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Cílem této bakalářské práce je posoudit 
finanční zdraví podniku a provedení 
finanční analýzy pomocí metod finanční 
analýzy jako je horizontální a vertikální 
analýza, bilanční pravidla, rozbor 
pracovního kapitálu, poměrová analýza  a 
přidaná ekonomická hodnota. Některé 
ukazatele zahrnují porovnání 
s hodnotami v odvětví, ve kterém 
společnost působí.  Závěrem práce je 
zhodnocení finanční situace a 
doporučení.

The aim of this bachelor thesis is to assess 
the financial health of the company and 
performance of financial analysis with using 
of a method of financial analysis such as 
vertical and horizontal analysis, balance 
rules, analysis of working capital, ratio 
analysis and economic value added. Some of 
the ratios include comparison with values 
from industry where the company operates. 
The conclusion of the thesis is an evaluation 
of the financial situation and my 
recommendation. 

Ekonomická přidaná hodnota 2013 2014 2015 2016 2017
EBIT 95 786 -163 861 -961 597 187 538 138 871

daňová sazba (t) -0,01 % 3,68 % 7,62 % 6,31 % 20,27 %

WACC × zpoplatněný kapitál 194 546 296 662 185 630 185 442 215 483

EVA -98 753 -454 495 -1 073 918 -9 746 -104 762

Společnost Lonza Biotec s.r.o. sídlí zhruba 40 km od 
Prahy ve městě Kouřim, kde zaměstnává zhruba 210 
pracovníků (k dubnu 2019). Její výroba se zaměřuje na 
speciální doplňky stravy
určené pro lidi, výživové doplňky pro zvířata, výrobky 
zvyšující výnosy plodin v zemědělství a výrobky
zlepšující kvalitu potravin.

Po zhodnocení finanční situace pomocí ukazatele ekonomické přidané hodnoty, bylo zjištěno, že 
společnost svým vlastníkům netvořila hodnotu ani v jednom analyzovaném roce. Nejlépe si 
vedla v roce 2016 a naopak nejhůře v roce 2015.
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