
Výzkumné zaměření a poslání
Zaměřujeme se na výzkum následujících jevů:

•	 dopady účetních informací na ocenění firem 
na kapitálových trzích;

•	 dopady manipulace účetních údajů na efektivitu ocenění 
firem na kapitálových trzích a na informační asymetrii 
mezi podnikovými insidery a externími investory;

•	 vliv sociálních norem na ocenění firem na kapitálových 
trzích a na výši finanční kompenzace vrcholového 
managementu.

Co umíme
•	 Finanční analýzu firem a ohodnocení jejich finanční 

výkonnosti z pohledu ziskovosti, efektivity, 
solventnosti a likvidity.

•	 Odhad vnitřní hodnoty firem provedený na bázi 
účetních údajů.

•	 Expertíza v oblasti dopadu alternativních 
institucionálních požadavků na transparentnost 
poskytovaných finančních informací a na efektivitu 
kapitálového trhu.

Co nabízíme
•	 Participaci na projektech, které zahrnují ocenění firem 

či jejich částí.
•	 Vypracování expertního stanoviska k ocenění firmy.
•	 Odhad ceny kapitálu firem.
•	 Vypracování stanoviska k dopadům legislativních 

a regulačních změn v oblasti oceňování.

pro koho je nabídka určena
•	 Podnikům.
•	 Legislativním orgánům.
•	 Regulátorům finančních trhů.

řešené projekty
•	 Kvalita účetních údajů, ziskovost obchodování 

manažerů a informační obsah ceny akcií. (GAČR 
15-13040S)

•	 Účetní řízení ziskovosti při prvotní veřejné emisi akcií 
(IPO) (P403-12-2166).
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Spolupráce s podniky a veřejnými institucemi

•	 Vypracování stanoviska k posudku dopadů 
připravovaného zákona o oceňování pro Ministerstvo 
financí České republky.

•	 Spolupráce s firmou Deloitte na odhadu a kvantifikaci 
průběhu sběru ekologických svítidel.
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