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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει αντικείμενο την ανάλυση χρηματοοικονομικών μεγεθών
που σχετίζονται με τη λειτουργία δομικών επιχειρήσεων. Επιχειρείται λοιπόν, η
χρηματοοικονομική ανάλυση πέντε πολύ σημαντικών ομίλων του κατασκευαστικού κλάδου που
ανήκουν στους είκοσι πιο κερδοφόρους κατασκευαστικούς ομίλους του Ηνωμένου Βασιλείου και
η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, αλλά και η συνολική αποτίμηση του κλάδου. Οι όμιλοι που
επιλέχθηκαν είναι:•Carillion Group plc•Kier Group plc•Interserve Group plc•GallifordTry Group
plc•Costain Group plc. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις τις οποίες
υποχρεούται να δημοσιεύει μία ανώνυμη εταιρεία . Συγκεκριμένα, γίνεται εκτενέστερη αναφορά
στον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται η
μέθοδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τη χρήση αριθμοδεικτών. Γίνεται λεπτομερής
διάκριση των αριθμοδεικτών σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό τον οποίο επιτελούν
και στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού τους, η σημασία τους και η ερμηνεία των
ενδεχόμενων τιμών τους. Επιπλέον, περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο επιλέχτηκαν οι
Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των παραπάνω
κατασκευαστικών ομίλων.Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πορεία του κατασκευαστικού
κλάδου στη Μεγάλη Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται παρουσίαση μέσω πινάκων και
διαγραμμάτων, διάφορων μεγεθών που σχετίζονται με αυτόν.Στο 4ο κεφάλαιο πραγματοποιείται
χρηματοοικονομική ανάλυση επιλεγμένων κατασκευαστικών ομίλων. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται
μία σύντομη παρουσίαση του προφίλ του κάθε ομίλου και υπολογίζονται συγκεκριμένοι
αριθμοδείκτες για κάθε έναν (Αριθμοδείκτες Γενικής και Ειδικής Ρευστότητας, Αριθμοδείκτες
Αποδοτικότητας Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων, Αριθμοδείκτης Αποδόσεως σε Κέρδη ανά
Μετοχή, Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων και Αποθεμάτων και
Αριθμοδείκτης Χρέους προς Σύνολο Ενεργητικού). Οι αριθμοδείκτες κάθε ομίλου προκύπτουν από
ετήσιους ισολογισμούς που αφορούν τα έτη 2006, 2007, 2008. 2009 και 2010. Στο 5ο κεφάλαιο
γίνεται μια συγκριτική ανάλυση των δεικτών όλων των ομίλων μαζί , η οποία απεικονίζει την
πορεία του κλάδου κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα
τα οποία προκύπτουν, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αξιολόγηση της πορείας του
κλάδου, την επισήμανση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτήν καθώς και για την εικόνα της
γενικότερης οικονομικής κατάστασης στην χώρα.Στο 6ο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία
παραγοντική ανάλυση στους κατασκευαστικούς ομίλους που έχουν επιλεγεί για την
χρηματοοικονομική ανάλυση. Στηρίχτηκε σε μία τούρκικη πανεπιστημιακή εργασία η οποία
εφαρμόστηκε σε 28 κατασκευαστικές εταιρίες, χρησιμοποιώντας 25 διαφορετικούς
χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες.
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