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Abstrakt
Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti AGADOS, spol.

s r.o. za účelem případné koupě podniku blíže nespecifikovaným externím

kupujícím k datu 18. 11. 2017. Teoretická část se zabývá základními pojmy

oceňování podniku, zejména hodnotou podniku a jejími kategoriemi,

postupem při oceňování podniku a metodami používanými pro oceňování

podniku. Praktická část vychází z teoretických a metodických poznatků,

na jejichž základě je provedeno samotné stanovení hodnoty společnosti,

kterému předchází představení oceňovaného podniku, strategická a finanční

analýza doplněná o finanční plán. Výsledná hodnota společnosti je stanovena

prostřednictvím výnosové metody DCF entity.

Summary
The aim of this diploma thesis is to determine the market value of the
company AGADOS, spol. s r.o. for a prospective purchase of the company by
an unspecified external buyer to a date 18th November 2017. The
theoretical part deals with the basic concepts of business valuation,
especially the value of the company and its categories. Moreover, the
theoretical part deals with the process of business valuation and the
methods used for the valuation. The practical part is based on the theoretical
and methodological knowledge, which is then applied to determinate the
value of the company. It is preceded by the introduction of the valuated
company, as well as the strategic and financial analyses supplemented by a
financial plan. The resulting company value is determined by the method of
DCF entity.

AGADOS, spol. s r.o.
Společnost je v současné době jedním z největších evropských výrobců
přívěsných vozíků v kategorii O1 a O2, tj. přípojná vozidla s největší
přípustnou hmotností do 750 kg a do 3 500 kg. AGADOS zaujímá roli
předního českého výrobce přívěsů, jejichž výrobě se věnuje od roku 1992.
Ročně vyrobí průměrně 20 tisíc přívěsných vozíků.

Proces ocenění podniku Stanovení hodnoty podniku

Definice tržní hodnoty podniku
Tržní hodnota podniku je množina odhadnutých částek, za které by mohl být
podnik směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným
prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po
náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně
a bez nátlaku.

Strategická
analýza

Finanční
analýza

Finanční plán

Souhrnné ocenění
Za základní metodu pro stanovení hodnoty společnosti AGADOS byla zvolena
výnosová dvoufázová metoda DCF entity. Pro kontrolní propočet bylo
provedeno ocenění dalšími výnosovými metodami, kterými byly dvoufázové
metody DCF equity a EVA entity. Výsledky obou metod poukázaly na to, že
metoda DCF entity byla vybrána vhodně a dává relevantní výsledek.
Za doplňkovou metodu k výnosovému ocenění metodou DCF entity byla
zvolena metoda tržního porovnání a metoda účetní hodnoty. Prostřednictvím
metody tržního porovnání byla hodnota vlastního kapitálu společnosti
stanovena k datu 18. 11. 2017 v intervalu od 321 189 tisíc Kč do 809 567 tisíc
Kč. Dolní hranice intervalu je vymezena hodnotou stanovenou na základě
násobitele EV/Sales a horní hranice je vymezena hodnotou stanovenou na
základě násobitele P/E. Metoda potvrdila správnost původního výsledku, tj.
cca 578 000 tisíc Kč, jelikož hodnota podniku určená základní metodou DCF
entity se nachází právě v tomto vymezeném intervalu. Účetní hodnota
vlastního kapitálu k datu 18. 11. 2017 činí 144 885 tisíc Kč, a představuje tak
dolní limit výsledného ocenění podniku.

Výsledná hodnota vlastního kapitálu (tržní hodnota) společnosti AGADOS, spol. s r.o.
stanovená dvoufázovou metodou DCF entity k datu 18. 11. 2017 činí

578 057 tisíc Kč.
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