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ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty

společnosti PERI, spol. s r.o., k 1.3. 2020. Hlavní metodou

ocenění je výnosová metoda DCF entity a vedlejšími

metodami ocenění jsou účetní hodnota 2018 a metoda

tržního násobitele. Tato práce také obsahuje analýzu

současné situace společnosti PERI, spol. s r.o.,

prostřednictvím strategické a finanční analýzy. Dále je v

práci proveden finanční plán podniku pro roky 2019 až

2023. Hlavním výstupem práce je ocenění společnosti.

ABSTRACT
The objective of this diploma thesis is the valuation of the

company PERI, spol. s r.o., as of March 1, 2020. The main

method of company valuation is the DCF entity revenue

method, the secondary methods are the book value for

year 2018 and market multiplier method. This thesis also

contains the current situation analysis of PERI, spol. s r.o.,

using strategic and financial analysis. As part of this thesis

there is also company financial plan prepared for years

from 2019 till 2023. The main output of this diploma thesis

is the company valuation.

CÍL PRÁCE

Nejdříve bylo nutné provést strategickou analýzu, v rámci

které byla zjištěna situace vnitřního a vnějšího okolí

podniku. Také zde proběhlo vymezení relevantního trhu a

prognóza tržeb pro roky 2019 až 2023. Dalším krokem byla

finanční analýza, ve které byla zjištěna situace podniku z

finančního hlediska. V rámci finanční analýzy byla

provedena horizontální a vertikální analýza účetních

výkazů, analýza poměrových ukazatelů, analýza bilančních

pravidel a bankrotní modely. Následuje analýza generátorů

hodnoty, ze které dále vychází finanční plán, který byl v

diplomové práci také sestaven. Na základě všech

zmíněných analýz bylo vypočteno ocenění podniku hlavní

metodou, kterou je výnosová metoda DCF entity. Vedlejší

metody pro ocenění byly zvoleny účetní hodnota 2018 a

metoda tržního násobitele.

Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti

PERI, spol. s r.o., k 1.3. 2020. Informace z této práce mohou

využít manažeři a vedoucí orgány společnosti pro řízení

hodnoty podniku. Prodej české pobočky je sice možný, ale

při stanovení hodnoty by musela být brána v úvahu

změněná strategie, protože firma ztratí vazbu na svoji

mateřskou společnost sídlící v Německu.

METODIKA

VÝSLEDNÉ OCENĚNÍ

V následujícím grafu je zobrazeno ocenění společnosti

PERI, spol. s r.o., hlavní metodou, kterou je výnosová

metoda DCF entity. Dále je zde ocenění vedlejšími

metodami, kterými jsou účetní hodnota 2018 a metoda

tržního násobitele. Hodnoty v grafu jsou vyjádřeny v tis.

Kč.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Z vyhodnocení současné situace podniku vyplývá, že se

jedná o finančně zdravý podnik, kterému se velmi daří.

Tržní podíl podniku se pohybuje přibližně kolem 80 %. Dle

finančního plánu se předpokládá, že společnosti se bude

dařit i nadále a tržby i čistý zisk stále budou růst. Celková

hodnota společnosti stanovena dvoufázovou metodou

DCF entity činí 2 038 241 000 Kč. Ve srovnání s metodou

tržního násobitele je zde stále prostor pro zlepšení a růst

hodnoty podniku.


