
Abstrakt

Cílem diplomové práce je odhad tržní hodnoty společnosti Domes Bylany s.r.o. k 1. lednu 2016. V rámci práce byla provedena strategická analýza trhu s hnědým uhlím v ČR.

Prostřednictvím finanční analýzy byla posouzena finanční stabilita a výkonnost podniku, které potvrdily princip going concern, na jehož základě bylo rozhodnuto využít pro ocenění

podniku metodu DCF Entity.

English summary

The aim of this thesis is to determine the market value of the company Domes Bylany s.r.o. to date of 1st January, 2016. The first part of the valuation process is focused on the

strategic analysis of brown coal market in Czech Republic. The financial stability and business performance were assessed through the financial analysis and its outcome led to

confirmation of the principle of going concern resulting in choice of DCF Entity method.

Vývoj odvětví hnědého uhlí

Význam hnědého uhlí je v České republice dlouhodobě významný, především v oblasti teplárenství a výrobě elektřiny.

V posledních letech však zaznamenává stálý pokles, a to nejen kvůli problémům s prolomením limitů, ale i své

neekologičnosti. Jeho produkce v ČR mezi lety 2009 a 2014 klesla o více než 15 %. I přesto je nadále vývozním

artiklem, především na Slovensko, do Německa a Polska. Procento vyvezeného uhlí však stále klesá a pohybuje se nyní

pouze okolo 3% produkce. Zajímavým fenoménem posledních let je, že zároveň probíhá dovoz hnědého uhlí z Německa

a Polska. Ten vzrostl zejména po roce 2014 z důvodu nejisté situace ohledně těžby hnědého uhlí v ČR a také akvizicí

německého dolu Mibrag společností EPH.

Souhrn práce

V rámci strategické analýzy byl analyzován obchod s hnědým uhlím v České republice. Toto odvětví je nyní především na severu Čech, kde se firma nachází, ohroženo neprolomením

těžebních limitů, je tedy otázka, zda firma nebude do budoucna muset změnit své hlavní zboží, anebo se více zaměřit na jeho dovoz z jiných oblastí či zahraničí. Po provedení analýzy

konkurence byla pozice firmy určena jako stabilní.

V další části diplomové práce byla provedena finanční analýza firmy, zde byl ve většině ukazatelů prokázán

kladný vývoj korespondující se zbytkem odvětví. Jako kladnou stránku zde můžeme vyzdvihnout například

stabilní výši osobních nákladů. Naopak jako problematičtější se ukázala nízká rentabilita tržeb a příliš vysoká

likvidita firmy.

Celkově byl analýzou potvrzen princip going concern a k ocenění firmy byla zvolena výnosová metoda DCF Entity. Pro využití této metody bylo nutné vypracovat analýzu a prognózu

generátorů hodnoty a finanční plán.

Poslední část diplomové práce tvoří samotné ocenění firmy Domes Bylany s.r.o. Zde byla pomocí výnosové metody DCF Entity určena výsledná hodnota firmy k datu 1. ledna 2016

na částku 72 947 280 Kč. Účetní hodnota firmy za rok 2015 je 53 776 000 Kč. Účetní hodnota firmy je tedy nižší než hodnota stanovená výnosovou metodou. Tato skutečnost ukazuje

na dobrou ekonomickou výnosnost firmy a může být také částečně způsobena vedením účetnictví v historických pořizovacích cenách, což především u dlouhodobého majetku vede

k podceňování oproti aktuálním cenám.

Závěr

Výsledná hodnota podniku byla vypočtena pomocí iteračního postupu, kdy výpočet postupuje od 2. fáze směrem k 1. roku první fáze a postupně dochází k vylaďování kapitálové

struktury. Výsledná hodnota podniku byla k 1. lednu 2016 pomocí metody DCF Entity stanovena na částku 72 947 280 Kč.
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