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Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku a jejím cílem je stanovení

hodnoty výrobní společnosti Fluokov, s. r. o., pro potenciálního externího investora. Práce se

skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou za pomoci domácí a zahraniční

odborné literatury vysvětlena východiska a metody samotného oceňování. Praktická část

obsahuje konkrétní příklad, a to stanovení hodnoty společnosti Fluokov, s.r.o. ke dni 1. května

2019. V závěru práce je zhodnoceno hospodaření společnosti, jsou porovnány výsledky

vybraných vhodných metod oceňování a je stanovena výsledná hodnota podniku.

ABSTRAKT

SOUHRNNÉ OCENĚNÍ PODNIKU

ZÁVĚR

Na základě strategické a zejména finanční analýzy bylo zjištěno, že společnost Fluokov splňuje

tzv. going concern princip a je možné ji ocenit pomocí výnosových metod. Stěžejní metody

ocenění představovaly metody diskontovaných peněžních toků. Hlavní metoda DCF Entity,

vyjadřující hodnotu celé firmy, byla doplněna o metodu DCF Equity, vyjadřující hodnotu

vlastního kapitálu. Jako doplňující výnosová metoda byla použita metoda EVA Entity. Jako

zástupce tržních metod byl vybrán ukazatel EV/EBITDA a jako zástupce majetkových metod

hodnota účetní, kterou výsledky všech výše zmíněných metod převyšují. Za nejpřesnější

výsledek je považován ten stanovený metodou DCF Entity, jejímž prostřednictvím byla hodnota

podniku ke dni 1. 5. 2019 stanovena na 188 845 tis. Kč.

Společnost Fluokov je malý (z pohledu obratu), původně rodinný podnik zabývající se

kovovýrobou sídlící v Teplicích. Veškeré jeho výrobky jsou specifické a 90 % z nich je určeno

pro další zpracování. Stěžejním produktem společnosti jsou ocelové nádrže pro aku baterie.

Dále se společnost zaměřuje na řezání plechů laserem a jejich ohraňování. Společnost byla vždy

silně exportně zaměřena, 85 % produkce je v současnosti exportováno na německý trh.

Společnost byla založena v roce 1996 jako pokračování podniku fyzické osoby Ivana Jecha. Od

roku 2012 společnost ovládá dceřinou společnost Pracovní stroje Teplice, s. r. o., zaměřující se

na výrobu hydraulických lisů.
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ENGLISH SUMMARY

This thesis deals with the topic of business valuation and its aim is to determine the value of the

manufacturing company Fluokov, s. r. o. for the needs of a potential external investor. The thesis

consists of a theoretical and a practical part. The bases and methods of the valuation process are

explained in the theoretical part with the help of domestic and foreign professional literature.

The practical part contains a specific example of business valuation performed on

Fluokov, s. r. o. The valuation was made on 1 May 2019. The conclusion of the theses consists

of an evaluation of the company’s performance, comparison of the outcomes of selected

appropriate valuation methods and the resulting value of the company is determined.
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OCENĚNÍ PODNIKU DVOUFÁZOVOU METODOU DCF ENTITY

(v tis. Kč) 2019 2020 2021 2022 2023

FCFF 4 211 7 123 8 040 9 031 10 101

diskont 1,050486524 1,130528535 1,216774492 1,309746695 1,410008493

Diskontovaná FCFF 4 009 6 301 6 608 6 895 7 164

Hodnota 1. fáze 30 976

(v tis. Kč) 2023 - ?

Pokračující hodnota FCFF 10 333

diskontní míra (WACC) 7,66%

tepmo růstu 2,3%

Hodnota 2. fáze 136 727

Hodnota společnosti Fluokov k 1. 5. 2019 (v tis. Kč)

Hodnota 1. fáze 30 976

Hodnota 2. fáze 136 727

Hodnota provozně nepotřebného majetku 21 142

Výsledná hodnota podniku 188 845


