσεως 800Α. 

• Γωνιακό φορέα αυτόµατης συγκολλήσεως ESAB µε βραχίονα για τη 

συγκόλληση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών διαµέτρου έως 5m, η 

µηχανή διαθέτει δύο πηγές 1250Α. Μεγίστη οριζόντια διαδροµή 5m, 

µεγίστη κάθετη διαδροµή 5,5m. 

• Αυτόµατη µηχανή συγκολλήσεως δοκών διπλού Τ, τύπου DEUMA. 

Μέγιστο πλάτος δοκού 1600 χιλ., µέγιστο ύψος δοκού 3000 χιλ., η 

µηχανή διαθέτει τέσσερις κεφαλές συγκολλήσεως, δύο από κάθε πλευρά 

της δοκού µε πηγές 1250Α. 

• Κέντρο συγκόλλησης κυκλικών νοµέων τύπου DEUMA, για διαµέτρους 

έως Φ 7,0 m, µε ταυτόχρονη λειτουργία 4 µηχανών αυτόµατης 

συγκόλλησης. Το κέντρο εργασίας διαθέτει: 

Α. Ειδικό υδραυλικό σύστηµα για αποφυγή παραµορφώσεων. 
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Β. τέσσερις πηγές συγκόλλησης 1200Α και 1000Α. 

Γ. Αυτόµατο ηλεκτρικό σύστηµα προθέρµανσης µε συνεχή 

παρακολούθηση και καταγραφή. 

• Κέντρο συναρµολόγησης και συγκόλλησης κυκλικής µορφής µεταλλικών 

κατασκευών, τύπου DEUMA, για διαµέτρους έως Φ 7,0 m µε ταυτόχρονη 

λειτουργία 4 µηχανών αυτόµατης συγκόλλησης για εξωτερικές και 

εσωτερικές συγκολλήσεις. 

Το κέντρο εργασίας διαθέτει: 

Α. Ειδικό σύστηµα συναρµολόγησης. 

Β. Τέσσερις πηγές συγκόλλησης 1200Α και 1000Α. 

Γ. Αυτόµατο ηλεκτρικό σύστηµα προθέρµανσης µε συνεχή 

παρακολούθηση και καταγραφή. 

∆. Σύστηµα περιστρεφόµενων υποστηριγµάτων (ραούλων), κινητήριων 

και σταθερών, για βάρος κατασκευής έως 150 tn και µήκος έως 20 m. 

Ποιότητα: 

Σε όλα τα στάδια βιοµηχανικής παραγωγής, η ΜΕΤΚΑ εφαρµόζει τα 

υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας. Το προσωπικό του τµήµατος 

∆ιασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχων έχει υψηλή εξειδίκευση και εµπειρία, 

ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το τµήµα διαθέτει 

εξοπλισµό για την εκτέλεση ελέγχων µε Μαγνητικά σωµατίδια, ∆ιεισδυτικά 

υγρά, την εκτέλεση Σκληροµετρήσεων, Ραδιογραφιών και Υπερήχων, καθώς 

και εξοπλισµό για τον έλεγχο δοκιµίων των υλικών (εφελκυσµός κλπ). 

Το Εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ είναι πιστοποιηµένο κατά: 

•  AD 2000-Merkblatt HP 0/TRD 201/EN 729-2 για την κατασκευή 

λεβήτων και τµηµάτων πίεσης. 

• DIN 18800 part 7 Class E για συγκολλήσεις σε µεταλλικά υλικά. 
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• DVS 2719 - DVS 2718/Part 2 - Part 3(military- submarine 

equipment), Bundeswehr Abschlussbericht KMW/RLS WTA Nr. C/E 

913/40337. 

• Το προσωπικό είναι πιστοποιηµένο κατά SNT-TC 1A (Level I & II) και 

PCN/EN 473 (Level I & II) καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις για την 

εκτέλεση µη καταστρεπτικών ελέγχων. 

• Όλοι οι συγκολλητές είναι πιστοποιηµένοι κατά ΕΝ 287 και ASME IX. 

Για Λέβητες, Σωληνώσεις, Εξοπλισµό και ∆οχεία υπό πίεση, η 

ΜΕΤΚΑ είναι κάτοχος των παρακάτω Πιστοποιητικών: 

• Πιστοποιητικό Module H, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

97/23/ΕC (PED) για Εξοπλισµό υπό Πίεση. 

• Πιστοποιητικό ASME stamp – “S” Designator  για το Εργοστάσιο του 

Βόλου, αφορά την κατασκευή boilers, boiler parts, 

boiler external piping και non boiler external ppiping σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του κώδικα ASME BPVC. 

• Πιστοποιητικό ASME stamp – “U” Designator  για το Εργοστάσιο του 

Βόλου, αφορά construction and field assembly of 

pressure vessels or parts σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κώδικα ASME 

BPVC. 

• Πιστοποιητικό National Board Inspection Code – “R” stamp (αφορά 

repairs and alterations σε ήδη πιστοποιηµένα κατά ASME boilers and 

pressure vessels). 

Η ΜΕΤΚΑ είναι µέλος του American Welding Society.  

Προϊόντα: 

 Στη βιοµηχανική παραγωγή εξοπλισµού για τον ενεργειακό τοµέα 

περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων τα εξής:  

• Ρότορες και στάτες γεννητριών, τυλίγµατα. 
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• Κελύφη και εξαρτήµατα ατµοστροβίλων. 

• Μύλοι αλέσεως λιγνίτη / άνθρακα. 

• Λέβητες ανάκτησης θερµότητας, τµήµατα πίεσης λέβητα. 

• Εξαρτήµατα µεγάλων υδροστροβίλων, διανεµητές, σπειροειδή κελύφη, 

σφαιρικές βαλβίδες. 

• Εξαρτήµατα ανεµογεννητριών. 

Βασισµένη στις εξοπλισµένες µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 

εγκαταστάσεις της και στην τεχνολογική κατάρτιση του προσωπικού της, η 

ΜΕΤΚΑ στον τοµέα των υποδοµών, διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία σε 

κατασκευές υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στη λίστα προϊόντων 

περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

• Σύνθετες µεταλλικές κατασκευές αθλητικών κέντρων και γεφυρών. 

• Εξοπλισµός λιµένων, συστήµατα καθέλκυσης και µεταφοράς πλοίων. 

• Εξοπλισµός ορυχείων, εξόρυξης και επεξεργασία 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. 

 Στον τοµέα αµυντικών προγραµµάτων συµπαραγωγής, η ΜΕΤΚΑ 

συνεργάζεται µε µερικούς από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές διεθνώς. Η 

εταιρεία έχει µεγάλη εµπειρία βιοµηχανικής παραγωγής σε: 

• Άρµατα µάχης - σκάφη, πύργοι, θυρίδες και µηχανικά εξαρτήµατα. 

• Άρµατα µεταφοράς προσωπικού - σκάφη και µηχανικά εξαρτήµατα. 

• Υποβρύχια - ανθεκτικά κελύφη και ανοίγµατα / θυρίδες. 
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• Υποβρύχια - συστήµατα φόρτωσης τορπιλών υποβρυχίων. 

• Αντιαεροπορικά συστήµατα - ρυµουλκούµενοι φορείς και εκτοξευτήρες.7 

 

3.2 ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 
 

Οι βασικοί τοµείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία ΜΕΤΚΑ είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Ενεργειακά έργα (Απελευθέρωση/ Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας/ Συµπαραγωγή)  

• Έργα Υποδοµής (Πετροχηµικά/ ∆ιυλιστήρια, Εξοπλισµός 

Ορυχείων, Συστήµατα Στήριξης Γεφυρών, Κτηριακές Υποδοµές 

και Αθλητικές εγκαταστάσεις, Γερανοί και Εξοπλισµοί Λιµένων) 

• Αµυντικά έργα (Παραγωγή Αρµάτων Μάχης και λοιπών 

οχηµάτων, φρεγατών, υποβρυχίων και πυραυλικών 

συστηµάτων PATRIOT.   

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, µε 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. Η εµπειρία και η παραγωγική ικανότητα της ΜΕΤΚΑ στον τοµέα 

Υποδοµών συµβάλλουν στην υλοποίηση των πιο απαιτητικών έργων. Το 

εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο της ΜΕΤΚΑ 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. Από το 1999 η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει σε 
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σηµαντικό βαθµό την τεχνογνωσία και τη συµµετοχή της στον τοµέα της 

Άµυνας, αναλαµβάνοντας 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. 

 

3.2.1 Ενεργειακά Έργα 

Στον ενεργειακό τοµέα, η ΜΕΤΚΑ αναλαµβάνει µεγάλα ενεργειακά 

έργα, είτε ως αποκλειστικός κατασκευαστής EPC (υλοποίηση 

ολοκληρωµένων έργων κατασκευής µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας), είτε συµµετέχει σε κοινοπραξίες ανάληψης έργων µε κορυφαίες 

εταιρείες παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισµού. Η έγκαιρη παράδοση 

σύνθετων και πολύπλοκων ενεργειακών έργων απαιτεί το συνδυασµό των 

λειτουργιών Μελέτη, Προµήθεια και Κατασκευή, των οποίων ο συντονισµός 

γίνεται από προσωπικό εξειδικευµένο στην εκτέλεση έργων: 

•  Η Μελέτη περιλαµβάνει όλες τις φάσεις σχεδιασµού του έργου, δηλαδή 

από τη σύλληψη ως τον λεπτοµερή σχεδιασµό όλων των επιµέρους 

τµηµάτων της µονάδας. 

• Η Προµήθεια περιλαµβάνει όλες τις φάσεις προµήθειας, µεταφοράς και 

παράδοσης όλου του εξοπλισµού για την κατασκευή µιας µονάδας. 

• Η Κατασκευή περιλαµβάνει την ανέγερση στο εργοτάξιο, τις δοκιµές και 

τη θέση σε λειτουργία, που πραγµατοποιούνται από οµάδα έργου µε 

ειδικευµένους επιβλέποντες της εταιρείας, καθώς και την παρακολούθηση 

του έργου κατά τη φάση εγγύησης.  

Τα τελευταία χρόνια η ΜΕΤΚΑ εστιάζει το ενδιαφέρον της στην 

ανάληψη έργων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, µε τεχνολογία 

συνδυασµένου κύκλου. Οι µονάδες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλές 

αποδόσεις και ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, σε 

σύγκριση µε τις παραδοσιακές θερµικές µονάδες παραγωγής. Με πάνω 
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από 50 χρόνια εµπειρίας και µε τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση 

σύνθετων ενεργειακών έργων, η ΜΕΤΚΑ αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη 

εταιρειών ηλεκτρισµού, βιοµηχανικών πελατών και τοπικών κοινωνιών ανά 

τον κόσµο. 

 Η METKA αναλαµβάνει την εκτέλεση µεγάλων έργων EPC για την 

κατασκευή µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η τεχνογνωσία 

της στην υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων (turn-key projects) εκτείνεται 

σε όλο το φάσµα των θερµοηλεκτρικών τεχνολογιών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Η METKA 

επίσης αναλαµβάνει έργα αναβάθµισης ή/και ανακατασκευής παλαιότερων 

µονάδων. 

Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασµένου Κύκλου 

 Οι αεριοστροβιλικές µονάδες συνδυασµένου κύκλου είναι η πλέον 

αποδοτική διαθέσιµη τεχνολογία θερµικών µονάδων παραγωγής και 

αποτελούν την κύρια επιλογή για ευέλικτη,  µαζική παραγωγή ενέργειας. Η 

METKA διαθέτει εµπειρία σε διατάξεις µονών ή και σε πολλαπλών αξόνων 

(single shaft και multi shaft configuration) και σε ευρέος φάσµατος τύπους 

αεριοστρόβιλων, που προµηθεύεται από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές 

εξοπλισµού παγκοσµίως (GE, Siemens, Alstom, Ansaldo), 

συµπεριλαµβανοµένων των βιοµηχανικών και αεροπορικών τύπων.  

Εργαλεία 3-D σχεδίασης 

Η ΜΕΤΚΑ εφαρµόζει εξελιγµένα 3-D εργαλεία σχεδίασης µε 

αποτέλεσµα τον εξαιρετικά ολοκληρωµένο και λεπτοµερή σχεδιασµό των 

µονάδων. Γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα του σχεδιασµού, και µειώνει το 

χρόνο κατασκευής της επένδυσης των πελατών της. 

Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου 

Για επείγουσα ζήτηση ή για έργα ταχείας εκτέλεσης (fast-track), οι 

µονάδες ανοιχτού κύκλου µε αεριοστρόβιλους φυσικού αερίου είναι η ιδανική 
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λύση. Επίσης η ΜΕΤΚΑ σχεδιάζει µονάδες ανοιχτού κύκλου µε δυνατότητα 

µελλοντικής µετατροπής σε συνδυασµένου κύκλου. 

Κινητές Μονάδες Φυσικού Αερίου 

 Η METKA έχει σηµαντική εµπειρία στις αεριοστροβιλικές µονάδες 

φυσικού αερίου, συµπεριλαµβανοµένων και κινητών µονάδων, οι οποίες 

µπορούν να παρέχουν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια σε άµεσο χρόνο, 

οπουδήποτε στον κόσµο. Η METKA έχει αναπτύξει µια προσέγγιση ταχείας 

εκτέλεσης µε ολοκληρωµένες, κινητές συστοιχίες βοηθητικών συστηµάτων.  

Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες Συµπαραγωγής 

   Σε ότι αφορά σε εφαρµογές συµπαραγωγής θερµότητας και 

ηλεκτρισµού (ΣΗΘ), όπως η βιοµηχανική παραγωγή ατµού και 

τηλεθέρµανσης, οι µονάδες συνδυασµένου κύκλου προσφέρουν συνολικά 

υψηλή απόδοση και σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Στον τοµέα της 

συµπαραγωγής, η ΜΕΤΚΑ προσφέρει βελτιστοποιηµένες λύσεις που 

καλύπτουν τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε έργου, είτε για νέες µονάδες 

τηλεθέρµανσης, είτε για την αναβάθµιση µεγάλων βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων.     

Συµβατικές Θερµικές Μονάδες 

Ένα µεγάλο µέρος της υπάρχουσας δυναµικότητας παραγωγής 

ενέργειας στον κόσµο βασίζεται σε παραδοσιακές ατµοηλεκτρικές µονάδες. Η 

ΜΕΤΚΑ διαθέτει εµπειρία δεκαετιών στην κατασκευή ατµοηλεκτρικών 

µονάδων, µονάδες µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατασκευή µεγάλων λιγνιτικών 

µονάδων.  Μια ακόµα διάσταση της δραστηριότητας της ΜΕΤΚΑ στον τοµέα 

αυτό είναι η µακρόχρονη συµµετοχή της σε έργα για την ανάπτυξη και 

αναβάθµιση των υποδοµών ορυχείων λιγνίτη. 

Υδροηλεκτρικές Μονάδες 

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει µακρόχρονη παρουσία στην υδροηλεκτρική 

ενέργεια, έχοντας ολοκληρώσει ένα ευρύ φάσµα υδροηλεκτρικών έργων. Η 

ΜΕΤΚΑ αναλαµβάνει ολοκληρωµένες ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες για 

υδροηλεκτρικά έργα, είτε ως αποκλειστικός EPC Contractor, είτε σε 
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κοινοπραξίες ανάληψης έργων µε κορυφαίες εταιρείες παραγωγής 

υδροηλεκτρικού εξοπλισµού. Για τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, η ΜΕΤΚΑ 

αναλαµβάνει  το σύνολο των ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών , ενώ για τα 

µικρά υδροηλεκτρικά έργα η ΜΕΤΚΑ είναι σε θέση να παραδώσει την πλήρη 

µονάδα παραγωγής ενέργειας "µε το κλειδί στο χέρι", συµπεριλαµβανοµένων 

και των έργων πολιτικού µηχανικού. 

Ταχεία Εκτέλεση: Η ΜΕΤΚΑ έχει µεγάλη εµπειρία και ένα άψογο ιστορικό 

παράδοσης ενεργειακών έργων, συχνά σε πολύ απαιτητικά 

χρονοδιαγράµµατα (ταχεία εκτέλεση), για λογαριασµό κυβερνήσεων, τοπικών 

κοινοτήτων και βιοµηχανικών πελατών σε διάφορες χώρες. Χρησιµοποιώντας 

τεχνολογία τελευταίας αιχµής, η ΜΕΤΚΑ παρέχει µια ευρεία γκάµα 

ολοκληρωµένων, εξειδικευµένων, οικονοµικά αποδοτικών, ενεργειακών 

λύσεων ταχείας εκτέλεσης. Αυτές οι ολοκληρωµένες ενεργειακές λύσεις 

προορίζονται για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών ή εφαρµογών, όπως: 

• Αυξηµένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εποχιακής ζήτησης 

• Για την παροχή ενέργειας σε αποµονωµένες περιοχές όπου η σύνδεση 

µε το δίκτυο ηλεκτρισµού είναι ανέφικτη ή µη πρακτική, 

• Για βιοµηχανικές η µεταλλευτικές εγκαταστάσεις που απαιτούν συνεχή 

ηλεκτροδότηση για να διασφαλίζουν µέγιστη λειτουργική απόδοση. 

Οι εξειδικευµένες λύσεις ταχείας εκτέλεσης που παρέχει η ΜΕΤΚΑ 

εµπερικλείουν κινητές/ προσωρινές και µόνιµες εγκαταστάσεις, µε στόχο την 

ανταπόκριση σε διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες µε τον πλέον αποδοτικό 

τρόπο, που είναι η εµπειρία σε µόνιµες εγκαταστάσεις και η εµπειρία σε 

µικρές κινητές µονάδες. 

Η σηµαντική εµπειρία της ΜΕΤΚΑ στον τοµέα της Λειτουργίας & 

Συντήρησης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαµβάνει: 

• Λειτουργία και Συντήρηση των τριών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µε καύσιµο φυσικό αέριο του Οµίλου Μυτιληναίος στην 

Ελλάδα, συνολικής ισχύος 1.200 MW. 

• Μακροχρόνιες συµβάσεις συντήρησης αεριοστρόβιλων για λογαριασµό 

της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού στην Ελλάδα – όπως για τη 
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Μονάδα V, ισχύος 378 MW, του ΑΗΣ Λαυρίου, και τον ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης, ισχύος 811 MW. 

• Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης ως µέρος µιας συνολικής λύσης 

που καλύπτει όλη τη διάρκεια ζωής των σχετικών µονάδων, για 

επιλεγµένους διεθνείς πελάτες. 

 

Στο Παράρτηµα Ι παρουσιάζονται όλα τα Ενεργειακά Έργα χρονολογικά. 

  

3.2.2 Έργα Υποδοµής 

Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει εντυπωσιακή επίδοση στις µεταλλικές κατασκευές 

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

αφορούν στις αγορές της βιοµηχανίας και της διύλισης πετρελαίου, µε βάση 

τις προηγµένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία που διαθέτει. 

Επιπρόσθετα, η ΜΕΤΚΑ είναι µία από τις λίγες εταιρείες που έχουν 

ταξινοµηθεί στην υψηλότερη κατηγορία των αναδόχων κατασκευής µεγάλων 

δηµοσίων έργων στην Ελλάδα. Αξιοσηµείωτο είναι και το ιστορικό συµµετοχής 

της ΜΕΤΚΑ σε έργα µεγάλης κλίµακας για ορυχεία και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις. Η εµπειρία της Εταιρείας περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την 

κατασκευή και ανέγερση εξορυκτικού εξοπλισµού, καθώς και συστηµάτων 

µεταφοράς χύδην υλικών, όπως ο λιγνίτης, τέφρα, και ο βωξίτης. Το 

χαρτοφυλάκιο της ΜΕΤΚΑ περιλαµβάνει µεγάλα κατασκευαστικά έργα για 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, όπως µονάδες επεξεργασίας τσιµέντου και 

ορυκτών, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία της εταιρείας σε έργα κατασκευής 

και σε εγκαταστάσεις στη βιοµηχανία πετροχηµικών και διύλισης πετρελαίου.  

Στον συγκεκριµένο τοµέα, η ΜΕΤΚΑ έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία έργα 

υψηλών απαιτήσεων, όπως τις κεφαλές των πυλώνων για την ελληνική 

γέφυρα – ορόσηµο του Ρίου Αντιρρίου, καθώς και την κατασκευή της 

µεταλλικής οροφής στο Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο, στο βασικό αθλητικό 

συγκρότηµα της Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, σχεδιασµένο από το 

διάσηµο αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. 

 



- 49 - 

 

Στο Παράρτηµα ΙΙ παρουσιάζονται όλα τα Έργα Υποδοµής χρονολογικά. 

 

3.2.3 Αµυντικά Έργα 

Τις τελευταίες δεκαετίες η ΜΕΤΚΑ έχει αναπτύξει σε σηµαντικό βαθµό 

την τεχνογνωσία και την ικανότητα κατασκευής προηγµένων έργων στον 

τοµέα της άµυνας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναλαµβάνει και υλοποιεί, ως 

υπεργολάβος, έργα συµπαραγωγής και κατασκευής µε κορυφαίους διεθνείς 

προµηθευτές αµυντικού εξοπλισµού, διαθέτοντας ιδιαίτερη εµπειρία στους 

τοµείς των χερσαίων αµυντικών συστηµάτων και των υποβρύχιων. Ως 

αποτέλεσµα της πλούσιας εµπειρίας στον τοµέα αυτό, η ΜΕΤΚΑ είναι διεθνώς 

αναγνωρισµένη ως αξιόπιστος εταίρος στη βιοµηχανική συµπαραγωγή 

εξοπλισµού άµυνας. Στον τοµέα της άµυνας η ΜΕΤΚΑ έχει αναλάβει αρκετές 

µεγάλες συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της συµπαραγωγής των αρµάτων 

µάχης Leopard και την κατασκευή του κύτους πίεσης για τα υποβρύχια 

τελευταίας γενιάς. Σε αυτό τον τοµέα, επί του παρόντος, η ΜΕΤΚΑ υλοποιεί 

δύο ξεχωριστές συµβάσεις, για διεθνείς πελάτες, για την κατασκευή 

σηµαντικών συγκροτηµάτων των πυραυλικών αντιαεροπορικών αµυντικών 

συστηµάτων Patriot.7,11 

 

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρουσιάζονται όλα τα Αµυντικά Έργα χρονολογικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

 

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

2011 ΕΝΑΝΤΙ 2010 
 

4.1.1 Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 2011 

 

Η πορεία των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας ΜΕΤΚΑ από 

πλευράς πωλήσεων και κερδοφορίας έχει ως εξής (Κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων χρήσης): 

 

 

Πίνακας 1 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 2011, ΜΕΤΚΑ) 
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Αντίστοιχα, η κατάσταση οικονοµικής θέσης της εταιρείας για τη χρήση 

2011 σε σύγκριση µε αυτήν της χρήσης 2010 έχει ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 2 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011, ΜΕΤΚΑ) 
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Η Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της έκλεισε ως ακολούθως: 

 

 

Πίνακας 3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011, 

ΜΕΤΚΑ) 
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Η κατάσταση ταµειακών ροών της έκλεισε ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011, ΜΕΤΚΑ) 
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4.1.2. Ανάλυση καταστάσεων χρήσης 2011 

 

a. Πωλήσεις – Κερδοφορία 

Οι δείκτες ανάπτυξης των πωλήσεων και κερδοφορίας της εταιρείας 

έχουν ως εξής: 

  Actual 

Ηµεροµηνία Λήξης Χρήσης 31/12/2011 

 Ρυθµός Ετήσιας Ανάπτυξης 

Πωλήσεις 66,40% 

Κέρδη 58,00% 

 

Οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν σηµαντική αύξηση τη χρήση 

2011 σε σχέση µε το 2010. Συγκεκριµένα, αυξήθηκαν κατά 66,4%, από 490 

εκατ. Ευρώ σε 815 εκατ. Ευρώ, ένα εντυπωσιακό ποσοστό που αποδίδεται 

βάσει των πληροφοριακών δεδοµένων της εταιρείας στους εξής παράγοντες: 

α) Η « Κατασκευή Σταθµού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 700 MW» στη 

Συρία, συµβατικού τιµήµατος € 673 εκ., που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε 

κύκλο εργασιών ύψους €343,78 εκ. 

β) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Σταθµού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 

775 MW» στο Ντενιζλί, στην Τουρκία συµβατικού τιµήµατος €478,6 εκ. όπου 

ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό €296,8 εκ. 

γ) ) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Συνδυασµένου Κύκλου 870 

MW» στη Σαµψούντα Τουρκίας, συµβατικού τιµήµατος € 327εκ και $ 117εκ, 

που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 137,6εκ. 

και δ) Η συνέχιση του έργου «Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 436,6 MW» 

στην περιοχή Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας, συµβατικού τιµήµατος € 285εκ., όπου 

ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό €52 εκ.8,9 

Αναφορικά µε τη κερδοφορία της χρήσης 2011, σηµειώνεται ότι υπήρξε 

εξίσου εντυπωσιακή.  Το µικτό περιθώριο κέρδους για την Εταιρεία σε 

ποσοστό των πωλήσεων της ανήλθε σε 21% από 25% την προηγούµενη 
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χρήση. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν στα € 152,459 εκατ. έναντι € 99,763 εκατ. το 2010, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 53%. Είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το  ΕΒΙΤDA της 

εταιρείας σε ποσοστό των πωλήσεων της παρέµεινε σχετικά σταθερό σε 

σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. Από την άλλη πλευρά, το περιθώριο 

καθαρού κέρδους µετά την επίδραση των αποσβέσεων µειώθηκε κατά 2 

ποσοστιαίες µονάδες σε 18% από 20% που οφείλεται εν µέρει στην αύξηση 

των αποσβέσεων αυτής. Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας σε απόλυτους 

αριθµούς αυξήθηκε κατά 5 εκατ. Ευρώ, ασκώντας πιέσεις στο καθαρό 

περιθώριο κέρδους, το τελευταίο να διαµορφώνεται σε 17% από 20% την 

προηγούµενη χρήση και από το 18% που διαµορφώθηκε το EBIT για την ίδια 

χρονιά.  

Η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας έκλεισε µε εντυπωσιακά ποσοστά 

ανόδου (στο +58%) από 70 εκατ. Ευρώ σε 110 εκατ. Ευρώ. Το καθαρό 

περιθώριο κέρδους σε ποσοστό των πωλήσεων έκλεισε στο 14%, στα ίδια 

επίπεδα µε αυτά του 2010 υποβοηθούµενο από την επίδραση των 

φόρων/εξόδων και συγκεκριµένα από τη µείωση αυτών σε ποσοστό των 

πωλήσεων από το 5,8% στο 3,5%. 

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των δεικτών περιθωρίων κέρδους της 

εταιρείας για το 2011 και 2010: 

Ανάλυση Περιθωρίου Κέρδους 2010 2011 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 24,7% 21,1% 

Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους 

(µετά την αφαίρεση αποσβέσεων) 
19,7% 18,3% 

Καθαρό Λειτουργικό Περιθώριο 

Κέρδους 
15,1% 14,6% 
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b. Κερδοφορία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 

 

Ανάλυση Κερδοφορίας 2010 2011 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 0,332 0,381 

Απόδοση Καθαρών Στοιχείων 

Ενεργητικού 
0,705 0,476 

 

Εξαιτίας της εντυπωσιακής απόδοσης που είχε η εταιρεία στην 

κερδοφορία της, τα ίδια κεφάλαια αυτής παρουσίασαν σηµαντική άνοδο κατά 

38% το οποίο µεταφράζεται σε 80 εκατ. Ευρώ µεταβολή σε απόλυτους 

αριθµούς. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσµα ο δείκτης αποδοτικότητας των 

ιδίων κεφαλαίων να διαµορφωθεί στο 38% από 33% που ήταν το 2010. Η 

αύξηση αυτή αποδίδεται στη σταθερότητα που παρουσίασε το καθαρό 

περιθώριο λειτουργικού κέρδους της εταιρείας τις συγκρινόµενες χρονιές 2010 

και 2011.  

Το µικτό περιθώριο κέρδους για την Εταιρεία ανήλθε σε 21% των 

πωλήσεων, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν στα € 152,2 εκατ. (18,7% των πωλήσεων της) έναντι € 

67,3εκατ. (14,7%) της προηγούµενης χρήσης. 

Αναφορικά µε τον ανωτέρω δείκτη της αποδοτικότητας των κεφαλαίων 

της εταιρείας είναι σηµαντικό να σηµειωθεί η σπουδαιότητα που αποδίδει ο 

όµιλος γενικά επί της παρουσιαζόµενης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων 

της. Όπως παρουσιάζεται και στις σηµειώσεις των οικονοµικών της 

καταστάσεων, ο Όµιλος έχει ως πολιτική τη συνεχή αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων και της απόδοσής του σε µηνιαία βάση, µε σκοπό τον έγκαιρο 

και αποτελεσµατικό εντοπισµό τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους και τη 

λήψη αντίστοιχων διορθωτικών µέτρων. Ο Όµιλος επιµετρά την 

αποδοτικότητά του µέσω της χρήσης χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

απόδοσης, και συγκεκριµένα τους: 

• ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών 

απασχολούµενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων, 
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χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια του Οµίλου τα 

οποία είναι το άθροισµα των Ιδίων Κεφαλαίων, του συνόλου των 

δανειακών υποχρεώσεων και των µακροπρόθεσµων προβλέψεων. 

• ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο 

δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά από φόρους µε τα Ίδια Κεφάλαια του 

Οµίλου. 

• EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέµενη οικονοµική αξία»: Το 

µέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά 

απασχολούµενα κεφάλαια µε τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) 

και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονοµική αξία του 

Οµίλου. Ο Όµιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιµοποιεί 

τον τύπο του WACC – «Μέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου».8,9 

 

Από τις ανωτέρω αποδόσεις του οµίλου, φαίνεται και η σηµαντική 

συνεισφορά και συµβολή που ασκεί η εξεταζόµενη εταιρεία στην απόδοση του 

οµίλου καθώς η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε σε 

38% έναντι 34% του οµίλου. 

Οι µέσες τιµές των αποδόσεων των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου 

κατά τον ∆εκέµβριο του 2011, ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς µη 

κατάλληλες για να χρησιµοποιηθούν σε µιας τέτοιας φύσεως αποτίµηση. 
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Για το λόγο αυτό ως βάση για το επιτόκιο υπολογισµού του 

χρηµατοοικονοµικού δείκτη EVA, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης των 

ευρωπαϊκών οµολόγων iboxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ο 

οποίος κατά την ίδια περίοδο είχε µέση απόδοση ίση µε 5,16%. Ο δείκτης 

αυτός για την προηγούµενη συγκρίσιµη περίοδο είχε µέση απόδοση 5,25% 

και ο χρηµατοοικονοµικός δείκτης EVA θα ανερχόταν σε € 118.193 χιλ. 

   

c. Κυκλοφοριακή ταχύτητα των στοιχείων του ενεργητικού 

της εταιρείας  

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών  2010 2011  

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρών 

Λειτουργικών Περιουσιακών 

Στοιχείων (σε φορές) 

4,7 3,3 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρού 

Κεφαλαίου Κίνησης (σε φορές) 
4,7 3,1 

Ηµέρες Είσπραξης Απαιτήσεων 170 197 

Ηµέρες ∆ιακράτησης Αποθεµάτων 5 15 

Ηµέρες Αποπληρωµής 

Προµηθευτών 
162 189 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων 

Περιουσιακών Στοιχείων(σε φορές) 
25 21 

Εµπορικός κύκλος (σε ηµέρες) 13 24 

 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων της 

εταιρείας, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού 

της µειώθηκε από 4,7 σε 3,3 φορές, η οποία µείωση αποδίδεται στην πτώση 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας 

από 4,7 σε 3,1 φορές. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει τη σχετική αδυναµία της 

εταιρείας να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τα ενεργητικά της στοιχεία. 

Ενδεικτικό στοιχείο της αδυναµίας αυτής αποτελεί η αύξηση των ηµερών που 

απαιτούνταν για να εισπραχθούν οι απαιτήσεις της από 170 σε 197 ηµέρες, 

κάτι το οποίο οφείλεται και στην χειροτέρευση των οικονοµικών γενικά 
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συνθηκών στην οικονοµία της χώρας. Πρόσθετα, η εταιρεία εµφανίζει 

δυσµενέστερη θέση στη διαχείριση των αποθεµάτων της καθώς η περίοδος 

διακράτησης αυτών στις αποθήκες της αυξήθηκε σηµαντικά από 5 σε 15 

ηµέρες, χειροτερεύοντας την κυκλοφοριακή ταχύτητα του κεφαλαίου κίνησης. 

Αντιθέτως, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει την διαπραγµατευτική της ισχύ 

έναντι των προµηθευτών της και να βελτιώσει τους όρους συνεργασίας µαζί 

τους µε αποτέλεσµα να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονική περίοδο. 

Συγκεκριµένα, οι ηµέρες εξόφλησης των προµηθευτών της αυξήθηκαν από 

162 σε 189 ηµέρες. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο εµπορικός κύκλος της 

εταιρείας αυξήθηκε κατά 11 ηµέρες από 13 σε 24 ηµέρες. Τέλος, σηµειώνεται 

ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων της εταιρείας µειώθηκε από 25 

φορές σε 21 φορές η οποία πτώση συνέβαλε και αυτή µε τη σειρά της στην 

πτώση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού 

της.8,9 

d.  Ρευστότητα   

Ανάλυση Μόχλευσης - 

Ρευστότητα 
2010 2011 

∆είκτης Έµµεσης Ρευστότητας 1,6 1,9 

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 1,4 1,7 

 

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας σε όρους ρευστότητας δηλαδή 

από πλευράς της ικανότητας της να αποπληρώνει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της φαίνεται βελτιωµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Οι δείκτες άµεσης και έµµεσης ρευστότητας, όπως φαίνεται από τον 

συνηµµένο πίνακα, εµφανίζονται σηµαντικώς αυξηµένοι. Το current ratio 

αυξήθηκε σε 1,9 από 1,6 φορές και το quick ratio σε 1,7 από 1,4 φορές.  

Ενδεικτικό της εξαιρετικής ρευστότητας της εταιρείας αποτελεί και η 

αρκετά βελτιωµένη εικόνα της κατάστασης ταµειακών ροών της το 2011 σε 

σχέση µε το 2010. Συγκεκριµένα, οι ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες της εταιρείας αυξήθηκαν σηµαντικά από 49 εκατ. Ευρώ σε 
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131 εκατ. ευρώ. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι ταµειακές της ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες για τη χρήση 2011 υπερκαλύπτουν τα καθαρά 

µετά φόρων κέρδη της µε το δείκτη κάλυψης να διαµορφώνεται σε 1,2 φορές. 

Το τελευταίο µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι η εταιρεία είναι σε θέση να 

εισπράττει τα καθαρά λειτουργικά της κέρδη µε την ποιότητα αυτών να είναι 

σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. 

Οι ταµειακές της ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

παρουσιάζονται επίσης αρκετά βελτιωµένες σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται αυξηµένες κατά 12 εκατ. περίπου 

ευρώ που οφείλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος στην είσπραξη από 

αποπληρωµές δανείων που είχε χορηγήσει σε συνδεδεµένα της µέρη. Γενικά, 

η ταµειακή της θέση, περιλαµβανοµένου και των ταµειακών της ροών από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες έκλεισε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα 

αυξηµένα κατά 103 εκατ. ευρώ, όπως αντικατοπτρίζεται από την κατάσταση 

οικονοµικής θέσης και ταµειακών ροών αυτής. 

Σηµειώνεται ότι λόγω και της φύσης εργασιών της στον τοµέα των 

κατασκευών, ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας συνδέεται στενά µε τον 

κίνδυνο καλής εκτέλεσης του έργου και προµήθειας λόγω της ταµειακής 

επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης 

των όρων των συµβάσεων που έχει υπογράψει η εταιρεία µε διάφορους 

συµβαλλόµενους. Η εταιρεία λόγω της  µακρόχρονης εµπειρίας της, της 

αυστηρής επιλογής των συνεργατών, προµηθευτών και της στενής 

παρακολούθησης µέσω της διεύθυνσης ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας 

αυτών ∆ΕΝ εκτίθεται σε µεγάλους κινδύνους όσον αφορά την καλή εκτέλεση 

των εργασιών και προµηθειών που αναθέτει. Επιπροσθέτως, υπάρχει 

επιπλέον εξασφάλιση έναντι των συνεργατών – προµηθευτών, καθώς 

απαιτούνται από αυτούς τραπεζικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προµήθειας 

υλικών, κλπ, που της επιτρέπει να έχει ισχυρή παρουσία στο χώρο και να 

διαµορφώνει αρκετά ισχυρή διαπραγµατευτική θέση έναντι των συνεργατών 

της. 

Ταυτόχρονα, ενδεικτικό της πολύ καλής ρευστότητας που βρίσκεται η 

εταιρεία ΜΕΤΚΑ αποτελεί και το γεγονός ότι ο πιστωτικός κίνδυνος (που 
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απορρέει από την αθέτηση της υποχρέωσης εκ µέρους του πελάτη να 

αποπληρώσει εντός των συµβατικών προθεσµιών µέρος ή το σύνολο της 

οφειλής του) στον οποίο εκτίθεται αυτή είναι ελάχιστος καθώς ο οργανισµός 

συνεργάζεται µε µεγάλους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

καθώς  και µε µεγάλους και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού µε µεγάλη 

πιστοληπτική ικανότητα.   

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι ο κίνδυνος ρευστότητας 

διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 

ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, ενώ υπάρχουν και αχρησιµοποίητα πιστωτικά 

όρια από τραπεζικά ιδρύµατα. Υπάρχει στενή παρακολούθηση των χρεών, 

των υποχρεώσεων καθώς και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται σε 

καθηµερινό επίπεδο. Τα controls που διαθέτει η εταιρεία στο επίπεδο αυτό 

είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας που της επιτρέπει να κινείται µε ασφάλεια και 

σταθερότητα σε ένα ιδιαίτερα µεταβαλλόµενο και ασταθές επιχειρηµατικό 

περιβάλλον όπως είναι το ελληνικό για την εξεταζόµενη περίοδο.1,8,9 

e. Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση   

 

Πίνακας 5 ∆ιαχείριση Κεφαλαίου (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011, ΜΕΤΚΑ) 
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∆είκτης Ξένων προς ίδια 

κεφάλαια 
2010 2011 

∆είκτης (σε φορές) 2,03 1,41 

 

Η δοµή των κεφαλαίων της υπό εξέταση εταιρείας είναι ιδιαίτερος 

παράγοντας παίζοντας σηµαντικό ρόλο προκειµένου να µελετήσουµε την 

εξάρτηση και ευαισθησία της σε εξωτερικούς παράγοντες που µπορεί να 

επιδράσουν στη µακροχρόνια βιωσιµότητα της. 

Από την εξέταση των δεικτών σύνολο υποχρεώσεων / ίδια κεφάλαια, 

και καθαρό χρέος / ίδια κεφάλαια της εταιρείας για το 2011, φαίνεται µια 

πτώση της εξάρτησης σε ξένα κεφάλαια καθώς ο µεν πρώτος δείκτης 

µειώθηκε από 2,03 σε 1,41 φορές και ο δε δεύτερος δείκτης αναλόγως 

µειώθηκε από 0,9 σε 0,5 φορές.  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στόχος της εταιρείας αναφορικά µε τη 

διαχείριση του κεφαλαίου της είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα της να 

συνεχίσει την δραστηριότητα της (going concern). Αυτό επιτυγχάνεται µέσω 

της εξασφάλισης της πιστοληπτικής διαβάθµισης της εταιρείας. Για το σκοπό 

αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βάση του καθαρού δανεισµού προς το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της. Ο δανεισµός της εταιρείας κρίνεται ιδιαίτερα 

χαµηλός βάσει και των δηµοσιευµένων στοιχείων της κατάστασης οικονοµικής 

θέσης της κάτι το οποίο διασταυρώνεται και από την πολιτική της διοίκησης 

στο να διατηρεί τον δανεισµό σε χαµηλά επίπεδα και η προσφυγή σε αυτόν 

µόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και για βραχύ χρονικό διάστηµα.  

Όπως φαίνεται και από την σηµείωση 25 των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας οι υποχρεώσεις της εταιρείας από 

τραπεζικό δανεισµό αφορούν κυρίως σε βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις οι οποίες έκλεισαν το εξεταζόµενο έτος 2011 σε 12 εκατ. ευρώ 

έναντι µηδενικών τέτοιων υποχρεώσεων της την προηγούµενη χρήση. 

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο δανεισµού για την εταιρεία ανήλθε σε 6,84% 

για το 2011. Η µεταβλητότητα και ευαισθησία των αποτελεσµάτων της 
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εταιρείας σε µεταβολές του επιτοκίου είναι ιδιαίτερα χαµηλή χωρίς να επιδρά 

σηµαντικά στην οµαλή πορεία των εργασιών αυτής.1,8,9 

 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

2012 ΕΝΑΝΤΙ 2011  

 

4.2.1. Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 2012 

 

Η πορεία των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας ΜΕΤΚΑ από πλευράς 

πωλήσεων και κερδοφορίας έχει ως εξής: 

  

Πίνακας 6 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 2012, ΜΕΤΚΑ) 
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Αντίστοιχα, η κατάσταση οικονοµικής θέσης της εταιρείας για τη χρήση 

2012 σε σύγκριση µε αυτήν της χρήσης 2011 έχει ως ακολούθως: 

   

Πίνακας 7 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012, ΜΕΤΚΑ) 
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Η Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της έκλεισε ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 8 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012, 

ΜΕΤΚΑ) 
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Η κατάσταση ταµειακών ροών της έκλεισε ως ακολούθως: 

  

Πίνακας 9 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012, ΜΕΤΚΑ) 
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4.2.2 Ανάλυση Καταστάσεων χρήσης 2012 

 

a. Πωλήσεις – Κερδοφορία 

Οι δείκτες ανάπτυξης των πωλήσεων και κερδοφορίας της εταιρείας 

έχουν ως εξής: 

  Actual 

Ηµεροµηνία Λήξης Χρήσης 31/12/2012 

  Ρυθµός Ετήσιας Ανάπτυξης 

Πωλήσεις -59,8% 

Κέρδη -67,4% 

 

Πριν ξεκινήσουµε επί συγκεκριµένων παραγόντων που οδήγησαν στη 

µείωση των πωλήσεων και κερδοφορίας της εταιρείας, είναι χρήσιµο να 

σηµειωθούν γενικοί παράγοντες επί του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος της 

χώρας προκειµένου να συνδέσουµε την ειδική πορεία της εταιρείας εντός του 

γενικότερου οικονοµικού περιβάλλοντος αυτής. Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί 

ότι η εταιρεία ΜΕΤΚΑ παρουσιάζει διαφοροποίηση σε ό ,τι αφορά τη 

γεωγραφική κατανοµή των δραστηριοτήτων της. Εντός της χρήσης 2012 τα 

έσοδα του Οµίλου από τη δραστηριοποίησή του σε χώρες εκτός Ελλάδος 

(Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία και Λοιπές Χώρες) 

αφορούν το 76,52 % των συνολικών εσόδων του και προέρχονται κυρίως από 

την Τουρκία και τη Συρία. Τα έσοδα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την περίοδο 1/1-31/12/2012 προέρχονται κυρίως από την Ρουµανία όπως και 

στην αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο 2011 . Τα έσοδα από λοιπές χώρες 

προέρχονται από την Αλγερία και το Ιράκ. Βάσει των γεγονότων αυτών, οι 

γεωγραφικοί τοµείς του Οµίλου διαχωρίζονται σε Ελλάδα, Χώρες Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Τουρκία, Συρία, Ιορδανία και Λοιπές Χώρες.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο δραστηριότητας της εταιρείας, η 

ΕΛΛΑ∆Α παίζει αναµφισβήτητα σηµαντικό ρόλο στη λειτουργική της 

δραστηριότητα. Συγκεκριµένα: 
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Το 2012 ήταν το πέµπτο κατά σειρά έτος ύφεσης για την ελληνική 

οικονοµία, µε τη σωρευτική µείωση του ΑΕΠ να αγγίζει το 20%. Οι συνθήκες 

που επικράτησαν στο µεγαλύτερο µέρος της χρονιάς, είχαν ως αποτέλεσµα 

την περαιτέρω επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος στη χώρα, µε 

άµεσο αρνητικό αντίκτυπο στην άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Οι πολύµηνες διαπραγµατεύσεις µε την Τρόικα, αλλά και η διεξαγωγή 

δύο εκλογικών αναµετρήσεων, κάτω από εξαιρετικά τεταµένες 

πολιτικοοικονοµικές συνθήκες, διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα το βαθµό 

αβεβαιότητας για το µέλλον και τις προοπτικές της χώρας. Η διεθνής 

δυσπιστία απέναντι στην Ελλάδα κορυφώθηκε, ενώ το εγχώριο τραπεζικό 

σύστηµα βρέθηκε σε πλήρη σχεδόν αδυναµία να χρηµατοδοτήσει την 

παραγωγική διαδικασία. Είναι γεγονός ότι οι θετικές εξελίξεις του τελευταίου 

διµήνου δηµιούργησαν βάσιµες προσδοκίες για αντιστροφή του κλίµατος, στο 

βαθµό που αποµάκρυναν το νοµισµατικό κίνδυνο και επιβεβαίωσαν τη 

βούληση, τόσο της Ευρώπης όσο και της ίδιας της Ελλάδας, για παραµονή 

της χώρας στο ευρώ. Ωστόσο, η έξοδος από την κρίση είναι ακόµη πολύ 

αµυδρά ορατή. Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού 

τοµέα είναι ένα απαραίτητο βήµα για σταθεροποίηση της ελληνικής 

οικονοµίας. ∆εν είναι όµως αρκετό. Η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας και 

η άρση του αποκλεισµού των τραπεζών από τις διεθνείς αγορές, είναι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποκατασταθεί η ρευστότητα και να 

στηριχθούν οι προσπάθειες του ιδιωτικού τοµέα. Στο επίπεδο αυτό θα κριθεί 

κατ’ εξοχήν η δυνατότητα της χώρας να αξιοποιήσει το ευνοϊκότερο κλίµα που 

διαµορφώθηκε τους προηγούµενους µήνες και να τεθεί σε τροχιά οικονοµικής 

ανάκαµψης από το 2013 και µετά.  

Σε όλη τη διάρκεια της περασµένης χρονιάς, η ΜΕΤΚΑ βρέθηκε 

αντιµέτωπη µε τις συνέπειες του ασταθούς οικονοµικού περιβάλλοντος. Η 

έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στη χώρα δηµιούργησε σοβαρά εµπόδια στη 

διεθνή της δραστηριότητα, δυσχεραίνοντας την ανάληψη νέων 

πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, κλήθηκε να διαχειριστεί τα ιδιαίτερα 

προβλήµατα και τις προκλήσεις που προέκυψαν από τη κλιµάκωση της 

έντασης στη Συρία. Με υψηλό αίσθηµα ευθύνης, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

προέβη στην λήψη όλων των ενδεικνυόµενων µέτρων για τη προστασία των 



- 69 - 

 

εργαζοµένων και των εγκαταστάσεων και σχεδίασε εναλλακτικούς τρόπους 

προώθησης των εργασιών παρά τις αντιξοότητες προκειµένου να επιτύχει 

την, κατά το δυνατόν, ταχύτερη ολοκλήρωση του Έργου που θα δώσει στον 

πελάτη µας την δυνατότητα παραγωγής ρεύµατος σε µια περίοδο που τόσο 

πολύ έχει ανάγκη ο λαός και η οικονοµία της χώρας.  

Ωστόσο, παρά τις αντιξοότητες, η εταιρεία διατήρησε και το 2012 

σταθερά θετική πορεία. Κατάφερε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες, 

επιδεικνύοντας υψηλό επαγγελµατισµό και αξιοποιώντας το απόθεµα κύρους 

και αξιοπιστίας που οικοδοµήθηκε τα προηγούµενα χρόνια. Παραµένοντας 

συνεπής στη στρατηγική της εξωστρέφειας και της διαρκούς ενίσχυσης του 

εξαγωγικού της προφίλ, εξακολούθησε να παράγει το µεγαλύτερο όγκο των 

εσόδων της εκτός Ελλάδος, ενώ κατάφερε να διευρύνει σηµαντικά το 

χαρτοφυλάκιο των έργων της στο εξωτερικό.  

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2012, αποτυπώνουν την 

επιρροή της δυσµενούς συγκυρίας αλλά ταυτόχρονα και την ανθεκτικότητα 

της ΜΕΤΚΑ.  

Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την ίδια περίοδο 

ανήλθε σε € 327,9 εκατ. αντί € 815,1 εκατ. την προηγούµενη χρήση, 

γνωρίζοντας σηµαντικότατη πτώση που ανήλθε στο ποσοστό -60%. Η 

συγκυρία του 2011 οδήγησε σε καταγραφή εντυπωσιακών επιδόσεων µη 

διατηρήσιµων υπό τη παρούσα συγκυρία όπως άλλωστε είχε έγκαιρα 

προβλέψει η ∆ιοίκηση. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην 

ανωτέρω πορεία του Οµίλου, είναι: 

α) Η « Κατασκευή Σταθµού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 700 MW» στη 

Συρία, συµβατικού τιµήµατος € 673 εκ., που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε 

κύκλο εργασιών ύψους €141,26 εκ. 

β) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Σταθµού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 

775 MW» στο Ντενιζλί, στην Τουρκία συµβατικού τιµήµατος €479 εκ. όπου ο 

κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό €116,78 εκ. 
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γ) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Μονάδας Συνδυασµένου Κύκλου 870 

MW» στη Σαµψούντα Τουρκίας, συµβατικού τιµήµατος € 327εκ και $ 117εκ, 

που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €65,79 εκ. και 

δ) Η «Μελέτη, προµήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός 

αεριοστρόβιλου ALST OM GT 13E2 Ισχύος 146MW» στη Ιορδανία, 

συµβατικού τιµήµατος $ 100 εκ. και 2 εκ. JOD που στην τρέχουσα χρήση 

κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €42,15 εκ.9,10 

Αναφορικά µε τη κερδοφορία της χρήσης 2012, σηµειώνεται ότι υπήρξε 

εξίσου σηµαντική η πτώση αυτής ακολουθώντας την πορεία των λειτουργικών 

της πωλήσεων. Το µικτό της κέρδος µειώθηκε κατά 55% έναντι της πτώσης 

κατά 60% των πωλήσεων αυτής. Σε αυτή τη συγκράτηση της πτώσης του 

µικτού κέρδους βοήθησε σε σηµαντικό βαθµό η βελτίωση της σχέσης µεταξύ 

του κόστους πωληθέντων και των πωλήσεων αυτής. Συγκεκριµένα, το κόστος 

πωληθέντων σε ποσοστό των πωλήσεων της εταιρείας µειώθηκε από 78,9% 

σε 76,5% το οποίο αποδίδεται στην διαπραγµατευτική της δύναµη σε ό, τι 

αφορά συµβάσεις της µε τους προµηθευτές της.  

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν στα € 56,1 εκατ. έναντι € 152,5 εκατ. το 2011, παρουσιάζοντας 

µείωση κατά 63%. Είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι το  ΕΒΙΤDA της 

εταιρείας σε ποσοστό των πωλήσεων της µειώθηκε κατά 2 περίπου µονάδες 

από 18,7% σε 17,1%, το οποίο οφείλεται στην αύξηση των εξόδων διοίκησης 

και διάθεσης της εταιρείας σε ποσοστό των πωλήσεων της κατά 4 

ποσοστιαίες µονάδες. Συγκεκριµένα, και παρόλο που υπήρξαν σηµαντικές 

πιέσεις στην λειτουργική της δραστηριότητα και πραγµατοποίηση των 

πωλήσεων της, τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης αυξήθηκαν από 19,5 εκατ. ευρώ 

σε 21,1 εκατ. ευρώ και από 2,4% σε 6,4% των πωλήσεων της, σε σύγκριση 

µε το προηγούµενο έτος. Και όλα αυτά παρόλο που το κόστος πωληθέντων 

της παρουσίασε βελτίωση κατά 2,4 ποσοστιαίες µονάδες, όπως 

αναφερθήκαµε προηγουµένως.  

Παράλληλα, το περιθώριο καθαρού κέρδους µετά την επίδραση των 

αποσβέσεων µειώθηκε αντίστοιχα κατά 2,2 ποσοστιαίες µονάδες σε 16,1% 

από 18,3% έναντι της πτώσης του περιθωρίου EBITDA κατά 1,6 µονάδες. Η 
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επιπλέον επιβάρυνση κατά 0,6 ποσοστιαίες µονάδες οφείλεται στις 

λογισθείσες αποσβέσεις της χρήσης σε συνδυασµό µε την αύξηση των 

επενδύσεων σε πάγια στοιχεία της, όπως φαίνεται και από την κατάσταση 

των επενδυτικών δραστηριοτήτων – κατάσταση ταµειακών ροών της 

εταιρείας.  

Προχωρώντας στην ανάλυση του καθαρού περιθωρίου κέρδους προ 

φόρων, σηµειώνεται ότι οι τόκοι έξοδα που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της 

χρήσης αυξήθηκαν από 1,4% σε 2,1% σε ποσοστό των πωλήσεων της, ενώ 

σε απόλυτους αριθµούς οι τόκοι µειώθηκαν κατά 4 εκατ. ευρώ, πιέζοντας κατά 

0,7 ποσοστιαίες µονάδες το περιθώριο λειτουργικό κέρδος της εταιρείας προς 

τα κάτω, διαµορφώνοντας το σε 14,2% από 17% την προηγούµενη χρήση 

2011.  

Η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας µειώθηκε αντίστοιχα σηµαντικά 

κατά 67% από 110 εκατ. Ευρώ σε 36 εκατ. Ευρώ. Το καθαρό περιθώριο 

κέρδους σε ποσοστό των πωλήσεων έκλεισε από 14% περίπου σε 11%, µε 

τον σταθµισµένο φορολογικό συντελεστή της χρήσης να διαµορφώνεται σε 

22,5% από 20,5% τη χρήση 2011. 

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των δεικτών περιθωρίων κέρδους της 

εταιρείας για το 2012 και 2011: 

Ανάλυση Περιθωρίου Κέρδους 2011 2012 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 21,1% 23,5% 

Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους 

(µετά την αφαίρεση αποσβέσεων) 
18,3% 16,1% 

Καθαρό Λειτουργικό Περιθώριο 

Κέρδους  
14,6% 12,6% 
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f. Κερδοφορία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 

  

Ανάλυση Κερδοφορίας  2011 2012 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 0,381 0,125 

Απόδοση των Καθαρών Στοιχείων 

Ενεργητικού  
0,476 0,143 

 

Λόγω της πτώσης του κύκλου εργασιών της εταιρείας οφειλόµενη 

στους ανωτέρω παράγοντες ανάλογα κινήθηκε και η κερδοφορία της 

σηµειώνοντας σηµαντική πτώση της τάξης του 67%. Τα ίδια κεφάλαια της 

εταιρείας µειώθηκαν κατά 1% περίπου και σε απόλυτους αριθµούς κατά 3 

εκατ. ευρώ περίπου σε σύγκριση µε το 2011, στο οποίο τα ίδια κεφάλαια 

αυτής είχαν παρουσιάσει σηµαντική άνοδο της τάξης του 38% λόγω της πολύ 

καλής διαχείρισης των συµβάσεων που είχε υπογράψει η εξεταζόµενη 

εταιρεία και του καλού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος σε διεθνές επίπεδο. Η 

πτώση αυτή των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας το 2012 προήλθε από τη 

διανοµή µερίσµατος στους µετόχους αυτής  παρόλο του οφέλους από την 

λειτουργική δραστηριότητα αυτής (καθαρό αποτέλεσµα περιόδου) το οποίο 

ανήλθε στο ποσό των 36 εκατ. ευρώ.   Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσµα ο 

δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων να µειωθεί σηµαντικά από 38% 

το 2011 σε µόλις 12,5% το 2012.  

Αντίστοιχα µε την προηγούµενη χρήση και λόγω της σηµαντικότητας 

του εν λόγω δείκτη στην παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της, οι δείκτες 

αποδοτικότητας για τον όµιλο κινήθηκαν ως ακολούθως: 
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Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου όπως αποτυπώνεται 

µέσα από τον δείκτη ROE µειώνεται από το εντυπωσιακό 34% σε µόλις 19% 

ακολουθώντας την µειωµένη  αποδοτικότητα της εξεταζόµενης εταιρείας, 

πράγµα το οποίο αντικατοπτρίζει και την ιδιαίτερη συνεισφορά των 

αποτελεσµάτων της εταιρείας στην λειτουργία του οµίλου. 

Οι µέσες τιµές των αποδόσεων των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου 

κατά τον ∆εκέµβριο του 2012, ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς µη 

κατάλληλες για να χρησιµοποιηθούν σε µιας τέτοιας φύσεως αποτίµηση. 

Για το λόγο αυτό ως βάση για το επιτόκιο υπολογισµού του 

χρηµατοοικονοµικού δείκτη EVA, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης των 

ευρωπαϊκών οµολόγων iboxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ο 

οποίος κατά την ίδια περίοδο είχε µέση απόδοση ίση µε 2,71%. Εάν ως βάση 

για το επιτόκιο υπολογισµού του δείκτη EVA είχε χρησιµοποιηθεί ο δείκτης 

των ελληνικών οµολόγων (11,86%) ο παραπάνω δείκτης θα διαµορφωνόταν 

σε € 18.262 χιλ. για την χρήση 2012 και σε € 113.453 χιλ. για την χρήση 

2011.9,10 

g. Κυκλοφοριακή ταχύτητα των στοιχείων του ενεργητικού 

της εταιρείας  

Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας της εταιρείας έκλεισαν ως 

ακολούθως: 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2011 2012 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρών 

Λειτουργικών Περιουσιακών 

Στοιχείων (σε φορές) 

3,3 1,1 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρού 

Κεφαλαίου Κίνησης (σε φορές) 
3,1 1,0 

Ηµέρες Είσπραξης Απαιτήσεων  197 455 

Ηµέρες ∆ιακράτησης Αποθεµάτων 15 59 

Ηµέρες Αποπληρωµής 

Προµηθευτών  
189 359 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων 

Περιουσιακών Στοιχείων(σε φορές) 
21 9 
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Εµπορικός κύκλος (σε ηµέρες) 24 156 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων της 

εταιρείας και όπως ήταν αναµενόµενο, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της µειώθηκε την εξεταζόµενη περίοδο 

ακόµη περισσότερο από 3,3 σε 1,1 φορές, η οποία µείωση αποδίδεται στην 

πτώση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της 

εταιρείας από 3,1 σε 1,0 φορές. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει τη σχετική 

αδυναµία της εταιρείας να διαχειριστεί αποτελεσµατικά τα ενεργητικά της 

στοιχεία. Ενδεικτικό στοιχείο της αδυναµίας αυτής αποτελεί η αύξηση των 

ηµερών που απαιτούνταν για να εισπραχθούν οι απαιτήσεις της από 197 σε 

455 ηµέρες, κάτι το οποίο οφείλεται και στην χειροτέρευση των οικονοµικών 

γενικά συνθηκών στην οικονοµία της χώρας και στην αδυναµία αρκετών 

επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις όπως 

επίσης και στις αρκετές επισφάλειες των απαιτήσεων που ήταν επακόλουθο. 

Πρόσθετα, η εταιρεία παρουσίασε δυσµενέστερη θέση και στη διαχείριση των 

αποθεµάτων της καθώς η περίοδος διακράτησης αυτών στις αποθήκες της 

αυξήθηκε σηµαντικά από 15 σε 59 ηµέρες, χειροτερεύοντας σηµαντικά την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του κεφαλαίου κίνησης της. Σε αντίθεση µε τα 

παραπάνω, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει την διαπραγµατευτική της ισχύ 

έναντι των προµηθευτών της και να βελτιώσει τους όρους συνεργασίας µαζί 

τους µε αποτέλεσµα να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονική περίοδο. 

Συγκεκριµένα, οι ηµέρες εξόφλησης των προµηθευτών της αυξήθηκαν από 

189 σε 359 ηµέρες. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο εµπορικός κύκλος της 

εταιρείας αυξήθηκε κατά 132 ηµέρες από 24 σε 156 ηµέρες, δεσµεύοντας 

σηµαντικό κεφάλαιο κίνησης καθώς απαιτούνταν περισσότερα κεφάλαια 

κίνησης για τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας. Τέλος, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων της εταιρείας µειώθηκε 

από 21 φορές σε µόλις 9 φορές η οποία πτώση συνέβαλε και αυτή µε τη 

σειρά της στην πτώση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των καθαρών στοιχείων 

του ενεργητικού της κατά 2,2 φορές.9,10 
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h.  Ρευστότητα   

Ανάλυση Μόχλευσης - 

Ρευστότητα 

 

2011 

 

2012 

∆είκτης Έµµεσης Ρευστότητας  1,9 2,4 

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 1,7 1,9 

  

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας σε όρους ρευστότητας δηλαδή 

από πλευράς της ικανότητας της να αποπληρώνει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της φαίνεται βελτιωµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, 

παρόλο τη σηµαντική κάµψη που παρουσίασε τόσο ο κύκλος εργασιών αυτής 

όσο και η κερδοφορία της. Οι δείκτες άµεσης και έµµεσης ρευστότητας, όπως 

φαίνεται από τον συνηµµένο πίνακα, εµφανίζονται σηµαντικώς αυξηµένοι. Το 

current ratio αυξήθηκε σε 2,4 από 1,9 φορές και το quick ratio σε 1,9 από 1,7 

φορές.  

Παρόλο που οι δείκτες άµεσης και έµµεσης ρευστότητας παρουσίασαν 

σηµαντική βελτίωση όπως φαίνεται ανωτέρω, οι ταµειακές ροές της από 

λειτουργικές δραστηριότητες παρουσίασαν σηµαντική πτώση και µάλιστα 

έκλεισαν σε αρνητικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, οι αυτές ροές της έκλεισαν στο 

ποσό των -15 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε το εξωπραγµατικά εντυπωσιακό 

µέγεθος των 131 εκατ. ευρώ του 2011. Η αρνητική αυτή απόδοση της 

εταιρείας σε συνδυασµό µε τα κέρδη που παρουσίασε την κλειόµενη χρήση 

µας αφήνει να συµπεράνουµε ότι η εταιρεία δεν εισέπραξε τα 

πραγµατοποιηθέντα της κέρδη για την αυτή χρήση. Ωστόσο,  από τους δείκτες 

ρευστότητας αυτής σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

πρόβληµα µη αποπληρωµής των υποχρεώσεων της για τους 12 επόµενους 

µήνες από την ηµεροµηνία των οικονοµικών της καταστάσεων.  

Από πλευράς επενδύσεων της εξεταζόµενης εταιρείας, δαπανήθηκαν 

αρκετά κεφάλαια για αγορές οµολογιών πράγµα το οποίο δεν υπήρχε την 

προηγούµενη χρήση 2011. Ειδικότερα, η εταιρεία δαπάνησε το ποσό των 55 

εκατ. ευρώ. Έτσι, σε συνδυασµό και µε τις µειωµένες σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση εισπράξεις της από αποπληρωµές δανείων 

συνδεδεµένων  µερών, παρουσίασε αυξηµένες αρνητικές ροές για 
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επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες διαµορφώθηκαν στο ποσό των 32 εκατ. 

ευρώ  σε  σχέση µε τις θετικές ροές (εισπράξεις) που είχε την προηγούµενη 

διαχειριστική περίοδο.  

Γενικά, η ταµειακή της θέση, περιλαµβανοµένου και των ταµειακών της 

ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες έκλεισε σε χαµηλότερα επίπεδα σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος, όπως αντικατοπτρίζεται και από την 

κατάσταση οικονοµικής θέσης και ταµειακών ροών αυτής. 

Σηµειώνεται ότι λόγω και της φύσης εργασιών της στον τοµέα των 

κατασκευών, ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας συνδέεται στενά µε τον 

κίνδυνο καλής εκτέλεσης του έργου και προµήθειας λόγω της ταµειακής 

επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης 

των όρων των συµβάσεων που έχει υπογράψει η εταιρεία µε διάφορους 

συµβαλλόµενους. Η εταιρεία λόγω της  µακρόχρονης εµπειρίας της, της 

αυστηρής επιλογής των συνεργατών, προµηθευτών και της στενής 

παρακολούθησης µέσω της διεύθυνσης ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας 

αυτών ∆ΕΝ εκτίθεται σε µεγάλους κινδύνους όσον αφορά την καλή εκτέλεση 

των εργασιών και προµηθειών που αναθέτει. Επιπροσθέτως, υπάρχει 

επιπλέον εξασφάλιση έναντι των συνεργατών – προµηθευτών, καθώς 

απαιτούνται από αυτούς τραπεζικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προµήθειας 

υλικών, κλπ, που της επιτρέπει να έχει ισχυρή παρουσία στο χώρο και να 

διαµορφώνει αρκετά ισχυρή διαπραγµατευτική θέση έναντι των συνεργατών 

της. 

Όπως παρουσιάζεται στις σηµειώσεις των οικονοµικών της 

καταστάσεων για την κρινόµενη χρήση 2012, υπάρχει συγκέντρωση του 

πιστωτικού κινδύνου από πελάτες δεδοµένου ότι ένα σηµαντικό ποσοστό του 

κύκλου εργασιών αυτής πραγµατοποιείται από λίγους και µεγάλους πελάτες. 

Έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η εταιρεία µειώνεται σηµαντικά 

εξαιτίας της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας των ανωτέρω πελατών καθώς 

και των προκαταβολών και εγγυήσεων που χορηγούνται από τους 

τελευταίους στην εταιρεία.   

Επίσης, για τη θωράκιση αυτής και της εξασφάλισης επιβίωσης της, η 

εταιρεία προβαίνει σε ασφάλιση κατά 100% έναντι των κινδύνων που 
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ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση των έργων που αναλαµβάνει 

(όπως ατυχήµατα, βλάβες, ζηµίες σε εξοπλισµό και γεγονότα ανωτέρας βίας) 

µε τη σύναψη ασφαλιστικών συµβολαίων.  

Πρόσθετα, και λόγω της έντονης διαφοροποίησης που έχει επιλέξει ο 

όµιλος στην εκτέλεση των έργων που αναλαµβάνει ανά την υφήλιο, είναι 

σηµαντικό να σηµειωθεί η ευαισθησία αυτής σε γεωγραφικές περιοχές που 

παρουσιάζουν κρίση σε πολιτικό ή γεωπολιτικό επίπεδο, όπως είναι η Συρία. 

Σχετικά µε την αγορά αυτή, είναι σαφές ότι η ΜΕΤΚΑ δεν αναλαµβάνει 

ευθύνες και κινδύνους επενδυτού αλλά αυτούς του κατασκευαστού ο οποίος 

µάλιστα πληρώνεται για τις εργασίες που κάνει µέσω ανέκκλητης και 

επιβεβαιωµένης πίστωσης.  

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι ο κίνδυνος ρευστότητας 

διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και άµεσα 

ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, ενώ υπάρχουν και αχρησιµοποίητα πιστωτικά 

όρια από τραπεζικά ιδρύµατα. Παράλληλα, υπάρχει στενή παρακολούθηση 

των χρεών, των υποχρεώσεων καθώς και των πληρωµών που 

πραγµατοποιούνται σε καθηµερινό επίπεδο από το επιτελείο της εταιρείας. Τα 

controls που διαθέτει η εταιρεία στο επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλής 

ποιότητας που της επιτρέπει να κινείται µε ασφάλεια και σταθερότητα σε ένα 

ιδιαίτερα µεταβαλλόµενο και ασταθές επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Συµπερασµατικά, από το κλείσιµο των αποτελεσµάτων της εταιρείας 

για το 2012 σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω, η ρευστότητα αυτής έκλεισε σε 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.1,9,10 
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i. Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση   

 

Πίνακας 10 ∆ιαχείριση Κεφαλαίου (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012, ΜΕΤΚΑ) 

Προτού προχωρήσουµε στην ποιοτική ανάλυση, είναι χρήσιµο να 

σηµειωθεί ότι ο ανωτέρω δείκτης εκ των οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) έχει παρουσιασθεί µε λανθασµένο υπολογισµό 

καθώς τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας για το 2012 έκλεισαν στο ποσό 

των 75,526 εκατ. ευρώ έναντι των 100,045 εκατ. ευρώ που παρουσίασε. Το 

ανωτέρω αλλάζει το δείκτη του ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ προς ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από 0,7 σε 0,64 και ο οποίος υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 287.235 

Μείον ταµειακά διαθέσιµα -75.526 

Καθαρό χρέος 211.709 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 287.235 

Πλέον: ∆άνεια 45.970 

Σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων 333.205 

Καθαρό χρέος προς σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 0,64 
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∆είκτης Ξένων προς ίδια 

κεφάλαια 
2011 2012 

∆είκτης (σε φορές) 1,41 1,24 

 

Η δοµή των κεφαλαίων της υπό εξέταση εταιρείας παίζει σηµαντικό 

ρόλο προκειµένου να µελετήσουµε την εξάρτηση και ευαισθησία της σε 

εξωτερικούς παράγοντες που µπορεί να επιδράσουν στη µακροχρόνια 

βιωσιµότητα της. 

Από την εξέταση του δείκτη σύνολο υποχρεώσεων / ίδια κεφάλαια, 

φαίνεται ότι τα ξένα κεφάλαια της εταιρείας µειώνονται σε αναλογία σε σχέση 

µε τα ίδια κεφάλαια της σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση 2011.  

Αναφορικά µε το καθαρό χρέος αυτής (όπως προκύπτει εάν 

αφαιρέσουµε από τα ίδια κεφάλαια της τα ταµειακά της διαθέσιµα) σε σχέση 

µε τα ίδια κεφάλαια της για το 2012, φαίνεται ότι το καθαρό της χρέος 

αυξάνεται σηµαντικά σε απόλυτους αριθµούς από 159 εκατ. ευρώ σε 212 

εκατ. ευρώ, πράγµα το οποίο οφείλεται στην πτώση της ταµειακής θέσης της 

ελεγχόµενης την κρινόµενη χρήση σε σχέση µε το 2011. Η πτώση αυτή της 

ταµειακής θέσης της εταιρείας οφείλεται στους λόγους που παρατέθηκαν 

ανωτέρω στην ανάλυση ρευστότητας αυτής. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 

η πτώση αυτή οφείλεται τόσο στις αρνητικές ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες της όσο και στην ιδιαίτερη εξωστρεφή επενδυτική της 

δραστηριότητα για το αυτό έτος. 

Όπως φαίνεται και από την σηµείωση 25 των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας οι υποχρεώσεις της εταιρείας από 

τραπεζικό δανεισµό αφορούν κυρίως σε βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις οι οποίες έκλεισαν το εξεταζόµενο έτος 2012 σε 46 εκατ. ευρώ 

έναντι 12 µόλις εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρήση, κάτι το οποίο εξηγεί και 

τον ανωτέρω δείκτη του καθαρού χρέους προς τα ίδια κεφάλαια. 

Τέλος, αναφορικά µε το κόστος δανεισµού της εταιρείας το οποίο 

αντικατοπτρίζεται άµεσα στα καθαρά αποτελέσµατα αυτής, το µέσο σταθµικό 

επιτόκιο δανεισµού µειώθηκε σε 6,2% από 6,84% το 2011. Η µεταβλητότητα 
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και ευαισθησία των αποτελεσµάτων της εταιρείας σε µεταβολές του επιτοκίου 

είναι ιδιαίτερα χαµηλή χωρίς να επιδρά σηµαντικά στην οµαλή πορεία των 

εργασιών αυτής.1,9,10 

 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

2013 ΕΝΑΝΤΙ 2012 

 

4.3.1 Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 2013 

 

Η πορεία των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας ΜΕΤΚΑ από 

πλευράς πωλήσεων και κερδοφορίας έχει ως εξής: 

  

Πίνακας 11 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 2013, ΜΕΤΚΑ) 
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Αντίστοιχα, η κατάσταση οικονοµικής θέσης της εταιρείας για τη χρήση 2013 

σε σύγκριση µε αυτήν της χρήσης 2012 έχει ως ακολούθως: 

  

Πίνακας 12 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013, ΜΕΤΚΑ) 
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Η Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της έκλεισε ως ακολούθως: 

Πίνακας 13 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013, 
ΜΕΤΚΑ) 
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Η κατάσταση ταµειακών ροών της έκλεισε ως ακολούθως: 

  

Πίνακας 14 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013, ΜΕΤΚΑ) 
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4.3.2 Ανάλυση Καταστάσεων χρήσης 2013 

 

a. Πωλήσεις – Κερδοφορία 

Οι δείκτες ανάπτυξης των πωλήσεων και κερδοφορίας της εταιρείας 

έχουν ως εξής: 

  Actual 

Ηµεροµηνία Λήξης Χρήσης  31/12/2013 

 Ρυθµός Ετήσιας Ανάπτυξης 

Πωλήσεις 23% 

Κέρδη 24% 

 

Προτού ξεκινήσουµε την ειδικότερη ανάλυση µας αναφορικά µε τους 

µικροοικονοµικούς παράγοντες που συνέβαλλαν  στην αυξοµείωση της 

λειτουργικής απόδοσης της εταιρείας είναι χρήσιµο να σηµειωθούν γενικοί 

παράγοντες επί του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος λειτουργίας της στην 

εξεταζόµενη διαχειριστική περίοδο 2013:  

Το 2013 έκλεισε για την εταιρεία µε έντονη διεθνή εξωστρέφεια, όπως 

συνέβη και το προηγούµενο διαχειριστικό έτος του 2012. Η συµβολή της 

Ελλάδος στη διεθνή αυτή εξωστρέφεια της εταιρείας και στο σύνολο του 

κύκλου εργασιών της µειώθηκε από το 24% το 2012 στο µόλις 12% των 

πωλήσεων της για το 2013. Η γεωγραφική διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας υπήρξε σηµαντική και για το αυτό έτος του 

2013. Συγκεκριµένα, τα έσοδα του Οµίλου από τη δραστηριοποίησή του σε 

χώρες εκτός Ελλάδος (Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκία, Συρία, 

Ιορδανία και Λοιπές Χώρες) κάλυψαν το 88 % των συνολικών εσόδων του 

προερχόµενα κυρίως από την Αλγερία και το Ιράκ. Τα έσοδα από τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 1/1-31/12/2013 προέρχονται 

κυρίως από την Ρουµανία όπως και την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο 

2012. Τα έσοδα από λοιπές χώρες προέρχονται από την Αλγερία και το Ιράκ.  
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Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο δραστηριότητας της εταιρείας, η 

ΕΛΛΑ∆Α παίζει αναµφισβήτητα σηµαντικό ρόλο στη λειτουργική της 

δραστηριότητα. Συγκεκριµένα: 

Το 2013 ήταν ένα έτος καµπής για την ελληνική οικονοµία, η οποία 

έδειξε να εισέρχεται σταδιακά σε µια φάση σταθεροποίησης. Η βελτίωση 

σηµαντικών δηµοσιονοµικών και µακροοικονοµικών µεγεθών κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς, δηµιούργησε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη λήξη της ύφεσης 

προς το τέλος του 2014. 

Γενικότερα οι αποδόσεις της ελληνικής οικονοµίας βελτιώθηκαν σε 

κάποιο βαθµό τη χρονιά του 2013. Οι καλές επιδόσεις µιας οικονοµίας έχουν 

ιδιαίτερη σηµασία στο βαθµό που ενισχύουν την εµπιστοσύνη των διεθνών 

αγορών και ανοίγουν το δρόµο για περαιτέρω ελάφρυνση του δηµοσίου 

χρέους της Ελλάδας, βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 

26/27 Νοεµβρίου 2012. Ωστόσο, δεν συνιστούν ικανή συνθήκη για την 

ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα, το 2013 η ύφεση παρουσίασε αισθητή επιβράδυνση, µε τη 

συρρίκνωση του ΑΕΠ στο δεύτερο εξάµηνο να είναι η χαµηλότερη των 

τελευταίων τριών ετών. Παρ’ όλα αυτά, το περιβάλλον και το κλίµα στην 

πραγµατική οικονοµία παρέµειναν αρνητικά. Η υψηλή φορολογία συνέχισε να 

καθηλώνει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων και να 

αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια κινητοποίησης νέων επενδύσεων.  

Επίσης, παρά την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα και την πτωτική 

πορεία των επιτοκίων, οι συνθήκες χρηµατοδότησης εξακολούθησαν να 

δηµιουργούν εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, ειδικά στον τοµέα 

της εξωστρέφειας. Παρά τις συνεχιζόµενες προκλήσεις στο εγχώριο 

περιβάλλον, η ΜΕΤΚΑ ακολούθησε θετική πορεία σε όλη τη διάρκεια του 

2013, διατηρώντας υγιή µεγέθη και καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε 

όλους τους τοµείς.  

Εφαρµόζοντας µε συνέπεια της στρατηγική της, συνέχισε να διευρύνει 

το χαρτοφυλάκιο των έργων της στο εξωτερικό, εδραιώνοντας την παρουσία 

της στην αγορά των ενεργειακών κατασκευών της Μεσογείου και της Μέσης 

Ανατολής. Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας σειράς µεγάλων έργων σε Πακιστάν, 



- 86 - 

 

Ρουµανία, Τουρκία, Αλγερία, και Ιορδανία, συνολικής ισχύος 3,5GW 

σηµατοδότησε την καθιέρωση της ΜΕΤΚΑ ως διεθνώς αναγνωρισµένου και 

αξιόπιστου κατασκευαστή ενεργειακών έργων. 

Η δυναµική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της χρήσης 2013 και επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της 

ΜΕΤΚΑ. Μέσα στο παραπάνω δύσκολο και ασταθές µακροοικονοµικό 

πλαίσιο η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της από τα 328 

εκατ. ευρώ σε 405 εκατ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 23%. Παροµοίως, ο 

κύκλος εργασιών του Οµίλου για την τρέχουσα χρήση 2013 ανήλθε σε € 606,5 

εκ. αντί € 547,5 εκ. την προηγούµενη χρήση σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση 

της τάξης του 11%. Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην ανωτέρω 

πορεία του Οµίλου για την τρέχουσα χρήση είναι: 

α) Η «Κατασκευή Θερµικής Ενεργειακής Μονάδας Ισχύος 1250 MW» στο 

Ιράκ, συµβατικού τιµήµατος $ 401,2 εκ., που στην τρέχουσα χρήση 

κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €147,9 εκ. 

β) Η «Κατασκευή και θέση σε λειτουργία 24 αεροστροβίλων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 481,7 MW» στην Αλγερία, 

συµβατικού τιµήµατος $211 εκ. και 72 εκ. Αλγερινά δηνάρια, που στην 

τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €133,2 εκ. 

γ) Η συνέχιση του έργου « Κατασκευή Σταθµού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 

700 MW» στο Deir Ali της Συρίας, συµβατικού τιµήµατος € 673 εκ., που στην 

τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €68,0 εκ. 

δ) Η «Κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μονάδας Ισχύος 143 MW» στην 

Ιορδανία, συµβατικού τιµήµατος $143 εκατ. και 11 εκατ. Ιορδανικά δηνάρια, 

που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €48,0 εκ. 

ε) Η «Κατασκευή και θέση σε λειτουργία Σταθµού Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ισχύος 724 MW» στο Deir Azzour της Συρίας, συµβατικού τιµήµατος € 687 εκ. 

, που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €47,2εκ. 
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στ) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή Σταθµού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 

775 MW» στο Ντενιζλί, στην Τουρκία συµβατικού τιµήµατος €479 εκ. όπου ο 

κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό €36,8 εκ. και 

ζ) η συνέχιση του έργου «Μελέτη, προµήθεια, κατασκευή και θέση σε 

λειτουργία ενός αεριοστρόβιλου ALSTOM GT 13E2 Ισχύος 146 MW» στη 

Ιορδανία, συµβατικού τιµήµατος $ 100 εκ. και 2 εκ. JOD που στην τρέχουσα 

χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €35,4 εκ.10,11 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο όµιλος κατάφερε µέσα από τη 

σύναψη επικερδών συµφωνιών µε συνεταίρους αυτής σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής να διατηρήσει ανοδική πορεία στη λειτουργική της δραστηριότητα.   

Το µικτό κέρδος για την Εταιρεία ανήλθε στο ποσό των 80 εκατ. ευρώ 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης µόλις του +3% σε σύγκριση µε την 

προηγούµενη χρήση, όταν οι πωλήσεις αυτής αυξήθηκαν κατά +23%. Η µη 

οµαλή αυτή διακύµανση εξηγείται και από την πτώση του µικτού περιθωρίου 

κέρδους της εταιρείας το οποίο µειώθηκε από 24% επί των πωλήσεων της το 

2012 στο 20% το 2013. Είναι εύκολο να ερµηνευθεί η ανωτέρω διακύµανση 

εάν εστιάσουµε στην αναλογία του κόστους πωληθέντων αυτής ως προς τις 

πωλήσεις της. Ειδικότερα, το κόστος πωληθέντων της εταιρείας ως προς τις 

πωλήσεις της αυξήθηκε στο 80,3% από 76,5% την προηγούµενη χρήση 

συµβάλλοντας στο µικτό κέρδος να κλείσει µε µικρότερη αύξηση από την 

αντίστοιχη των λειτουργικών πωλήσεων αυτής. Η αύξηση αυτή του κόστους 

πωληθέντων, σύµφωνα µε τα δηµοσιευθέντα στοιχεία των οικονοµικών 

καταστάσεων της εταιρείας για το 2013, αποδίδεται στην αύξηση του κόστους 

των αποθεµάτων που αναγνωρίσθηκε ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρείας κατά 110 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί 

περίπου στο 34% των εξόδων του κόστους πωληθέντων που έχουν ληφθεί 

υπόψη στη διαµόρφωση του µικτού κέρδους αυτής. Πρόσθετα, η αύξηση αυτή 

του κόστους των αποθεµάτων αποτελεί το 27% των διαµορφούµενων 

πωλήσεων της εταιρείας για το 2013, κάτι το οποίο συνέτεινε στην αύξηση της 

αναλογίας του κόστους πωληθέντων σε σχέση µε τις πωλήσεις της. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

για την εταιρεία ανήλθαν στα € 54,5 εκ. από 56 εκατ ευρώ την προηγούµενη 
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χρήση παρουσιάζοντας πτώση της τάξης του 3%. Η πτώση αυτή του EBITDA 

αποδίδεται στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας 

κατά 20% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, παρόλο που σε αναλογία 

των πωλήσεων της τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρέµειναν σε ίδιο 

περίπου επίπεδο, ήτοι 6,4% περίπου επί των πωλήσεων της.  

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανήλθαν στα 44,4 εκ. από 36 εκατ. 

ευρώ την προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση της τάξης 

του +24%. Η αύξηση αυτή, παρόλο την πτώση του EBITDA κατά 3% ως 

είδαµε ανωτέρω οφείλεται στο φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης και 

συγκεκριµένα στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Ειδικότερα, ο αναβαλλόµενος φόρος έκλεισε από 9,9 εκατ (έξοδο) το 2012 σε 

4,2 εκατ. ευρώ το 2013 (ως έσοδο). Η διαφορά αυτή οφείλεται στην εγγραφή 

του 2013 για προσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας για τη 

µεταβολή του φορολογικού συντελεστή της χρήσης 2013 έναντι της χρήσης 

2012, η οποία προσαρµογή διαµορφώθηκε στο ποσό των 13 εκατ. ευρώ. Ο 

αναβαλλόµενος αυτός φόρος – έσοδο συνέτεινε στην «ωραιοποίηση» των 

καθαρών λειτουργικών κερδών της εταιρείας ως είδαµε ανωτέρω.   

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των δεικτών περιθωρίων κέρδους της 

εταιρείας για το 2013 και 2012, ως αναλύθηκε η διακύµανση τους ανωτέρω: 

Ανάλυση Περιθωρίου Κέρδους 2012 2013 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 23.5% 19,7% 

Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους 

(µετά την αφαίρεση αποσβέσεων) 
16.1% 12.8% 

Καθαρό Λειτουργικό Περιθώριο 

Κέρδους 
12,6% 13.2% 
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b. Κερδοφορία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 

 

Ανάλυση Κερδοφορίας 2012 2013  

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 12,5% 13,9% 

Απόδοση Καθαρών Στοιχείων 

Ενεργητικού  
14,3% 17,6% 

 

Εξαιτίας της απόδοσης που είχε η εταιρεία στην καθαρή κερδοφορία 

της, τα ίδια κεφάλαια αυτής παρουσίασαν άνοδο κατά 11% το οποίο 

µεταφράζεται σε 32 εκατ. Ευρώ µεταβολή σε απόλυτους αριθµούς. Αυτό 

λοιπόν είχε ως αποτέλεσµα ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων να 

διαµορφωθεί στο 14% από 12,5% που ήταν το 2012.10,11  

 

c. Κυκλοφοριακή ταχύτητα των στοιχείων του ενεργητικού 

της εταιρείας  

Ανάλυση του Κύκλου Εργασιών 2012 2013 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρών 

Λειτουργικών Περιουσιακών  

Στοιχείων (σε φορές) 

1,1 1,3 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Καθαρού 

Κεφαλαίου Κίνησης (σε φορές) 
1,0 1,2 

Ηµέρες Είσπραξης Απαιτήσεων 

(σε ηµέρες) 
455 354 

Ηµέρες ∆ιακράτησης Αποθεµάτων 

(σε ηµέρες) 
59 38 

Ηµέρες Αποπληρωµής 

Προµηθευτών (σε ηµέρες) 
358 233 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων 

Περιουσιακών Στοιχείων(σε φορές) 
9 11 

Εµπορικός κύκλος (σε ηµέρες) 156 159 
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Όπως φαίνεται από την ανάλυση των οικονοµικών δεδοµένων της 

εταιρείας, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού 

της αυξήθηκε από 1,1 σε 1,3 φορές. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην σχετικά 

ελαφρά αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης της εταιρείας από 1,1 σε 1,2 φορές. Ειδικότερα, η εταιρεία το 2013 

κατάφερε να εισπράττει τις απαιτήσεις της νωρίτερα σε σχέση µε το 2012 µε 

τις ηµέρες είσπραξης των απαιτήσεων να µειώνονται κατά 101 ηµέρες. 

Παράλληλα, η εταιρεία κατάφερε να µειώσει την περίοδο διακράτησης των 

αποθεµάτων της κατά 21 ηµέρες γεγονός το οποίο καταδεικνύει και την 

αποτελεσµατική διαχείριση αυτών συµβάλλοντας και στη βελτίωση του δείκτη 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.  

Από πλευράς διαχείρισης των συµβολαίων αυτής µε τους προµηθευτές 

της και τις ηµέρες αποπληρωµής αυτών, η θέση της εταιρείας χειροτέρευσε 

καθώς το 2013 οι προµηθευτές της κατάφεραν να επιβάλλουν τους όρους της 

και να αναγκάσουν την εταιρεία να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

νωρίτερα κατά 125 ηµέρες, κάτι το οποίο οδήγησε στη χειροτέρευση του 

δείκτη δέσµευσης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο εµπορικός κύκλος της εταιρείας 

αυξήθηκε κατά µόλις 3 ηµέρες από 156 σε 159 ηµέρες, καθώς όπως 

προαναφέρθηκε η βελτίωση που επήλθε από την καλύτερη διαχείριση των 

απαιτήσεων και αποθεµάτων της αντισταθµίστηκε από την χειροτέρευση της 

διαχείρισης των λογαριασµών των προµηθευτών της. Τέλος, σηµειώνεται ότι 

η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων της εταιρείας αυξήθηκε από 9 φορές σε 

11 φορές,  η οποία αύξηση συνέβαλε και αυτή µε τη σειρά της στην αύξηση 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της 

εταιρείας.10,11,13 

d.  Ρευστότητα   

Ανάλυση Μόχλευσης - 

Ρευστότητα 

 

2012 

 

2013 

∆είκτης Έµµεσης Ρευστότητας 2,37 2,41 

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 1,92 1,94 
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Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας σε όρους ρευστότητας δηλαδή 

από πλευράς της ικανότητας της να αποπληρώνει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της µε ρευστοποίηση των κυκλοφορούντων ενεργητικών 

στοιχείων αυτής έκλεισε στα ίδια περίπου επίπεδα µε την προηγούµενη 

χρήση χωρίς να παρουσιάζονται αξιοσηµείωτες µεταβολές. Οι δείκτες άµεσης 

και έµµεσης ρευστότητας, όπως φαίνεται από τον συνηµµένο πίνακα, 

εµφανίζονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Το current ratio διατηρήθηκε σε 2,4 

φορές και το quick ratio σε 1,9 φορές.  

Ενδεικτικό της κατάστασης ρευστότητας της εταιρείας αποτελεί και η 

δηµοσιευθείσα κατάσταση των ταµειακών ροών της το 2013 σε σχέση µε το 

2012. Συγκεκριµένα, οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της 

εταιρείας αυξήθηκαν σηµαντικά και διαµορφώθηκαν από αρνητικές καθαρές 

ροές το 2012 σε θετικές ταµειακές ροές το 2013. Ειδικότερα, οι ροές της 

εξεταζόµενης εταιρείας διαµορφώθηκαν στο ποσό των 29 εκατ. ευρώ από -18 

εκατ ευρώ την προηγούµενη χρήση. Η µεταβολή αυτή αποδόθηκε στη 

διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας µε σηµαντικότερη αλλαγή την 

αποπληρωµή των υποχρεώσεων της εταιρείας και γενικότερα τη διαχείριση 

των προµηθευτών της. Ενδεικτικό της τελευταίας µεταβολής  στη διαχείριση 

των προµηθευτών της αποτελεί η αύξηση των µη αποπληρωθέντων 

υποχρεώσεων της εταιρείας σε προµηθευτές της για το 2013 σε σχέση µε το 

2012 κατά το οποίο έτος οι υποχρεώσεις της παρουσίασαν σηµαντική µείωση 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση συντείνοντας στη διαµόρφωση 

αρνητικών ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες.  

Οι ταµειακές της ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για τη χρήση 

2013 σε σχέση µε τα  καθαρά µετά φόρων κέρδη της βρίσκεται σε σχετικά 

καλό επίπεδο µε το δείκτη κάλυψης να διαµορφώνεται σε 0,64 φορές, 

συγκριτικά πολύ καλύτερα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση στην οποία η 

εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εισπράττει τα καθαρά λειτουργικά της κέρδη µε 

τις ταµειακές της ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.  

Πρόσθετα, οι ταµειακές της ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

παρουσιάζονται θετικές διαµορφούµενες στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ από 

αρνητικές στην προηγούµενη χρήση, συµβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στη 
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βελτίωση των δεικτών ρευστότητας της και του επιπέδου ρευστών αυτής κάτι 

το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν επενδύθηκαν σηµαντικά ποσά σε 

αγορές οµολογιών.  

Οι ταµειακές εκροές της εταιρείας από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

έκλεισαν σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και 

συγκεκριµένα στα 54 εκατ. ευρώ από µόλις 5 εκατ. ευρώ το 2012. Η 

σηµαντική αυτή αύξηση αποδίδεται στο ποσό των 41 εκατ. ευρώ που 

διατέθηκε την παρούσα χρήση για αποπληρωµή του δανεισµού της εταιρείας 

από µόλις 5 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν την προηγούµενη χρήση 2012.  

Γενικότερα, η ταµειακή θέση της εταιρείας έκλεισε σε επίπεδα µειωµένα 

κατά 19 εκατ. ευρώ, όπως αντικατοπτρίζεται από την κατάσταση οικονοµικής 

θέσης και ταµειακών ροών αυτής. 

Σηµειώνεται ότι λόγω και της φύσης εργασιών της στον τοµέα των 

κατασκευών, ο κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας συνδέεται στενά µε τον 

κίνδυνο καλής εκτέλεσης του έργου και προµήθειας λόγω της ταµειακής 

επιβάρυνσης που πιθανόν να προκύψει σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης 

των όρων των συµβάσεων που έχει υπογράψει η εταιρεία µε διάφορους 

συµβαλλόµενους. Η εταιρεία λόγω της  µακρόχρονης εµπειρίας της, της 

αυστηρής επιλογής των συνεργατών, προµηθευτών και της στενής 

παρακολούθησης µέσω της διεύθυνσης ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας 

αυτών ∆ΕΝ εκτίθεται σε µεγάλους κινδύνους όσον αφορά την καλή εκτέλεση 

των εργασιών και προµηθειών που αναθέτει. Επιπροσθέτως, υπάρχει 

επιπλέον εξασφάλιση έναντι των συνεργατών – προµηθευτών, καθώς 

απαιτούνται από αυτούς τραπεζικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, προµήθειας 

υλικών, κλπ, που της επιτρέπει να έχει ισχυρή παρουσία στο χώρο και να 

διαµορφώνει αρκετά ισχυρή διαπραγµατευτική θέση έναντι των συνεργατών 

της. 

Ταυτόχρονα, ενδεικτικό της πολύ καλής ρευστότητας που βρίσκεται η 

εταιρεία ΜΕΤΚΑ αποτελεί και το γεγονός ότι ο πιστωτικός κίνδυνος (που 

απορρέει από την αθέτηση της υποχρέωσης εκ µέρους του πελάτη να 

αποπληρώσει εντός των συµβατικών προθεσµιών µέρος ή το σύνολο της 

οφειλής του) στον οποίο εκτίθεται αυτή είναι ελάχιστος καθώς ο οργανισµός 
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συνεργάζεται µε µεγάλους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

καθώς  και µε λίγους, µεγάλους και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού που 

διαθέτουν εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα.   

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι ο κίνδυνος ρευστότητας 

διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την εταιρεία να διατηρεί επαρκή διαθέσιµα 

και άµεσα ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα, ενώ υπάρχουν και αχρησιµοποίητα 

πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύµατα. Πρόσθετα, ενδεικτικό της καλής 

διαχείρισης που ασκεί η εταιρεία αποτελεί και η στενή παρακολούθηση των 

χρεών, των υποχρεώσεων καθώς και των πληρωµών που 

πραγµατοποιούνται σε καθηµερινό επίπεδο. Τα controls που διαθέτει η 

εταιρεία στο επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας που της επιτρέπει 

να κινείται µε ασφάλεια και σταθερότητα σε ένα ιδιαίτερα µεταβαλλόµενο και 

ασταθές επιχειρηµατικό περιβάλλον στις γεωγραφικές περιοχές που 

δραστηριοποιείται.  

Στο σηµείο αυτό είναι καλό να σηµειωθεί ότι η εταιρεία και ο όµιλος 

ΜΕΤΚΑ για να αντισταθµίσουν τους επιχειρηµατικούς και λειτουργικούς 

κινδύνους που αντιµετωπίζουν όπως ατυχήµατα, βλάβες, γεγονότα ανωτέρας 

βίας και τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στην εξέλιξη των εργασιών τους, προβαίνουν στην ασφάλιση κατά 100% των 

κινδύνων αυτών µε την κάλυψη της συνολικής αξίας των έργων και 

δραστηριοτήτων τους. Πρόσθετα, λόγω και της έντονης γεωγραφικής 

διαφοροποίησης της δραστηριότητας τους, οι λειτουργικοί κίνδυνοι που 

επέρχονται γι αυτήν είναι σηµαντικοί και ιδιαίτερα υψηλοί. Αναφορικά µε την 

δραστηριότητα της στη Συρία, ο κίνδυνος  υπήρξε χαµηλός παρόλο της 

γεωπολιτικής κρίσης στην αυτή περιοχή.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, µπορούµε µε ασφάλεια να 

διατυπώσουµε ότι η θέση της εταιρείας από πλευράς ρευστότητας είναι 

εξαιρετική.1,10,11 
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e. Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση   

Ο Όµιλος και συνακόλουθα και η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο 

στη βάση του καθαρού δανεισµού (net debt) προς το σύνολο των 

Απασχολούµενων Κεφαλαίων. Ο εν λόγω δείκτης για το 2013 σε σχέση µε το 

2012 διαµορφώθηκε ως ακολούθως: 

 

 

Πίνακας 15 ∆ιαχείριση Κεφαλαίου (ΠΗΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013, ΜΕΤΚΑ) 

 

Ο ανωτέρω υπολογισµός του δείκτη του καθαρού χρέους προς το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προέρχεται από τις 

δηµοσιευθείσες σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων της. Ο δείκτης για 

το 2012 έχει παρουσιασθεί µε λανθασµένο υπολογισµό καθώς τα ταµειακά 

διαθέσιµα της εταιρείας για το 2012 έκλεισαν στο ποσό των 75,526 εκατ. ευρώ 

έναντι των 100,045 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, ο δείκτης του καθαρού χρέους 

διαµορφώνεται από 0,7 σε 0,64 και ο οποίος υπολογίζεται ως ακολούθως: 
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 287.235 

Μείον ταµειακά διαθέσιµα -75.526 

Καθαρό χρέος 211.709 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 287.235 

Πλέον: ∆άνεια 45.970 

Σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων 333.205 

Καθαρό χρέος προς σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 0,64 

 

Πέραν του ανωτέρου δείκτη που καταδεικνύει την κεφαλαιακή 

διάρθρωση της εταιρείας, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2013 σε 

σχέση µε το 2012 έχει ως ακολούθως: 

∆είκτης Ξένων προς ίδια 

κεφάλαια 
2012 2013 

∆είκτης (σε φορές) 1,24 1,02 

 

Από την εξέταση του ανωτέρω δείκτη για το 2013, φαίνεται µια πτώση 

της εξάρτησης της εταιρείας σε ξένα κεφάλαια.  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι στόχος της εταιρείας αναφορικά µε τη 

διαχείριση του κεφαλαίου της είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα της να 

συνεχίσει την δραστηριότητα της (going concern). Αυτό επιτυγχάνεται µέσω 

της εξασφάλισης της πιστοληπτικής διαβάθµισης της εταιρείας. Για το σκοπό 

αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βάση του καθαρού δανεισµού προς το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της. Ο δανεισµός της εταιρείας κρίνεται ιδιαίτερα 

χαµηλός βάσει και των δηµοσιευµένων στοιχείων της κατάστασης οικονοµικής 

θέσης της κάτι το οποίο διασταυρώνεται και από την πολιτική της διοίκησης 

στο να διατηρεί τον δανεισµό σε χαµηλά επίπεδα και η προσφυγή σε αυτόν 

µόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και για βραχύ χρονικό διάστηµα.  

Όπως φαίνεται και από την σηµείωση 25 των δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας οι υποχρεώσεις της από τραπεζικό 
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δανεισµό αφορούν κυρίως σε βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις οι 

οποίες έκλεισαν το εξεταζόµενο έτος 2013 σε περίπου 5 εκατ. ευρώ έναντι 46 

εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρήση. 

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο δανεισµού για την εταιρεία ανήλθε σε 6,95% 

για το 2013 αυξηµένο σε σχέση µε το 2012 το οποίο ανήλθε στο 6,2%. Η 

µεταβλητότητα και ευαισθησία των αποτελεσµάτων της εταιρείας σε 

µεταβολές του επιτοκίου είναι ιδιαίτερα χαµηλή χωρίς να επιδρά σηµαντικά 

στην οµαλή πορεία των εργασιών αυτής.1,10,11 

 

 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ παρατίθενται και οι αντίστοιχες οικονοµικές 

καταστάσεις.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συµπερασµατικά, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ, µε ισχυρή βάση την πολυετή 

βιοµηχανική δραστηριότητά της, αλλά και τη χρήση τεχνολογιών αιχµής, 

αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως εταιρεία κατασκευής ολοκληρωµένων έργων 

υψηλής τεχνογνωσίας, προστιθέµενης αξίας και εξειδίκευσης στους τοµείς της 

ενέργειας, των υποδοµών και της άµυνας. Με συνεχείς επενδύσεις τόσο σε 

νέο προσωπικό όσο και σε µηχανήµατα, η επιχείρηση ολοκλήρωσε δύσκολα 

έργα, µε ιδιαίτερα απαιτητικά τεχνολογικά πρότυπα. Στον τοµέα της ενέργειας 

η επιχείρηση χρησιµοποίησε τη µακροχρόνια εµπειρία της στην κατασκευή 

µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη βιοµηχανοποίηση 

εξοπλισµού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να γίνει εξειδικευµένη 

εταιρεία για την υλοποίηση ολοκληρωµένων ενεργειακών έργων (EPC 

Contractor). Με εµπειρία που εκτείνεται σε όλους τους τύπους 

θερµοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών µονάδων, η εταιρεία µπορεί να 

ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ενεργειακές απαιτήσεις στις γεωγραφικές 

περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η εµπειρία, η τεχνογνωσία και η 

δυνατότητα εξειδικευµένης βιοµηχανικής δραστηριότητας και παραγωγής, 

δίνουν στη ΜΕΤΚΑ ισχυρό πλεονέκτηµα εκτέλεσης ιδιαίτερα απαιτητικών 

εργασιών, στον τοµέα των έργων υποδοµής. Στον εντυπωσιακό αριθµό 

έργων που έχει υλοποιήσει περιλαµβάνονται υψηλής προστιθέµενης αξίας 

κατασκευές σε µεγάλες γέφυρες και αθλητικές εγκαταστάσεις, εξοπλισµό για 

λιµένες, ορυχεία, βιοµηχανικές και πετροχηµικές εγκαταστάσεις. Σταθερή 

επιδίωξη αποτέλεσε, µετά την εξαγορά και την ανάληψη του management της 

εταιρείας το 1999, από τον όµιλο Μυτιληναίου, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

της για την ανάληψη σηµαντικών έργων στον ενεργειακό, αλλά και στον 

αµυντικό τοµέα, µέσω συµφωνιών βιοµηχανικής συµπαραγωγής µε µεγάλους 

διεθνείς οίκους που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. Για την υλοποίηση 

αυτής της στρατηγικής η ΜΕΤΚΑ αξιοποίησε τον σηµαντικό µηχανολογικό 

εξοπλισµό των δύο εργοστασίων της στο Βόλο, συµπληρώνοντάς τον µε νέα, 

τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα και προσλαµβάνοντας νέο, εξειδικευµένο 

ανθρώπινο δυναµικό. Η βιοµηχανική παραγωγή της ΜΕΤΚΑ είναι 
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προσανατολισµένη σε ιδιαίτερα απαιτητικές, όσον αφορά τη χρήση της 

τεχνολογίας, εφαρµογές στην ενέργεια, τις υποδοµές και την άµυνα. Πρόκειται 

συνήθως για βαριές και σύνθετες µεταλλικές κατασκευές, µε υψηλές ποιοτικές 

απαιτήσεις. Η σχεδόν 50ετής πείρα της σε έργα µεγάλης κλίµακας, οι άρτια 

εξοπλισµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της µε µηχανήµατα υψηλής 

ακρίβειας και αποτελεσµατικότητας στον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και 

η ικανότητά της να εφαρµόζει αυστηρά κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας, 

σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, είναι µερικά µόνο από τα 

ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα. 

Το έτος 2012 η µητρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ κατέγραψε πωλήσεις ύψους 

327,9 εκατ. ευρώ έναντι 815,1 εκατ. ευρώ το 2011, µειωµένες κατά 60%. 

Επίσης, κατέγραψε µεικτά κέρδη 77,14 εκατ. ευρώ έναντι 171,94 εκατ. ευρώ 

το 2011 (-55,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 56 

εκατ. ευρώ έναντι 152,5 εκατ. ευρώ το 2011 (-63%),και καθαρά κέρδη 36 εκατ. 

ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ το 2011 (-67%). Ως ποσοστό των εσόδων, τα 

µεικτά κέρδη ανήλθαν σε 24%, από 21% το 2011. 

Επίσης το έτος 2013 η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις ύψους 405 εκατ. 

ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση +23%. Το µεικτό κέρδος της ανήλθε στο ποσό 

των 80 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης µόλις του +3% σε 

σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για την εταιρεία ανήλθαν στα € 54,5 εκ. 

από 56 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας πτώση στο -3%. 

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανήλθαν στα 44,4 εκ. από 36 εκατ. ευρώ την 

προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση της τάξης του +24%. 

Τέλος, το ποσοστό των εσόδων τη χρήση 2013, για τα µεικτά κέρδη µειώθηκε 

από 24% το 2012 στο 20%.   

Από την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας ΜΕΤΚΑ 

Α.Ε. προκύπτει ότι πρόκειται για µια µεγάλη ελληνική πολυεθνική εταιρεία µε 

αξιόλογη εξωστρεφής δραστηριότητα σε διάφορες χώρες ανά την υφήλιο 

(χώρες Ε.Ε., Μέση Ανατολή, Αφρική, κλπ.). Στα εξεταζόµενα έτη 2011-2013, η 

εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. γνώρισε σηµαντική άνθηση των δραστηριοτήτων της µε 

την καθαρή της κερδοφορία να είναι πάντα θετική και ιδιαίτερα υψηλή αν 
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αναλογιστεί κανείς και το δύσκολο και ασταθές επιχειρηµατικό και γεωπολιτικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιήθηκε. Ενδεικτικό της εξαιρετικής  

οικονοµικής της θέσης αποτελεί και η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της κατά 

51% στη διάρκεια των εξεταζόµενων ετών. Θα ήταν παράλειψη να µην 

σηµειωθεί και η εντυπωσιακή της ρευστότητα πράγµα που της επέτρεψε και 

της επιτρέπει να ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ενεργειακά Έργα 

Έργο Έναρξη Πελάτης Τοποθεσία Κατάσταση 

8 κινητές αεριοστροβιλικές µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Fast 

Track) 

2014 
Société Algérienne de production 

de l’ Electricité (SPE Spa)  
Αλγερία Ολοκληρωµένα 

Υπηρεσίες Συντήρησης για την ΑΗΣ 

Μεγαλόπολης, Μονάδα Συνδυασµένου 

Κύκλου 811MW 

2013 ∆ΕΗ Ελλάδα Σε εξέλιξη 

Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 143MW, 

Ζάρκα 
2012 Samra Electric Power Co. (SEPCO) Ιορδανία Σε εξέλιξη 

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου 146MW, Ζάρκα 2012 Samra Electric Power Co. (SEPCO) Ιορδανία Ολοκληρωµένα 

24 κινητές αεριοστροβιλικές µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Fast 

Track) 

2012 
Société Algérienne de production 

de l’ Electricité (SPE Spa)  
Αλγερία Ολοκληρωµένα 

6 κινητές αεριοστροβιλικές µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Fast 
2012 Algerian Power Utility Company Αλγερία Ολοκληρωµένα 
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Track) 

Μονάδα Ανοιχτού κύκλου ισχύος 1250MW, 

µε καύσιµο φυσικό αέριο, Βασόρα  
2011 Ministry of Electricity of Iraq Ιράκ Σε εξέλιξη 

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & 

Συντήρησης για την Korinthos Power S.A., 

Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου 437MW 

2010 Korinthos Power S.A. Ελλάδα  Ολοκληρωµένα 

Μονάδα Συνδυασµένου κύκλου ισχύος 

870MW, Σαµψούντα 
2010 

BORASCO ELEKTRIK URETIM 

SANAYI VE TICARET A.S. 
Τουρκία Ολοκληρωµένα 

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & 

Συντήρησης για την IPP του Αγίου 

Νικολάου, Μονάδα Συνδυασµένου κύκλου 

430MW 

2010 Protergia Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Μονάδα Συνδυασµένου κύκλου 437MW 2009 Korinthos Power S.A.  Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Μονάδα Συνδυασµένου κύκλου ισχύος 

775MW, Ντενιζλί 
2009 

RWE & Turkas Güney Elektrik 

Uretim A.S. 
Τουρκία Ολοκληρωµένα 

Μονάδα Συνδυασµένου κύκλου ισχύος 

701MW, Deir Ali – ∆αµασκός 
2009 

Public Establishment of Electricity 

for Generation (PEEG)  
Συρία Σε εξέλιξη 

Πλήρεις Υπηρεσίες Λειτουργίας & 

Συντήρησης για την Αλουµίνιο της 

Ελλάδος, Σταθµός Συµπαραγωγής 320MW 

2008 Αλουµίνιο της Ελλάδος Ελλάδα Ολοκληρωµένα 
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Μονάδα Συνδυασµένου κύκλου ισχύος 

860MW, Πλοέστι  
2008 Petrom – Μέλος του Οµίλου OMV Ρουµανία Ολοκληρωµένα 

IPP Protergia, Άγιος Νικόλαος, Μονάδα 

Συνδυασµένου κύκλου 430MW 
2007 Protergia Ελλάδα 

 

Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Αλιβερίου Μονάδα V, Συνδυασµένου 

Κύκλου 420MW   
2007 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Υπηρεσίες Συντήρησης για την ΑΗΣ 

Λαυρίου Μονάδα V, Μονάδα 

Συνδυασµένου κύκλου 378MW 

2007 ∆ΕΗ Ελλάδα Σε εξέλιξη 

Korangi Power Station, Μονάδα 

Συνδυασµένου κύκλου 220MW 
2007 Karachi Electric Supply Corporation Πακιστάν Ολοκληρωµένα 

Πλήρεις Υπηρεσίες Συντήρησης για την 

Αλουµίνιο της Ελλάδος, Σταθµός 

Συµπαραγωγής 320MW 

2006 Αλουµίνιο της Ελλάδος Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΥΗΣ Ιλαρίωνα 2006 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Πλήρεις Υπηρεσίες Συντήρησης του 

εργοστασίου Αλουµίνιο της Ελλάδος 
2006 Αλουµίνιο της Ελλάδος Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Αλουµίνιο της Ελλάδος, Σταθµός 

Συµπαραγωγής 320MW 
2005 Αλουµίνιο της Ελλάδος Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Λαυρίου Μονάδα V, Μονάδα 

Συνδυασµένου κύκλου 378 MW 
2004 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου, Μονάδα I, II, III & IV 

µε καύσιµο λιγνίτη 
2004 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 
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Παροχή Προσωρινής/υποστηρικτικής 

ηλεκτρικής ενέργειας για τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 

2004 General Electric, Αθήνα 2004 Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Χανίων και Λινοπερασµάτων Κρήτης, 

Σορωνή Ρόδου – µε καύσιµο πετρέλαιο 

diesel GT 

2003 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Μονάδα III 2003 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Καρδιάς, Μονάδα IIII & IV µε καύσιµο 

λιγνίτη 
2002 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Λινοπερασµάτων, Unit LM 6000 PC 

sprint, ισχύος 43,3MW, µε καύσιµο 

πετρέλαιο diesel GT 

2001 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Φλώρινας, Μονάδα I, 330MW µε 

καύσιµο λιγνίτη 
1998 

Alstom Power Boiler Gmbh, 

Γερµανία 
Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Λαυρίου, Μονάδα IV Συνδυασµένου 

κύκλου 550MW 
1996 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΥΗΣ Θησαυρού, 3x100MW, Ποταµός 

Νέστος, ∆ράµα 
1994 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΥΗΣ Θησαυρού, 3x100MW 1991 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΥΗΣ Πηγών Αώου, 2x105MW 1986 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΥΗΣ Πηγών Αώου, 2x105MW 1986 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΥΗΣ Γκιώνας, 1x8,5MW 1984 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 
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ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου, Μονάδα III & IV, 

330MW έκαστη, µε καύσιµο λιγνίτη, 

Κοζάνη 

1981 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου, Μονάδες I & II, 

300MW έκαστη, µε καύσιµο λιγνίτη 
1980 ∆ΕΗ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Έργα Υποδοµών 

Έργο Έναρξη Πελάτης Τοποθεσία Κατάσταση 

Σιδηροδροµικό Έργο Κιάτο - Ροδοδάφνη 2014 Έργα ΟΣΕ Α.Ε. Ελλάδα Σε εξέλιξη 

ΤΙΤΑΝ Τσιµεντοβιοµηχανία 2006 ΤΙΤΑΝ Zlatna Panega Cement Βουλγαρία Ολοκληρωµένα 

Πεζογέφυρα ΚΑΤΕΧΑΚΗ 2003 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΝΕΩΡΙΟΝ Σύρου Α.Ε. 2002 ΝΕΩΡΙΟΝ Σύρου Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας 2002 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ,Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – 
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ – ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ 

ΑΤΕ 
Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου 2001 
Κοινοπραξία ΓΕΦΥΡΑ, Cleveland 

Bridge UK 
Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

∆ΕΠΑ Μετρητικός Σταθµός ΦΑ 

Στρυµονοχωρίου 
2001 ∆ΕΠΑ Α.Ε. Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2001 ΤΙΤΑΝ Α.Ε. – Τσιµεντοβιοµηχανία  Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικά Πετρέλαια – Θεσσαλονίκη, 

∆εξαµενές αργού πετρελαίου 
2000 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.  Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικά Πετρέλαια – Εγκαταστάσεις 

Θεσσαλονίκης 
1999 Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Ελλάδα Ολοκληρωµένα 
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Pirdop Copper 1999 Union Miniere Pirdop Copper Βουλγαρία Ολοκληρωµένα 

Ελληνικά Πετρέλαια – Εγκαταστάσεις 

Θεσσαλονίκης 
1999 J & P HELLAS  Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικά Πετρέλαια – Εγκαταστάσεις 

Ασπρόπυργου 
1998 Hyundai Engineering Co., Κορέα Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Λιµένας Πειραιώς, Πειραιάς 1992 Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

EMO, Port of Rotterdam 1990 MAN GHH, Γερµανία Ολλανδία Ολοκληρωµένα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Αµυντικά Έργα 

Έργο Έναρξη Πελάτης Τοποθεσία Κατάσταση 

Κατασκευή 42 semi trailers & 39 launcher 

mechanics πυραυλικών αντιαεροπορικών 

αµυντικών συστηµάτων PATRIOT  

2012 
Raytheon Company / IDS 

(Integrated Defense Systems) 
Ελλάδα Σε εξέλιξη 

Κατασκευή 47 semi trailers & 37 launcher 

mechanics πυραυλικών αντιαεροπορικών 

αµυντικών συστηµάτων PATRIOT 

2009 
Raytheon Company / IDS 

(Integrated Defense Systems) 
Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Κατασκευή 15 semi trailers & 11 launcher 

mechanics πυραυλικών αντιαεροπορικών 

αµυντικών συστηµάτων PATRIOT 

2009 
Raytheon Company / IDS 

(Integrated Defense Systems) 
Ελλάδα Σε εξέλιξη 

Ελληνικός Στρατός, Βιοµηχανοποίηση και 

παράδοση 170 σκαφών, πύργων, 

µηχανο-λογικών συγκροτηµάτων κλπ. 

2004 
KRAUSS MAFFEI WEGMANN, 

RHEINMETALL LANDSYSTEME 
Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικός Στρατός, Κατασκευή 

Συγκροτήµατος Θωράκισης Κανονιού 

Άρµατος Μάχης 

2004 
RHEINMETALL WAFFEN 

MUNITION 
Ελλάδα Ολοκληρωµένα 
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Ελληνικό Ναυτικό, Αναβάθµιση 

υποβρυχίων NEPTUNE 
2004 HDW Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικός Στρατός, Θωρακισµένα 

Οχήµατα Περισυλλογής (ARV) Άρµατος 

Μάχης 

2003 
KRAUSS MAFFEI WEGMANN, 

RHEINMETALL LANDSYSTEME 
Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικός Στρατός, Προµήθεια 

µηχανολογικών τµηµάτων Howitzer 
2002 KRAUSS MAFFEI WEGMANN Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικό Ναυτικό, Βιοµηχανοποίηση 

κελύφους υποβρυχίων 
2000 HDW Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικός Στρατός, Προµήθεια 

ρυµουλκούµενου οχήµατος PATRIOT 
1999 Raytheon Systems Co., USA Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικός Στρατός, Προµήθεια 

εκτοξευτήρων PATRIOT 
1999 Lockheed Martin Corp., ΗΠΑ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικό Ναυτικό, Σύστηµα µεταφοράς 
ελικοπτέρων 

1996 Ελληνικό Ναυτικό Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικό Ναυτικό, Σύστηµα φόρτωσης 
όπλων υποβρυχίου «ΓΛΑΥΚΟΣ» 

1996 Ελληνικό Ναυτικό Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικός Στρατός, Τ/Θ οχήµατα 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
1994 ΕΛΒΟ Ελλάδα Ολοκληρωµένα 

Ελληνικό Ναυτικό, Σύστηµα φόρτωσης 

όπλων υποβρυχίων 
1993 Ελληνικό Ναυτικό Ελλάδα Ολοκληρωµένα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙ 

Εικόνα 3 Οικονοµικές Καταστάσεις 2011 (ΠΗΓΗ ΜΕΤΚΑ, www.metka.com) 
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Εικόνα 4 Οικονοµικές Καταστάσεις 2012 (ΠΗΓΗ ΜΕΤΚΑ, www.metka.com) 
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Εικόνα 5 Οικονοµικές Καταστάσεις 2013 (ΠΗΓΗ ΜΕΤΚΑ, www.metka.com
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