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Členům družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky družstva KONZUM, obchodní dmžstvo v Ústí
nad Orlicí (dále také „Družstvo") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se
skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020, přehledu o
peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o družstvu KONZUM, obchodní družstvo
v Ústí nad Orlicí jsou uvedeny v úvodu přílohy této úcetm závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů, výsledku
jejího hospodařeni a peněžních toků za rok končící 31 . 12. 2020 v souladu s českými účetními
předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditem České republiky jsme
na družstvu KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí nezávislí a splnili jsme i další
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní in&nnace,
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.



Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo úéetni závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
představenstvo Družstva.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinnosti souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzeni, zda ostatní infonnace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracováni ostatních infonnací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodrženi uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních infonnací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že:

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, j sou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou
a

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zdaná základě poznatků a povědomí o Dmžstvu, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a kontrolní komise Družstva w účetní wverku

Představenstvo Družstva odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitrní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Družstva povinno posoudit, zda je Družstvo
schopno nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni



účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Družstva nebo
ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Družstvu odpovídá kontrolní komise, která
současně kontroluje veškerou činnost družstva.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora
obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že
audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinnosti:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující
na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální)
nesprávnost, k niž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné
dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení
vnitřních kontrol vedením Družstva.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Družstva relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Dmžstva uvedlo v příloze
účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Družstva nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiálni) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto



informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Družstva nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informaci, které jsme
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Družstvo ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále
to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede
k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a kontrolní komisi mimo jiné o plánovaném
rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili,
včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Praha, 31. května 2021

Audi(6/ská společnost:
EUI<0-Trend Audit, a. s.
Senovážné nám. 978/23, Praha l
Oprávnění KACR č. 317

Za společnost:

Ing. Petr RyneŠ, předseda správní rady

Klíčový auditorský partner:
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.
Oprávnění KACR c. 2463
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1. Úvod

Rok 2020 byl pro KONZUM, obchodní družstvo v Ústi nad Orlici zcela mimořádný. Celou společnost zasáhla
pandemie COVID-19. To přineslo nemalé provozní a personální problémy, které jsme do té doby nikdy
neřešili a museli jsme se s nimi vypořádat. Zároveň však v ekonomické oblasti družstvo dosáhlo
neočekávaného výsledku, jednoho z nejlepších v celé 122-leté historii družstva. Nespornou výhodou bylo, že
hlavní oblast naší činnosti spoíivá v prodeji potravin prostřednictvím rozsáhlé sítě místních prodejen, které
jsou v docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel regionu. Proto na naše tržby neměla vládni pandemická
opatřeni téměř žádný negativní dopad. V mnoha případech, zvlášť u venkovských prodejen, se naopak
projevila pozitivně. Družstvo si tak i v roce 2020 udrželo svoji velmi stabilní pozici na trhu.

Družstvo nemá žádné zastoupení v zahraničí, podniká pouze v České republice, svoji činnost vyviji podobně
jako další spotřební družstva, která jsou eleny Svazu českých a moravských spotřebních družstev
(41 družstev pod společnou značkou COOP).
Pokud bychom jednotlivá družstva hodnotili podle dosaženého maloobchodního obratu, již několik let se
KONZUM udržuje na 5. místě.
Družstvo má velkou výhodu v tom, že hospodaří se svými finančními prostředky a nemusí využívat úvéry a
půjéky. Šetři tak své náklady, a to jak provozní, tak investiční.
Rovněž v oblasti členské základny a Členských vztahů bylo uplynulé období pro KONZUM ůspéšné. Trvá
zájem o vstup do družstva v oblasti jeho působnosti a to bez výraznější propagace a podpory.
Družstvo i v roce 2020 v celé své činnosti důsledné pokračovalo v naplňování mezinárodních družstevních
principů, schválených na sjezdu Mezinárodního družstevního svazu, který se konal v záři 1995 v
Manchesteru,

Aktuální situace na počátku roku 2021
l přes pokraéujíci pandemii je naše finanéni situace pro rok 2021 velmi dobrá.
Počátek roku představoval pro celou republiku velkou zatěžkávací zkoušku v podobě další, již třeli vlny
pandemie. Bohužel se Česko stalo synonymem neúspěšného boje s COVID-19, kdy počet zemřelých s touto
zákeřnou nemoci překročil 30 tisíc oběti. V přepočtu na počet obyvatel jsme se stali po Maďarsku druhou
nejhorší zemi na světě, l v KONZUMU bylo mnoho spolupracovníků touto chorobou zasaženo. Přes 100
zaměstnanců prodělalo nemoc COVID-19 a přibližně stejný počet prošel karanténou.
Od března 2021 nastartoval proces masivního testováni ve firmách, do kterého jsme se zapojili formou
samotestů. Od počátku roku též probíhá očkováni, které konečné přineslo dlouho očekávaný pokles nově
nakažených, hospitalizovaných i zemřelých. Všichni véfime, že v polovině roku se začne vracet život do
normálních koleji.

Vliv pandemie na finanční stav družstva - družstvo není závislé na financováni cizími zdroji, pohledávky i
závazky jsou ve stálé, obvyklé výši. Družstvo nemuselo přistupovat k jakékoliv změně obchodního chováni.

Vedeni družstva (představenstvo družstva i managment), s ohledem k výše uvedeným skuteénostem,
vychází z toho, že družstvo nemusí omezovat v důsledku dopadu pandemie COVID 19 svoji činnost a
podnikání. Takto byla zpracována i účetní závěrka k 31. 12. 2020. Družstvo má dobré předpoklady k další
ekonomické činnosti v následujícím roce i letech.



KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020

2. Orgány a představitelé družstva

Představenstvo družstva - zvoleni dne 18. 6. 2019 (volební období do r. 2024)
Ing. Jan Šváb - předseda představenstva
Ing. Miloslav Hlavsa - místopředseda představenstva
Ludmila Neumeisterová - členka představenstva
JUDr. Eva Vacková - členka představenstva
Ing. Zdenek Šembera - elen představenstva
Václav Faltus - člen představenstva
Jiří Tomek - člen představenstva

Kontrolní komise - zvoleni dne 18. 6. 2019 (volební období do r. 2024)
Vlastimil Jirout - předseda kontrolní komise
Lidmila Vlčková - mistopfedsedkyné kontrolni komise
Ludmila ětanglová - členka kontrolní komise
Vladimír Tomek - člen kontrolní komise
Hana Papáéková - členka kontrolní komise

Vedení družstva

Ing. Miloslav Hlavsa - ředitel družstva
Ing. Zdenek Šembera - vedoucí ekonomické skupiny

(v dobé dlouhodobé nemoci zastupován pani Lidmilou Vlčkovou)
Tomáš Pokorný - vedoucí obchodní skupiny
Mgr. Miroslava Havlová - vedoucí provozní skupiny
Ing. Tomáš Motyčka - vedoucí technické skupiny
JUDr. Eva Vacková - podniková právnická
Mgr. Jitka Šejnohová - členské vztahy, marketing

Družstvo nemělo a nemá svou organizační složku v zahraniéi - podniká pouze na území České republiky.

3. Obchodní činnost

Maloobchod

Družstvo provozuje síť maloobchodních prodejen v okresech Ústi nad Orlici, Svitavy, Rychnov nad Knéžnou
a Náchod.

V roce 2020 jsme dosáhli maloobchodního obratu ve výši 1577331 tis. Ke a tržbu na myčce aut 1437 tis. Ke,
celkem 1578768 tis. K6. Obrat se meziročně celkem zvýšil o 69792 tis. Ke a na myéce o 1064 tis. Ke,
celkem o 70856 tis. K6, což představuje oproti roku 201 9 růst o 4,7%

Opatření vlády směrující k omezeni šířeni infekce se důrazně projevila v oblasti obchodu, a to uzavíráním
činností prodejen a pohostinství. Restrikce se netýkaly prodeje potravin, takže prodejny KONZUMU zůstaly,
až na několik krátkodobých omezeni, otevřeny. KONZUM tak svou činnosti v 98 potravinářských prodejnách
přispěl k bezporuchovému zásobování obyvatel celého regionu. Svým působením ve venkovském prostoru,
v malých a středních obcích, umožnil zákazníkům nakupovat zboží denní potřeby v miste, bez nutnosti
cestováni. Prodejny dislokované ve střediskových obcích typu B navýšily svůj obrat o 12, 3 milionů Kč a
prodejny v malých obcích typu C dokonce o 17, 1 milionů Kč.
K růstu obratu v těchto prodejnách přispěl i náš internetový obchod COOP BOX, který umožnil velký nákup
v široké nabídce na všech prodejnách Konzumu. Tento distribuční kanál, který provozujeme již od roku 2014,
realizoval v roce 2020 maloobchodni obrat ve výši 8 302 tis. Kč, což představuje meziroční růst o 298%.
Jako prozíravá se ukázala iniciativa vedeni družstva v jednání s obecními úřady v činnosti malých prodejen,
které by bez finanční podpory v důsledku ztrátovosti zanikly. K této subvenci se přihlásilo 28 obcí.
K dobrému výsledku maloobchodního obratu přispélo letni uvolnění, což se promítlo do MO zejména
v oblastech cestovního ruchu.
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Nllst, m^„°b';t;odn. iho,,ob:atu-měla^^vétna 202° pozitivni v"v i nově otevřená prodejna v horském
SÍ,U ^oln.LMOrava- -v„prostorách , pronajatych °d .obce; Naopak negatívnFďopad tm"é;a°io°d du'^cdo'
listopadu rekonstrukce a přístavba největší maloobchodní jednotky7ža'm'bse7ku', "ktei:á°p"rob'^a'lauza"pro"vo°'zu"
v&q ̂ atoo^odmho.°br_a.tu_tentokrat. ovlivnilajrosto"ci mira inflace, která dosáhla 3,2% a tradičné velice
^^ra ̂á'^^e?městr!an°!N_Ta. k31. 12;20206in^^okrese'Ůsti'nad O^Í:':t^je'p^^'^^
^í^^\2'6J^N'zlá„ne^městnanosLna. Jedné. straně.PřiveďaY°"naďch~°bcho7ů^^^^^^^
P^S^.m^^s^tak^a^etlJbožLÍVyššil^idancH;'h;d;'oto^';1a ^^^"s^^Ín sc^
^és^cLtíeflp^ewaLpraa_sp'se^
Fluktuace kmenových zaměstnanců se mírné zlepšila z 37,83% v~roce'2ioT9'na'3?'80'%""'"°l°'' t"°"""""'u'
^6ůlou9^a'OK?crhofhnlon°^T7fitn^mnLP"s£ě!'. t,aké-,ďe„nové dmžstva-' Je^"""^ty Činily za celý rok

o 37 078 tis. Ke více než v roce 2019.

Na našich prodejnách poskytujeme vedle prodeje zboží i dalši služby, za které nám je účtována provize:

ť»SJrmlu. sa?na. "róm, e,2.smtou-vy-:_poďeprvnina 1.SP™v°z°v"ách máme terminály a poskytujeme zde
!^ř p^od^^,SJUJi,b,y„ kiTe, nam.proTOiatem
inside, kde si zákazník může zakoupit několik druhů sázenek.
^p°'"praGe,s-ceskou. poštou nam umožn"a Provozovat Poštu Partner již na 23 provozovnách. V roce 2020
jsme na našich poštách obsloužili 148 760 klientů. -, -.. - — ^. -. ^».,,„^,,.

(c^ta^').s' " "ás dále m°hou dob't své m°bi'n' tetefony' za[:"at't nákup l<artou nebo si vybrat hotovost

chlazených potravin,

Velkoobchod

adresa: U Pily 756, 561 51 Letohrad

ve"<°°bch°d;,ktery ProvozuJeme v Letohrade, nám zajišťuje dodávky suchýc
alkoholických i nealkoholických nápojů, drogerie a průmyslového zboží.
Velkoobchodní obrat v nákupních cenách bez obalů éinil 750 52T-'tis-"Kč, což je o 24 960 tis. Ke ti. o 3^7%
^Ě. nei,L^e pfe.dcho2'm;-.zcel.ko,veho, objemu. by,10 v/°ce 2020 směřováno 78% dodali 'vlasjtinrs'ítéa°
^^^e^S^noty zábř-^^sHv^oo^odu ie^ral^a t^^s^a^S^^
Doprava

aról^e'l"°b«chod"^raš', m-prodej"ám distribuováno vlastními nákladními automobily znaéky Mercedes,
^Iakzrlnneýad^paažveneé zboží v izolovaných boxech- Dodávl<y do Odňaty Žabteh dopral do'27ez"is°křa'ďů°i"
i^°nmé^,k)a^^^°z'de! pro^elkoo.bSh°d využ"'áme ' další dodávková vozidla pro technické pracovníky a
j^edno vozidlo na přepravu výrobků studené kuchyné z naši výrobnyY
Dopravu pro cizí zákazníky neprovozujeme.

Potravinářská výroba
adresa: Královéhradecká 277, 562 01 Ústi nad Orlicí

^^°»un/lo^nJ,.,ČLnmJLdr-užst-raJ!-t. raďč", '.výr°ba, st"<:lené kuchyně. která dodává našim prodejnám
^'^ Z^ů: ^kte^,iso^^zakaznlc;fMmnoho let "ykli^de o výrobu různ^hs^tó: obto^^h
Ě;^SÍSÍ^§iJ^sS25HÍS
iĚSS^^^^T^^^Kš,
j^^^^^^^^^S!S^^^é^
á/S^^£Ě^^h^5^ naéeho sortimentu
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4. Ekonomika

Výsledek hospodařeni
Výsledek hospodaření celkem před zdaněním
Výsledek hospodařeni celkem po zdaněni

Je to skvélý výsledek, nejlepší po roce 1989.

29 479 tis. Ke
23 740 tis. Ke

DNŽStm tohoto _výslec"<" dosáhl°. zásluhou zvýšeni tržeb za prodej zboží, růstem výnosů z obchodní
éinnosti a přijmu z poskytnutých služeb.
D',ky-tom.". m°hl°. s°",časně zvýšit °s°bni. nákiady i Provést jednu z nejvétšich investic v posledních letech -

a přístavbu obratově největší prodejny v Žamberku.
.

protože,. (lružstvo nevyuživá žádné úvěry nebo půjéky, nemusí platit nákladové úroky. Přesto, flnanéni
výsledek hospodařeni byl ztrátový (- 3 656 tis. Ke), protože platíme bankovní poplatky za převod "obratu
bankovními kartami.

->:-^,r- TU,. VXSte^k1^ hosPodaření. Predevším co se týká prodejen v malých obcích do 1000 obyvatel,
Í-?Í'° P°kračovánl Pr°?ramu „Potravinová obslužnost venkova - zachováni prodejen potravin v malých
obcích". Stabilizoval se už tak rozkolísány trh práce a my nemuseli ukončit činnost v téchto obcích. Stalo se
taÍ,z?^ýz^aT^ PodPoryPardubického kraje a s pochopením situace u většiny starostů. Tato podpora ve
výši 3, 9 mil. Ke byla použita na krytí osobních nákladů přímo na těchto prodejnách, naši zaméstnancitak
měli garantovanou mzdu a snížila se tak i v těchto místech fluktuace.

Finanční situace

Družstvo nevyužívá^ žádné uvéry a další cizí finanční nástroje na kryti svých finanénich potřeb. Výhradné z
^lastnich prostředku si družstvo dlouhodobě plánuje použiti těchto financi na krytí pořízených investic"
Samozřejmostí je udržování^yýše pohledávek z obchodní éinnosti a vymáháni případných nedoplatků i za
pomoci zápočtů s novými, přijatými doklady. Neuskuteéftuje prodej na splátky, smlouvy na prodej zboží se
lhůtou splatnosti uzavírá jen s ověřenými odběrateli. Své závazky za dodavateli také hradí neÍDOzdéii ve
Ihůté splatnosti.

Družstvo udržuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami.
Dle § 596 ZOK nemůže družstvo nabýt vlastní družstevní podíl.

Personalistika

Několik statistických éisel k 31. 12. 2020:
Počet zaměstnanců-fyzický stav ............................ 760 osob
z toho .................................................................. 653 žen

107 mužů
Průměrný přepočtený počet zaméstnanců.................. 600 osob (sníženi o 15 osob)
z toho................................................................. 510 žen

90 mužů

Prům. přepočtený počet zaměstnanců na prodejnách ... 433 osob (podíl na celkovém poetu je 72,17%).
z toho..................................................... ........... 414 žen

19 mužů

Personální náklady Činily 249 480 tis. Ke a meziročně vzrostly o 4%.
Avšak diky dynamickému růstu produktivity práce na prodejnách o 7,4% bylo možné dosáhnout i podstatně
rychlejšího růstu průmérne hrubé mésiénl mzdy, která činila 25 051 Ke a vzrostla tak o 6,8%. Dodrželi jsme
tak nepsané pravidlo, že růst mezd by nemel být dlouhodobě vyšší než růst produktivity práce.

Sociální politika - vyznarrinym benefltem pro zaméstnance jsou stravenky. V roce 2020 jsme poskytovali
stravenky ve výši 90 Ke. KONZUM přispíval částku 45 Kč. Druhou polovinu si hradí zaméstnanec. Dalším
benefitem je možnost čerpáni 3 dnů pracovního volna mimo nárok na dovolenou (tzv. sick days).
Zaměstnancům ktefí tento benefit nevyéerpaji, proplatí družstvo za nevyéerpané dny odménu ve výši
průmérneho výdělku. Dále, podle kolektivní smlouvy, přispívá družstvo 'na dovolenou při životních' a
pracovních výročích, přispívá dětem zaméstnanců na dětské tábory, odméňuje dobrovolné dárce krve.
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yizdé,IÍVaí",z„am„ě^nln^-:-v... r°,ce. 2020 .zdůy°du . Pandemických opatřeni nemohlo probíhat žádné
s^p'n°VLŠ.k°te"Lzaméstna"ců-, pr°bíhal^tak předevšim pouze^^^^^^^^
^"^n^c.h-f^°m'ků. -a,ln^'duál"'d°šk°lová"'podte
KHACCPLNě_kte. raško'enLpr°b'halal f°rmou .°n-"ne. tak aby "edochazeloTe zbytečné koncenira'^^. ""'"'
Na„. z,akla^,zátoona -č. -435/2TO4.st>. ' -vyhl'.č- 518/20°4 s'b. družst7ozamé-stnává'"olsob7'se°zďravotnim
^stBenim dle § 80 odst. -c):DÍe §"81' 2Zjdeo'zaméstná';ániuo^bZ"TPap'^!'ů^|yanrpZasne T^Tu
Životní" prostředí

^„postedn;ch-tetochs8, velmi zvyšovaly nár°ky na ochranu a dodržováni vyhlášených pravidel v oblasti
^v°l"!.ho prostfeď^eškelpaplrovy a-plastovy odpa'j. z P.'-°dejenYveFkolobchodujrďod7va'rsběmál^k
rec„yklacLV-r°ce- .202° Jsme. provedli. z.mě"" v't)ale" l terstvých potravin-'v'obslužnych''úsecrch, '"kdy "Ís
mLr",mal'z°.va'!. p°"žlvání mikrotenových^ přířezů a přešli js'me'na-balen[~do"nep'řomastiteineho'1JOO^
re£iÍ,'°vateineho papír":_ Naše ProPagaí"'letáky a další m'ateriá[y~tiskneme "též lna"recy°kíova'ném"pa^ře°
ob'ast„e"e-r9"-':, "a, reko"st''"°vanych.větš'ch Prodejnách investujeme"^'využivani"oďp'a'ďn'i'ho"te^a"'z°e
Ílr°iQ„;a. <za/'.zem:. p.r°v°ZUJem^Již. mi"imum Provozoven s topením na 'tu~ha'paliva, ''"přechaz^e' řia
^o?',ÍtójšLfSm^v^apěn^ap^ÍePelná,.čerPaďaJ. nstalu^emer.úsPorná~LED^

l!^běr. bater", nebo drobného elektro materiálu do sběrných boxů naprodejn'a"ch. IU"prode'ien"*na
-p°zemc":h'so"h.l£'slme s instelaci sbérných nádob na plast, "papír, sklo apod"'"""'" ~ '""""''""

V oblasti výzkumu a vývoje nemá družstvo, vzhledem ke svému chaTakter^é^nosti, žádnou aktivitu.

5. Obchodní síť, investice a údržba

Obchodní síť

CLriužsiTO<k„3^1. 2-2°2°.-p.ro''°mya,'° malé vesnické Prodejny, střední i vetší supermarkety ve městech,
L91. S'odeJen..p°"'av'n,'7 dis.kont"ich Prodejen, 1 výdejní COOP BOX-(ďodavkyizl"e^shopu~kťei:ýta'ke

ÍÍL.J^a/.tpřipra, vent„Sbied"ávky _k. vy2vednuti ná všechny' potravinářské" prodejnyF^ "^ie'sn
2a!1,r,ad^,řÍých., p°u>ob. Fortell_4. samo.°bsl"ž"é čerPacl stantoe^a 1~my6^'aut. KOWUU'swí"^st
^^elň±..v °kr.esec^^Lnaloriicí^syitavy'Rychnov.nadKněžnoua'Nachod:^ř^^^^^^
P°dle velikosti, podle sortimentu nebo typu do nékolika skupin.
Některe, -"aše, prodejny máme také zaPOJeny_do družstevních řetézců. Pod značkou COOP DISKONT
p^z"^e.,7.pr°.clejen-apod, zna,čkoucoo, p TUTY^iž 49 Prodejen. Výhodou~úéasUv7etězcUe předeVším
společný marketing a obchodní politika. Béžný provoz "si obstarávaj'! přímoďružsíva.'

Investice, údržba

lioNZUM„p°dn'ka, převaž"év_ol:)jektech'ktere p"m° vlastr1i. v PronáJm" ie jen na několika místech. Proto se
^i^at,s,péč'fac!neho-hrepodaře ° "držbu^téchtonemovtostí/a pokud jepotřeba;'Í o jejich'technító
^j°édenkoacTvéraůle v s°ulad" s finančnlm a investienim P^nem a voiny~rn[v\as^Ím^a^lm p°^střeďk^, "b^
^ro^202°Jsme "SÍUtečr"". "eLvétši "1vestl(:l za Posled"ich 5 let a to rekonstrukci a přístavbu naší obratově
^ětóí;ro^nLV-žamblrku;,čelk°vá výše investice~vietnéivybaven"i"éi'nila"32:5° ̂\a^ toahoo ̂a?eubn1
^stn2ÍmniLlič)TKCroměm°dem'zovanéhosuPemarketu^
?>ro»TOJ,^!mLTCTA drogene„paplmictv';, Kaváma KONZUM café a dětské zabav'nÍ"c'einÍum" DŽ;ngl'e;
očeÍavame;_ž!Jytonové jednotky by mélymit "yraz"y synergicky efekFna" rú^'aloobch'oú'mho^b^

DalšLveLk°u, Jm^ticL.rok". by.la. rek°"str.ukcea Přistavba zahradního centra FORTEL v Ústí nad Orlici.
!:^e^'ady.na>stoíebn!.častč^y6'4 m"KČ' z Čehož 50% uhradilKONZUM a50%maj^llobj^tu;'^e
J^^S,<CÍSJtbutoy.lsmev-yčLe"'"^p°dnájm^ ve SP°IUPra(=i s firmou -JK ZOO tak'v"zniklo"na"proš'e"1'
M0m2 největší centrum potřeb pro zahradu, hobby a zvířata v okrese ÓsťinaďorlIcT

prošla i prodejna KONZUM ve Vamberku, Jiráskové ulici.
Celkové investice do budov a staveb éinily 29, 8 mil Ke

SkJyTlTmdlopKÍavnl prostřeclky za2'1 m"- Kč a dále inventář- sfr°Je a ^"zeni za 10,6 mil. K6 a
>D°zyyšenLh°d"°ty. hmot"ého i nehmotného majetku družstvo investovalo celkem 43, 6 mil. Kč.
Sd^c2h° byla také provádéna údržba a OPravyza-9;5~miií;KÍ;nabuďová^;"zařlizenl'i i dopravních



6. Členové, členské vztahy

s?^s^&rokem roste a itenovél kteřf —' i-o s.., ̂ ^S";e
Poeetelenuk31.12.2019 5530 osob
Pocet6lenuk31.12.2020 5864 osob
zvyšeni o +334 osob

^3suk^ok'ptpav?. sdružuje vétšinou poďe obci s našimi pro(l^nami ve vybore^ ̂nů a na jejich iinnost
Dotace výborům členů z FČF 511,2 tis. Ke
Dalš! čerp_ár" z FČF (shromážděni delegátů, ostatní čerpáni) 104,4 tis.' KČ

náklady na práci s eleny a funkcionáři 1- ' 482. 1'tis^ Ke
Prostředky vynaloženi na práci s členy —1097, 7 tis'. Ké-
Členské výhody
Dr."žstv° °lr°k" 2°''_2"p',atňuje čtenské . ''yhody formou ďenských karet. Členové družstva maii k disooziri
^n^"rê ^tó,tart^ kteró^hmuJM ^lad^lKa^lnaTterou'j^^^S^ ̂'^
^Lnl,tartL№, formé2riróskůPro. P°třebYJdalšfch~čieniu"'rodinrSe^
^Ě^eS^SSpSHF =o^s^e^ y^^^.
^Sŝ tS^^^^^e^'4 % z celkového matoob^"^ °^u, za

č^nll?Nžs^^hlLvyuÍt_ná. r^na.dop'ňkmečle"^ se ° speciální- kupony na nák
7^lT^úroz^y^, ^UJ^dkÍté;hto^nůje?'^d^u S^^"^^"^S
^?^1^e,mu2e rozhodnout. zda si z této nabídky néco vybere a koupi.
s^lnéN^vm^lSh tetS:hJiterové'.kteri^",y.roce2020životnTvyroči. Udrželi dárkovou poukázku na
^"f^tožLV naďch-prodejnách vevýši 3°°Kč' Výbor ilen^méi'v'průbéhu"řok"u"nlár"ok"npa"u50"Kéu ^
Íažd, éhf„č'e. na„"a .financován'sve činnosti a elenské 'zakladny '^ FC'F. Pteds'tav'euns'tvno" dr^va'am3élto >vncav^
^právnénípro aktivní výbory členů schválit poskytnuti dalších prostředků z'FČF'

Ldrój^a,T„Lroce, 2020^ste'i5krátkychJiLCTSkych^^^^
.̂

a'.ši n"lbLdÍy vyhod, p:°. č'eny'„coop Rádce a 'coop 6'P^-ka:které"v~ydavái"ČOOP'Ce'ntr'uml"dm>JŽstuv'oul
^tós".nabldek„pro„členyb^aJLVeďe^uPonů„na.. nákup^bož(^^

akce, které však byly z důvodu pandemie COVID-19 výrazné omezena

7. Podpora sociálních projektů v regionu
KnoN^UM^^k,"l00.1., pravidel.n.ě^yh. 'ašujegrantoy.ý P™9^. spolein°é~za~úsměv", v rámci kterého jsme
S°dJP°„ra', JB,,330J3.r°jektů"ezJsk, OYých've^"ěprospěš"lych"or9a"^^^^
p^drn^o'lkaJetyZmepožáda'lpa:dub'cký'kraJio. souhlas°selzr^
^T^alLnaJ„?kazlcl. a-čte. "°Ye._primon<pokiadnách/všecih~naď
k°-run°vých..^árc°vskytí1kuP°n.ů''\. K tomu by'_^
^i!^-7b-T"^,pfnéž^l?ro. stred^yz.akt"ál"é/yhlášenychveřej"ychs'bii^e'k'pteródě^ "°"1"'1
Každ°r'°č.ně, se, teké. sp°'ečné snašimi . vybranými regionálními dodavateli úéastníme „Burzy filantroDie".
^<^^^';CS^,pardubicka- Na íéto burze ̂bi—^-"'"éP°dpor^;nej^a%í
vvnS.ígecohnun^khup508dOP^. KSr v roce 202° pteda" neziskovým' veřejné prospéšným or9anizacim

8. Zpráva o činnosti představenstva
Jan Šváb. předseda představenstva:

Rnonk»n2°2»°b.y'J^e',e.sJ',o'eč"ost'L, a. tud'ž. 'v_našem , družstvu. ov"vněn Pandem". Která změnila veškerá
ve společenské, tak hlavně ekonomické oblasti.

^sa^idf^oLečenkéh° -d^LV,.dusledku, panclemie se nemoh'y neprojevit v ď""°sti představenstva.
^^,tmiés;l"', sch,ů, ze,probLh.ďyp°dle., pla"u jen. v '• čtv. rtleti: v"dul:>"[JI ai<větn'u"byiy"s°ch£z^š^laa/
^ ̂ ^^u'^,"paán^ ̂adyodlozeno'ish;omážd^i^;e9ásl'P^^^ z^enéynase
^^'yh,»řalntsc^ev.,tetnLch-měsicfch_a-"a8;zářibylosvoián-°"oď0^^^^
odsouhlasilo rozděleni zisku a schválilo roční u2ávérku;Posleďni"schu~ze'představensTva°se ^Íaa1u3. lf^,

7
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aby-, pakpr°šii'":i se.cfruhou^hu pandemie, bylo na dlouhou dobu (až do 11. 5. 2021) osobni setkáváni elenu
£ředstavenstv° z.ruše"°' č. i".nost, Ptedstavenstva však ani v'této kritické" ďobé"neby[a""utiu'mena"
R°zh°d°var"-, °-věce(:h Patf'cich do pravomoci představenstva se dělo elektrone formou'per'"roiram.'

^představenstva byli pravidelné jnformováni o činnosti družstva a to zasřlanm zprav'0'v'yv'oii
maloobchodního obratu, hospodařeni družstva a jeho aktivitách. Záměr informovat o~děni élenTkou zakladou
se realizoval prostřednictvím zpravodaje " náš konzum" a internetových stránek Konzumu.

9. Zpráva o činnosti kontrolní komise
Vlastimil Jirout. předseda kontrolní kom ise

Kontrolní komise je tvořena 5 Cleny a pracuje ve stejném složení tak, jak byla zvolena na konferenci
de.le9atu,. d".e...1_8.'. 6'.2°19' podle zákona o obchodních korporacích'davá-kontrolni~komise"pisemné
stanovisko k účetní závěrce. Ve smyslu tohoto ustanoveni provedla kontrolní komise kontrolu-doloženosU
.učet"lch. výka2ů ? ro£."ich inventur za rok 2020. Cílem kontrolní komise není" možné-ptekontroiova't
úéetnictví vyéerpávajícim způsobem, ale provádét kontroly namátkovým způsobem "s" ohieciem'"na
^yzr1am"ost.vykaz°ya"ých. skuteii"°stí- Dále Je pověřena stanovami družstva k vykonáváni "kontrolni

hospodaření družstva a v souladu s nimi je informována o činnosti představenstva" kterehďse
ptedscda. -k°"trolnL. kom'se' P°Pi'ÍPadé jeho zástupce jako host, zúeastňuje. "0'p~rubéh'u~'jednani
p''cdstaven. stva podáva zpráv" na schůzi komise ostatním Členům. Jde zejména'0 majetkovezáležHosti','
^•V-.T!!,'^' ̂ ?-st ?. ^k?n.o"1icÍ0" situaci. Kontrolní komise také vysoce hodnotí dosaženy'hospodáTsky
výsledek^ Komise konstatuje, že pro plněni svých povinnosti a úkolů nebyla nikým omezována a mela
vytvořené dobré podmínky pro svoji práci. Kontrolní komise prohlašuje, že nes'hledala~v'hosoodařeni
družstva žádné závazné nedostatky.

10. Předpokládaný, budoucí vývoj družstva

lna Miloslav Hlavsa. místopředseda oředstavenstya:
uandem. ieco.viD~.1? zasad""rl ZPŮSObem ovlivnila životy, ale i nákupní chováni našich zákazníků. V první
fazLkdy "ikd°, neby1 Připraven na tak velké změny, se to projevilo hlavně v panických naku'pech~'kdy"lide
vytvářej zásoba a obávali se chodit do obchodů. Později', když vétšina'obchodů provedla "rozsáhlá

opatřeni, spoélvajici v pravidelné dezinfekci rukou ' i povrchů, nošeni roušek ~a "oozdéTi
respratorů; instalaci ochranných plexiskel na pokladnách, dodržování rozestupů, omezení poetu zákazníků
n.a..pr°deim, ploš€!. a, hlav,"é' když se Prokazal°. že P" krátkém kontaktu mezi osobami-při nákupu vobchoďé
je velmi malá pravděpodobnost přenosu koronaviru, se zákaznici postupné osmélili. Přesto'nékťeré''na\
k.tere-sl vytv°rili na Poiátku, jim přetrvaly. Jedná se např. o méně časté návštěvy obchodů, "ale'zaro've'ft
":yše"Lprůměrrre„h°d. r'oty nakuP", íh° koše, která nejdříve skokově stoupla až o 40%7aie7po roce-se~drti
p"b"ž", é_°_15'2.°%. výše"ež. Pi'ed. Pandem"-Dalším trendem je enormní zvýšenY poďi'íu be2'kontaktnich
pteteb kartou a^ také výběr hotovosti na pokladnách, tzv. cashback. Platby kartou" stoupfy'o 75%a'zatímco

d^pandemii tvořily 25% z celkových tržeb, tak nyní tvoři 43%. Cashbáck stoupl o 20%-aměsién~é'si'tak
u^ nás ̂zákaznici vyberou v průměru 10 mil K6. Největší změnu v zákaznickém chováni" zaznamen~ai
internetovy prodej. V našem případě, kdy provozujeme výdejní místa COOP BOX "na "všTch "našich'
prodejnách, vzrostly^prodeje o 298%. Aktuálním trendem, který bychom chtěli také-realizovat^e~distn'bu'ce
on-line nákupů prostřednictvím samoobslužných boxů, které jsou dostupné 24 hodin denně.
bze.př, edp°_kladat' ževšech"y tyto trendy budou ovlivňovat naše podnikáni i v následujícím období, ale
l<ON2UM_t°J_sou. změ"y Pozitivni.. které zvyšuji maloobchodní tržby, obchodní maržiTproduktiviiďprac
Jedmym_"egat"/em^Je P°ktes po£tu_nákupů na zákazníka, což také snižuje podíl impulsivnich'nákupů a
"yšuj. e..p.oďL, raci°"a!"'ch, "ákuPŮ- To. má "egativni dopad na některé kategorie, j:aiko"např"cukro"vír
chipsy, žvýkačky, nealko nápoje. Ale věříme, že-i tato oblast se zlepši po~ůp[nem''navratu"dětTďo skór"""''
^neposlední řadě dochází i k pro nás pozitivnímu jevu, příklonu zákazníků k éeske a~iokaln'Í"Drodukci

ke zvýšenému zájmu o tuzemskou turistiku.

K^aplně"'-všech těchto trendů má. di:"ístvo jednoznačné předpoklady. Především se jedná o stabilní, velmi
.

d°br°ufi"anč"' situaci;. dále ocelko množství konkurenceschopných prodejen'. ' Dale'dr'už'sť'vo"dis'Dontii'6
';mr°ha Pudech stále stabilním a kvalifikovaným personálem.'Za'svoji'velkou"ko'nkurenčnT''w'ř

-p°ražuje-, laké..^lastrlí... právnl formu. Podnikáni, tj. družstvo. Jejím důkazem" je"renes'ance
družstevnictví po celém světě. Příkladem v našich podmínkách Je spoluprace~na'mnoha-projekte'ch 7^1



^Tayac^PV^S^T,yicl,ALUŽ^to,.na^^pqe.n,^o,̂ POIečnyc^nakuPŮ_Pros'fed"te^^
ce^^cow,M^avalúruistem№ fetézců coop ÚSK^^^^
-v;'it,"aln.;h.°m„obllnjhooperato, ra,coop mob" 'ak "ašimrzaméstnanci;~'ťak'iď'eřiy a'za'ka'z^kuv"n^b'o&d^^
^b^ntchde"kateszčoopltelia~všechlny"'t^'a'^
D.,r^LTO^dei"a,da'e,.p°krač°vat.ve zlePšování stavu prodejenrat;seljÍžjeďn'á'o°interiér nebo exteriér, se
zaméřením na ekologické^ u7spor~né'tech'n'dogte;ls'^ounSSm ado^ďe'menaanaži^tnnte?eorsí?d°exteriér' se
Sb^^estlbu,dLvroc„e. 2021-i. v-letech_následujíclch zaméřena Především na rekonstrukce a zlepšení
^!^(nstď'lp^o^'ren^ak^ch?m'snía^průmémeus¥ ̂d^'a I^^^^^^SS^
zď<azníky'. D,°. .teto-°blas" bude smér°vá"o. výrazné více prostfedků"než lv"upl'y'n'u'lém^obďo'bTlNe!vé^
^a^^^Jn^Lr^u.2°21Je>e"er9eticky-úspomy~pro^t''"a"'/y^""J>°^t^i,U^Zu^S
^n°to,g'i^sola:nLeteMramu..natířešev~elkoobcholdnihosrkladuvL~et°h^
^^^ :^ti^a^cí^a ^^kontaktni "n^bs'Jžnemyíky^'om;biůTzahradn^
za_d, ".tež"°u °blast. družstv. ° Považ"je. rozvoj ̂élenské základny a Členských vztahů. Proto i rok 2021 bude
^^^^iS^^^^'^^n^^^^ ^;, 1^1 ̂i
^^prLOTiln,'-,vbu^o^ím„,o<bdob'-bude..hledáni dalšich cest P™ zachováni a zvyšováni ekonomické
^S^^ya- pfí souíasném udrženi °P"^"'ho-poméřume. ^^;an^'zd;o,';
so."č. as"ě-bude. družstv<:),důsled.ně. realizovat_veškerá zákonná "a"zení, ať se již jedná o oblast prodeie
potravin, ochrany pracovního a životního prostředí apod., a to v celé své působnosti.

11. Závěr

Závěrem:

p.̂ ds^e"stv.o-, °oeňu)e^ celkové výsledky družstva za uplynulý rok, které byly dosaže
11^0^d.ný.mJ-s'"mvšech_pracovnlku: Představenstvo vyzdvihuje7že'se'i přes řadu'om"ezTn°í"í
du-s'!(!ku.... '".ádr"ch. -°patře111' . Pracov"":h neschopenek prodava'6ek"a~ prodavačů"" praco^nTc' a
pfac°y"'ků Yelko°bchodu ? d°Pravy. se podařilo vedení družstva udtíeť'v"chodu'"ceTv~obch'odní
formát a tím i neporušené zásobovám obyvatel.

po rozvahovém dni nenastaly skuteénosti. které by byly významné pro naplněni
2020.

V Ústi nad Orlici 25. května 2021

^9- ^Y //ďc^r>7-y~\ /
Ing Miloslav Hlavsa, místopředseda představenstva JUDr. Eva Vackova, 'élenka představenstva'



Souhrnný přehled
o družstvu v letech 2018 - 2020

Ukazatel

Počet členů celkem

Průměrný přepočtený počet pracovníků

Průměrná měsíční mzda

Prodejny v přímém řízení

Prodejny v pronájmu

PVS v primem řízení

PVS v pronájmu a mimo provoz

Velkoobchodní sklady

Hrubá skladovací plocha

2 foho: chlazená

Maloobchodní obrat celkem v MC

Velkoobchodní obrat v NC

2 toho; do vlastní sítě

Potravinářská výroba u MC

Investice zařazené celkem

Náklady na údržbu

Hospodářský výsledek před zdaněním

z toho: zisk z prodeje majetku

zisk z obchodní činnosti

Výsledek hospodaření po zdanění

Rezervy tvof. z hosp. výsledku celkem

2 toho: na opravu DHM (údržbu)

DHM v pomouací ceně

Oprávky k DHM

DHM v zůstatkové ceně

% opotřebení DHM o

Zásoby v pořizovací ceně

Pohledávky celkem

z toho-. pohled. z obchod, sty ku, vč. záloh

AKTIVA CELKEM

Fondy ze zisku celkem

z toho: ostatní rezervní fondy

statutární a ostatní fondy

Bankovní úvěry

z toho: KB - provozní úvěr

KB - investiční úvěr

jednotka

osob

osob

Kč

počet

počet

počet

počet

počet

m2
m3

tis. Kč

tis. Ke

tis. Kč

as. Ke

tis. Ke

tis. Ke

tis. Ke

tis. Ke

tis. KČ

(is. Kč

fts. Kč

tis. Kč

tis. Ke

tis. Ki

tís. Ke

%

as. Ke

tís. Ke

tis. Ke

tís. Kč

tis. Ke

tis. Kč

tis. Kč

as. Ke

as. Ke

fis. Ke

období

3.;. 12.

rofc

rok

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

rok

rok

rok

rofc

rofc

rok

rok

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12. -

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

31. 12.

r. 2018

5302

59.2

22 I8t

lil

1S

C

2

l

7494

l 036

I 445 950

846 205

675 575

9292

33514

13326

15 161

-30

15 191

12 254

4 994

o

600 776

373 485

227 29J

62, 17

133 826

77098

24494

587834

434 801

1-f 381

420 420

o

o

o

r. 2019

553t

61i

2345Í

líc

l;

C

s

l

7494

l 036

l 507912

790 922

618516

10613

22492

12 364

15 771

177

15594

12878

S 221

o

617 865

390 180

227 6S5

63, 15

136 253

61 594

27850

577 058

446012

14381

•131 631

o

o

o

r. 2020

5864

600

25051

lil

18

o

2

I

7494

l 036

.; 578 769

764 041

583 265

12066

43593

9427

29479

s

29471

23 740

II 022

o

651 093

405 264

245 827

62,24

139 958

70450

36689

608 667

458 203

14381

443 822

o

o

o


