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Everesta, s.r.o.

Jsme poradenská a servisní společnost.

Poskytujeme poradenství a služby v oblasti řízení a rozvoje  
organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů. 

Společnost Everesta, s.r.o. vznikla v roce 1997. V průběhu let se 
vyvinula v silnou a stabilní společnost s desítkami zaměstnanců po 
celé republice a její jádro tvoří tým vysoce angažovaných lidí.

  MISE

Naším posláním je pomáhat lidem a firmám v jejich
rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti.

  VIZE

Chceme se stát nejoblíbenější a nejvyhledávanější
společností v ČR poskytující služby a poradenství
v oboru řízení či  rozvoje firem a jejich zaměstnanců.
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I. Úvodní slovo jednatelů společnosti

Radomil Bábek  
generální ředitel

Kdy se vlastně z malé firmy stane střední 
a ze střední velká? Ostrá hranice mezi těmito 
pojmy neexistuje, stejně jako obvykle nelze 
identifikovat jediný okamžik, kdy se tato 
změna udála. Everesta bezesporu není malou 
firmou již několik let. Avšak až v roce 2011 byla 
uzavřena jedna její životní fáze, ve které jako 
malá firma fungovala. Dnes už nejen že jsme 
silnou a stabilní společností, ale také tomu 
odpovídají vnitřní procesy a naše vystupování 
navenek. Potvrdili jsme a upevnili své místo 
na trhu. Další změny nás ještě čekají. Těšíme 
se na ně a očekáváme je s mírným příjemným 
vzrušením. Změna je přeci život a Everesta žít 
umí. A to jen díky lidem, kteří ji tvoří.

Iva Sehnalová  
výkonná ředitelka

Dovolím si začít zvoláním: “Mé milované 
vzdělávání!” Nejen já ovšem vím, že Everesta 
již dávno není jen vzdělávací společností. Rok 
2011 jen potvrdil, že jsme skutečnou poraden-
skou a servisní společností. Kromě vzdělávání 
jsme během roku 2011 realizovali řadu význam-
ných poradenských projektů a zajistili jsme 
klientům pestrou škálu služeb v oblasti lid-
ských zdrojů. Uvedli jsme na trh nové produk-
ty a služby. A samozřejmě jsme nezapomněli, 
a teď se dostávám zpět ke své úvodní větě, 
že vzdělávání je naší vlajkovou lodí. Lodí, 
která pluje v čele flotily našich služeb. Lodí, 
na jejíž kvalitu se můžeme spolehnout a o kte-
rou je ovšem třeba dobře pečovat. Proto 
jsme v roce 2011 dále upevňovali a jako vždy 
vzdělávali lektorský tým. Sledovali jsme mo- 
derní trendy a  inovovali vzdělávací produkty. 
Velmi důležitou událostí bylo získání certifiká-
tu ISO 9001, který dokládá zavedení systému 
managementu kvality v oboru vzdělávání 
a firemní poradenství.
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Jan Janatka  
finanční ředitel

Jak by měl finanční ředitel hodnotit rok, během 
kterého firma investovala miliony korun do 
něčeho tak abstraktního, jako je značka? Kdo 
nezažil rebranding, pravděpodobně si neumí 
představit, kolik to stojí. Já si to dnes umím 
představit velmi dobře. Stojí mnoho úsilí 
i peněz, ale také si troufám říci, že návratnost 
takové investice je vysoká. Díky schopnostem 
a nasazení všech lidí ve společnosti nebylo 
uvedení značky Everesta tak drahé, jak jsme 
v roce 2010 předpokládali. Právě díky tvrdé 
práci a masivním investicím do marketingu 
jsme dnes mnohem silnější než před rokem 
2011. S trochou nadsázky lze říci, že jsme 
v praxi ověřili hypotézu Henryho Forda, že 
utratit poslední dolar za reklamu se vyplatí.

Dušan Jílek  
obchodní ředitel

Konsolidace společnosti přinesla v roce 2011 
samozřejmě také řadu změn do obchodních 
procesů. Jakkoli byly naše aktivity integrovány 
pod jednu značku a rok 2011 se nesl ve zna-
mení sjednocování, náš obchod se vydal ces-
tou expanze. Snažili jsme se ještě více přiblížit 
klientům budováním obchodní sítě v region-
ech. Velmi důležitým mezníkem bylo pro mě 
zejména otevření našeho zastoupení na Slo-
vensku. V roce 2011 se Everesta stala nejen 
respektovanou obchodní značkou, ale také 
značkou, pod kterou lidé pracují rádi a jsou 
ochotni ji následovat.
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II. Hlavní události roku 2011

Změna je život a Everesta vždy uměla žít. Rok 2011 byl ovšem 
skutečným rokem změn. A to zejména v souvislosti s konso-
lidací společnosti a s ní souvisejícím rebrandingem, jehož rea-
lizace spadala do prvního pololetí roku 2011. Mezi nejdůležitější 
události roku 2011 patřilo:

a. Transformace společnosti
Ze skupiny ECS Edconsia se 1. 1. 2011 stala Everesta. Společnost zdaleka nezměnila pouze jmé-
no. Skupinu ECS jsme transformovali do jediné Everesty a dceřiné společnosti dále existují již 
jen jako formální subjekty. Tato integrace byla dalším logickým krokem v budování značky. Už 
dávno nejsme jen vzdělávací firma nabízející rozsáhlé portfolio firemních školení a kurzů, jak 
nás veřejnost často vnímá, ale poskytujeme odborné služby v celé řadě dalších oblastí. Edcon-
sia dospěla ve stabilní silnou společnost a bylo nutné se tak prezentovat i navenek. S novým 
jménem byla přijata nová korporátní identita, která už zde ve své podstatě existovala a nyní byla 
jasně definována. S tím vším přišly také velké investice do marketingu společnosti.

b. Rozšíření managementu
Členy vedení společnosti se v roce 2011 stali Ladislav Buček – manažer projektového 
týmu, Pavlína Šlajsová – manažerka obchodu, Barbora Hlávková – vedoucí ředitelství Brno  
a Marek Vegricht – vedoucí ředitelství Ostrava.

c. Expanze na Slovensko
Od léta 2011 poskytuje Everesta své služby nově také na Slovensku, kde zaujal zejména HR Klub. 
Prostřednictvím pobočky v Bratislavě tak bude blíže svým slovenským klientům.

d. Rozšiřování portfolia služeb
Z „pouhé“ vzdělávací společnosti se Everesta stala již dávno partnerem poskytujícím široké 
spektrum služeb na poli lidských zdrojů. V roce 2011 tento expanzní trend gradoval. Mezi nové 
služby, které slavily u klientů úspěchy, patří např. pořádání konferencí a firemních akcí, produkce 
firemních videofilmů, výběrová řízení, příprava analýz a průzkumů nebo poskytování služeb pro 
veřejnou správu. 

e. ISO 9001 : 2008
Od 8. 11. 2011 je společnost Everesta nositelkou certifikátu kvality ISO 9001 : 2008. Je platný pro 
certifikovaný systém procesů vzdělávání a poradenství.
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f. HR Klub Everesta
V lednu byl založen HR Klub společnosti Everesta. Během krátké doby se stal oblíbeným místem 
setkávání personalistů nejen v České republice, ale i na Slovensku. HR Klub sdružuje perso-
nalisty a personální manažery z nejrůznějších oborů, ze soukromé i veřejné sféry, kteří se chtějí 
odborně vzdělávat, rozvíjet se a vyměňovat si zkušenosti. Za tímto účelem pořádá HR Klub 
pravidelné workshopy, diskuze a přednášky, přináší netradiční pohledy a inspiraci pro profesní 
i osobní život.

g. Nové internetové stránky
Na jaře roku 2011 byly zprovozněny zcela nové internetové stránky společnosti. Tento krok se 
ukázal jako velmi úspěšný. Investice do nového designu a struktury se projevila ve více než 
dvojnásobném růstu návštěvnosti firemního webu. Součástí projektu byla také integrace nové-
ho E-shopu.

h. Členství v komorách a asociacích
Během roku 2011 se Everesta stala aktivním členem řady komor a asociací. Do těchto sdružení 
jsme vstoupili aktivně s entuziasmem a snahou prospět našemu oboru. Velmi jsme ocenili pod-
mínky a způsob, kterým pracují např. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, 
Americká obchodní komora v České republice, Francouzsko-česká obchodní komora a Česko-
německá obchodní a průmyslová komora.

i. Soutěže Firma roku a Živnostník roku
V roce 2011 se Everesta stala partnerem soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 
2011. Zástupci společnosti z řad manažerů a lektorů zasedli v porotách krajských kol soutěže 
a generální ředitel Radomil Bábek se ujal role porotce v celostátním finále.

j. Nejlepší Vzdělávací program pro dospělé
Everesta se stala vítězem soutěže O nejlepší program vzdělávání dospělých 2011 „I krize může 
být příležitost“ v Libereckém kraji, a to s programem Mistr ve výrobě. Vítěze této soutěže vy-
hlásila Rada pro rozvoj lidských zdrojů Libereckého kraje v rámci slavnostního zahájení veletrhu 
vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2011 MYJOB LIBEREC dne 20. října 2011. V rámci to-
hoto kurzu s akreditací MŠMT ČR si mistři, předáci výrobních podniků či linioví manažeři osvo-
jují problematiku vedení lidí a řízení efektivity jejich práce, učí se motivovat a rozvíjet podřízené, 
rozvíjejí své komunikační dovednosti a v neposlední řadě se učí efektivně zvládat krizové a stre-
sující situace. Oceněn byl mimořádný důraz kladený na kvalitu vzdělávání.

Výroční zpráva 2011



III. Obchod a trh 

a.  Obchod a marketing 

Obchodní statistiky

•	 2.132 odškolených dnů
•	 21.857 proškolených účastníků
•	 průměrně	10 účastníků na jeden školicí den
•	 nejvíce	odškolených	dnů	za	měsíc	jsme	realizovali	v	dubnu	-	241
•	 54.770 návštěv našich firemních stránek za celý rok
  
Klienti

V roce 2011 jsme pracovali např. pro tyto významné klienty:
•	 Česká	spořitelna,	a.s.
•	 dm	drogerie	markt,	s.r.o.
•	 Geis	CZ	s.r.o.
•	 Kancelář	Senátu	Parlamentu	České	republiky
•	 Kapsch	Telematic	Services	spol.	s	r.o.
•	 LEGO	Production	s.r.o.
•	 MADETA	a.s.
•	 OKD,	a.s.
•	 PEPSICO	CZ	s.r.o.
•	 RWE	Interní	služby,	s.r.o.
•	 Seznam.cz,	a.s.
•	 STUDENT	AGENCY,	s.r.o.
•	 Veolia	Transport	Morava	a.s.
 
Nové projekty a služby

V roce 2011 Everesta investovala do mnoha nových projektů. Mezi služby, které jsme inovovali 
nebo zcela nově začali poskytovat a věnovali jim zvýšené úsilí, patří:

•	 Akreditované	kurzy	pro	pedagogické	pracovníky
•	 Akreditované	kurzy	pro	veřejnou	správu
•	 Vzdělávání	speciálně	pro	top	manažery
•	 HR	Klub
•	 Firemní	akce,	kongresy	a	konference
•	 Produkce	firemních	videofilmů
•	 Analýzy,	průzkumy,	informace
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Nové interní a marketingové projekty

•	 Everesta	na	sociálních	sítích	(Facebook,	LinkedIn,	YouTube)
•	 Nový	e-learning	
•	 Nový	design	katalogu	a	jeho	rozdělení	na	obecný	Katalog	služeb	a	Průvodce	vzděláváním
•	 Nové	internetové	stránky	s	integrovaným	novým	E-shopem
•	 Interní	informační	bulletin	Nárazník
•	 Rekonstrukce	všech	prostor	společnosti

b.  Popis trhu, Everesta a konkurence
Everesta	 se	 v	 roce	 2011	 pohybovala	 zejména	 na	 trhu	 vzdělávání	 (především	 softskills,	 ale	 
i		odborných	dovedností)	a	poradenství	v	oblasti	lidských	zdrojů	a	organizací.

Hlavní charakteristiky trhu vzdělávání a poradenství v ČR

	 -	 Velké	 množství	 subjektů	 na	 trhu	 (asi	 10	 společností	 střední	 velikosti,	 stovky	 malých	 
	 	 firem,	mikrofirem	a	samostatných	nezávislých	lektorů,	konzultantů	a	koučů).
 - Velmi diferencovaný produkt, respektive služba. 
 - Minimální bariéry vstupu do odvětví. Stabilní místo na trhu má asi 10 větších subjektů.

Jde o ukázkový případ monopolistické konkurence. Z toho důvodu je např. na trhu vzdělávání 
softskills  nebo poradenství v oblasti lidských zdrojů velmi obtížné určit tržní podíl jednotlivých 
subjektů. 

Na výše popsaném trhu operují jak společnosti výhradně vzdělávací, tak výhradně poradenské. 
Současně pak i několik společností, které se stejně jako Everesta zabývají z velké části oběma 
segmenty. 

Budeme-li jako měřítko brát v úvahu obrat, patří Everesta mezi 5 největších společností v obo-
ru. Obecně se dá odhadovat totéž  i v případě, že budeme brát v úvahu počty odškolených dní, 
velikost klientely, počty zaměstnanců apod.

Výroční zpráva 2011



c. Vývoj obratu společnosti Everesta v posledních letech
Obratem rozumíme součet tržeb za prodej zboží, tržeb z prodeje služeb a vlastních výrobků, 
tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a ostatních provozních výnosů.

Rok Počet zaměstnanců
Roční obrat v tisících CZK

Everesta, s.r.o. Za celou skupinu*

2007 25 20.294 20.972

2008 34 23.681 31.211

2009 21 18.596 27.355

2010 45 34.925 51.510

2011 70 57.309 82.786

* V konsolidovaném obratu za celou skupinu jsou k obratu Everesty připočítány obraty dceřiných společností ECS Eurofi-
nance,	ECS	Personal	Agency,	ECS	Activity,	ECS	Publicity	a	ECS	Government.

Vývoj obratu v tisících CZK

8

 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

2007 2008 2009 2010 2011

Everesta

Konsolidovaný

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Služby v oblasti dotací a financí

Ostatní služby firmám

Projektová školení

Firemní vzdělávání

Otevřené kurzy  

  

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Služby v oblasti dotací a financí
Ostatní služby firmám
Projektová školení
Firemní vzdělávání
Otevřené kurzy



9

d. Skladba a vývoj obratu v roce 2011
Následující graf orientačně znázorňuje, jak se vyvíjela skladba obratu v roce 2011.
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IV. Lidé v Everestě 

Pracujeme v oboru lidských zdrojů, takže je samozřejmostí, 
že na tuto oblast sami klademe hlavní důraz. Náš tým stále 
pulzuje a reaguje na změny, nebo ještě lépe – pulzuje, aby byl 
připraven na změny. Mezi ty nejdůležitější v roce 2011 patřilo 
rozšíření vedení společnosti o 4 nové členy. 

Když vybíráme nové lidi, zajímá nás na prvním místě, jací jsou, jaké mají vlastnosti, jaké si dávají 
cíle, jaké vyznávají hodnoty. Velmi se zajímáme o jejich potenciál, málo se zabýváme jejich 
zkušenostmi. Vycházíme z toho, že odbornost i zkušenosti u nás získají, ale slušnosti, poctivému 
jednání a zájmu o práci lze člověka těžko naučit.

Naši lidé pracují tvrdě, proto se o ně snažíme dobře starat. Hlavním motivem, proč praco-
vat s námi, je práce sama – možnost podílet se na řadě zajímavých projektů v přátelském 
kolektivu a realizovat projekty vlastní. Hledáme tahouny, a ne lidi, kteří pracují jen pro výplatu 
a výhody. Nicméně každý náš zaměstnanec, který projde tvrdou zkušební dobou, jež je součástí 
výběrového řízení, u nás získává řadu standardních i netradičních benefitů. Mezi ty méně ob-
vyklé benefity patří např.:

•	 firemní	teambuildingy,	které	si	užíváme	všichni	společně
•	 výborná	káva	z	automatů	Nespresso	od	našeho	obchodního	partnera
•	 možnost	pro	naše	zaměstnance	vyrazit	si	za	kulturou,	kterou	sponzorujeme
 
Další vzdělávání a rozvoj jsou u nás samozřejmostí, nebo spíše povinností.

a.  Regionální organizační struktura
  

Ředitelství Obchodní zastoupení

Praha Hradec Králové

Brno České Budějovice

Ostrava Bratislava	(SK)

Česká	Lípa	(sídlo)
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b.  Útvarová organizační struktura 
Pracujeme v maticové organizační struktuře. Následující organigram je zjednodušeným  
modelem.

Generální ředitel

Obchodní ředitel
Finanční 
ředitel

Výkonná 
ředitelka

Vedoucí 

regionálních 

ředitelství

Vedoucí 

projektového 

týmu

Vedoucí  

obchodu

Ekonomické 

oddělení

Obchodní 

zástupci 

Morava

Projektový 

tým

Marketing 

a podpora 

prodeje

Obchodní 

zástupci 

Čechy

ECS Euro-  

finance
Poradenství

Personální 

oddělení

Telefonisté 

Morava
HR Klub

Produktoví 

manažeři

Právní 

oddělení

Příprava a rea-

lizace Praha

Příprava a rea-

lizace Morava

Telefonisté 

Čechy
Tým lektorů

Příprava a rea-

lizace Česká 

Lípa

 

c.  Seznam dceřiných společností
Hlavní zaměření ZK v tisících CZK

ECS Eurofinance, s.r.o. Dotace a granty 200

ECS Government, s.r.o. Služby pro veřejnou správu 200

ECS Personal Agency, s.r.o. Služby v oblasti HR 200

ECS Publicity, s.r.o. Marketing a PR 200

ECS Activity, s.r.o. Firemní akce 200

Pozn.: V uvedených společnostech vlastní Everesta, s.r.o. 100% podíl. 
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V. Naše společenská odpovědnost

Podnikání neznamená pouhé generování zisku. Jsme součástí 
světa kolem nás a své okolí ovlivňujeme. Pro Everestu je 
přirozené pomáhat.

Naší filozofií je podporovat projekty, které jsou nám blízké a které jsou mezi donátory méně 
populární, protože nejsou tak marketingově vděčné. Proto právě ony potřebují naše peníze. 
Marketingově vděčné projekty jsou dobře vidět, každý ví, že na ně jsou peníze potřeba, a proto 
je snadno získají. Právě proto se snažíme dívat jinam než všichni ostatní a podporujeme ty, které 
nejsou potřebné v prvním plánu. S partnery, které podporujeme, jsme realizovali v roce 2011 
mnoho projektů, zmíníme pouze ty nejdůležitější.

a.  Podporujeme zachování paměti
Post Bellum – Kolegium paměti národa

Everesta stála u zrodu nového projektu, který 5. května spustil náš partner POST BELLUM. 
Společenství, které v rámci záměru vzniklo, bylo nazváno Kolegium Paměti národa a propo-
juje osobnosti českého veřejného, kulturního a podnikatelského života, které sdílejí úctu 
k demokracii a svobodě a které podporují „vzpomínkové“ projekty Příběhy 20. století a Paměť 
národa.	 Generální	 ředitel	 společnosti	 Everesta	 Radomil	 Bábek	 byl	 autorem	 celého	 projektu	
a stal se předsedou pětičlenné rady Kolegia Paměti národa. Společnost Everesta podporuje 
POST BELLUM nejen finančně, ale i prací.

b.  Podporujeme kulturu v regionech
Everesta generálním partnerem festivalu Lípa Musica

Již druhým rokem Everesta podporuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica. V roce 2011 
jsme se stali generálním partnerem tohoto dnes již zavedeného podzimního festivalu vážné 
hudby, který daleko přesáhl hranice Libereckého regionu.

Vstupenky na festival jsme věnovali českolipským institucím, které se zabývají sociální péčí. 

Před začátkem festivalu jsme jako poděkování a ocenění lidí, kteří pracují v oblasti sociální 
péče, věnovali několika českolipským institucím lístky na koncerty hudebního festivalu Lípa 
Musica. Konkrétně se jedná o Dům s pečovatelskou službou, Dům rychlé pomoci, Dům huma- 
nity a denní stacionář, Penzion s pečovatelskou službou, Klub důchodců, Lůžka následné péče 
v nemocnici Česká Lípa, Domov důchodců Sloup v Čechách a Dětský domov Česká Lípa. 
Everesta tím chtěla dát najevo, že si váží jejich práce.
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c.  Podporujeme osoby znevýhodněné na trhu práce
Projekt v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích

Po organizační stránce Everesta zajistila komplexně realizaci mnoha projektů zaměřených 
na zlepšení podmínek pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Patřily mezi ně např. v Brně 
Vzděláváním na trh práce a S novou kvalifikací na trh práce, v Ostravě Děvčata, nedejte 
se!  a v Českých Budějovicích pak Věk není překážka. V rámci těchto projektů byly vzdělány, 
rekvalifikovány a podpořeny stovky osob. Např. projektem Děvčata, nedejte se!prošlo více 
než šest desítek žen na mateřské dovolené a dlouhodobě nezaměstnaných či jinak sociálně 
znevýhodněných žen z Moravskoslezského kraje. Dostaly možnost bezplatného zvýšení od-
borné kvalifikace a získání praxe, čímž výrazným způsobem zlepšily své šance na získání pra-
covního uplatnění. 

d.  Podporujeme podnikatele
Soutěže Firma roku, Živnostník roku a Český patron

Everesta se stala partnerem soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011. Naši 
manažeři, konzultanti a lektoři zasedli v porotách soutěží. Jako ocenění jsme vítězům věnovali 
vouchery na naše služby. Naše společnost tím vyjádřila, že si váží všech podnikatelů bez ohledu 
na velikost a obor. Sami nejlépe víme, jak náročné je řídit podnik a dávat práci lidem. Naši filozo-
fii vyjádřil jasně generální ředitel Radomil Bábek: „Podnikatelé jsou solí země. Každé zviditelnění 
těch úspěšných je potřebné a záslužné a nikdy ho nebude dost.“

e.  Podporujeme české divadlo
Komorní činohra

Již tradičně Everesta podporuje divadelní sdružení Komorní činohra, které je stálým hostem 
malé scény Divadla pod Palmovkou. Tvorba Komorní činohry se do značné míry vymyká 
české divadelní scéně tím, že se soustředí na činohru ve své podstatě, vyhledává u nás méně 
známé autory a dramata, dává šanci talentovaným mladým hercům, kteří přitom procházejí 
velmi pečlivým výběrem. Dramaturgie Komorní činohry se zaměřuje především na současnou 
světovou tvorbu, kterou uvádí v české premiéře.
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VI. Finance 

a. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
 ke dni 31. 12. 2011 v celých tisících Kč

AKTIVA          Běžné úč. obd. Minulé úč. obd.

AKTIVA CELKEM 13.832 10.428

Dlouhodobý majetek 4.656 1.252

- Dlouhodobý hmotný majetek 3.656 252

- Dlouhodobý finanční majetek 1.000 1.000

Oběžná aktiva 8.976 8.976

- Zásoby 129 129

- Krátkodobé pohledávky 8.125 8.125

- Krátkodobý finanční majetek 722 722

Časové rozlišení 200 200

PASIVA

PASIVA CELKEM 10.428 9.884

Vlastní kapitál 2.704 210

- Základní kapitál 100 100

- Kapitálové fondy 101 1.742

- Rezervní fondy, nedělitelný fond 
   a ostatní fondy ze zisku

10

- Výsledek hospodaření minulých let -3.879

- Výsledek hospodaření běžného  
									účetního	období	(+/-)

2.493 2.247

Cizí zdroje 7.392 9.560

- Dlouhodobé závazky 570

- Krátkodobé závazky 7.082 8.241

- Bankovní úvěry a výpomoci 310 749

Časové rozlišení 332 114
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b. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 
 ke dni 31. 12. 2011 v celých tisících Kč

Běžné 
úč. obd.

Minulé
úč. obd.

     I. Tržby za prodej zboží 28

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 8

					+ Obchodní marže 12

     II. Výkony 45.768 31.428

B. Výkonová spotřeba 33.831 19.768

					+ Přidaná hodnota 11.949 11.660

C. Osobní náklady 18.916 10.751

D. Daně a poplatky 44 19

E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

464 559

     III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu

11 18

     IV. Ostatní provozní výnosy 11.510 3.479

H. Ostatní provozní náklady 632 598

Provozní výsledek hospodaření 3.414 3.230

     X. Výnosové úroky 17

N. Nákladové úroky 135 207

     XI. Ostatní finanční výnosy 49

O. Ostatní finanční náklady 49 31

Finanční výsledek hospodaření -135 -221

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 732 632

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2.547 2.377

R. Mimořádné náklady 69 164

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti -15 -34

Mimořádný výsledek hospodaření -54 -130

Výsledek hospodaření za účetní období 2.493 2.247

Výsledek hospodaření před zdaněním 3.210 2.845
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VII. Identifikace společnosti

Everesta, s.r.o.
Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa
Zápis v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10957.

Majitelé a jednatelé:

•	 Radomil	Bábek
•	 Mgr.	Jan	Janatka
•	 Ing.	Dušan	Jílek
•	 Ing.	Iva	Sehnalová

Rok založení: 1997

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 25014650

DIČ: CZ25014650

Bankovní spojení: ČSOB,	676314683/0300

Zákaznická linka: +420	481	130	410;	obchodnitym@everesta.cz	

Internetové stránky: www.everesta.cz

ID datové schránky: nfy2yvg
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