
Firma FANY Gastroservis s.r.o. se zaměřuje na velkoobchod potravin v Praze a okolí. V 

nabídce má více než 7500 druhů zboží a na trhu funguje v různých formách již více než 25 

let. Ve formě velkoobchodu ale oficiálně vznikla až dne 17. září 2003.
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Cílem této diplomové práce je ocenění společnosti FANY Gastroservis s.r.o. ke dni 

1. 12. 2018, jejímž předmětem podnikání je především velkoobchod s potravinami. 

V teoretické části práce se uvádějí základy oceňování podniku a jeho postup až 

k oceňovacím metodám. V praktické části pak tato firma projde strategickou i finanční 

analýzou, díky kterým bude možné sestavit finanční plán. Ten se pak využívá při 

finálním ocenění výnosovými metodami. Jako hlavní metoda ocenění je zvolena metoda 

DCF entity.

Abstract

The aim of this thesis is the valuation of FANY Gastroservis s.r.o. as of 1 December 

2018, whose main business is food wholesaler. In the theoretical part there are the 

fundamentals of the company’s valuation and its progress to the valuation methods. In 

the practical part company will undergo a strategic and financial analysis, which will 

make it possible to compile a financial plan. It’s then used in the final part of the 

valuation by using income approaches. As the main method was selected the DCF 

entity.

Abstrakt

Cíl práce

Vyjádření hodnoty firmy FANY Gastroservis s.r.o. v peněžních jednotkách ke dni 1.12.2018.

Závěr

Finanční plán pro období 2018-2022

Vypočítaná hodnota společnosti dle použitých metod (v tis. Kč)

Výsledná hodnota společnosti FANY Gastroservis s.r.o byla stanovena dvoufázovou metodou 

pomocí DCF Entity ke dni 1. 12. 2018 na 558 868 tis. Kč. Jako její doplnění byly zvoleny 

metody DCF Equity, metoda ekonomické přidané hodnoty a tržní multiplikátor Value/EBIT. 

Dolní hranici ocenění představuje metoda účetní hodnoty, která činí 195 769 tis. Kč.


