
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Výsledky  - 
přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2019 

Ukazatel Jednotka Skutečnost
31.12.2018

Skutečnost
31.12.2019

Rozdíl Index

Počet členů družstva Osoby 5 313 5 530 217 104,08

Počet prodejen celkem prodejna 110 111 1 100,91

Maloobchodní obrat tis.Kč 1 445 950 1 507 912 61 962 104,29

Velkoobchodní obrat bez obalů (NKC) tis.Kč 830 223 775480 -54 743 93,41

Obchodní marže tis.Kč 287 128 310520 23392 108,15

Osobní náklady tis.Kč 216 084 239889 23805 111,02

Průměrná měsíční mzda celkem Kč 22 139 23 452 1313 105,93

Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 592 615 23 103,89

Hodinová produktivita práce prodejen Kč 1 711 1 761 50 102,92

Zásoby zboží celkem (NKC) tis.Kč 133 826 136253 2427 101,81

Hospodářský výsledek celkem před 
zdaněním*)

tis.Kč 15 161 15341 180 101,19

Hospodářský výsledek z obchodní 
činnosti před zdan.(bez prodejů 
majetku)*)

tis.Kč 15 191 15164 -27 99,82

Hospodářský výsledek celkem po 
zdanění

tis.Kč 12254 12878 624194 105,1

Skutečnost roku 2018 – po auditu, konečná.
Skutečnost roku 2019 – po auditu, konečná
Komentář k hospodaření – podrobný popis ve výroční zprávě.

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, je družstvo se stabilním hospodářským výsledkem 
i roustoucí členskou základnou. Potvrzují to i výsledky roku 2019.
Maloobchodní obrat vzrostl o 62 milionů korun. Jedním z důvodů bylo i pořízení a provozování 
nové čerpací stanice s myčkou v Lanškrouně.A to i přes to, že jsme museli například ukončit provoz
na prodejně potravin v Javornici.
Velkoobchodní obrat – pokles 55 milionů korun z důvodu náročných předpisů bylo zrušeno 
zásobování tabákem a tabákovými výrobky a tyto dodávky jsou převedeny na přímé zásobování 
prodejen specializovanou firmou.
Osobní náklady byly zaměstnancům zvýšeny asi o 24 miliony korun, protože rostly výkony a 
dalším z důvodů byla i situace na pracovním trhu, abychom neztratili dobré zaměstnance.To samé 
platí pro růst průměrné mzdy.
Zásoby odpovídají potřebě k dosaženému maloobchodního obratu.
Hospodářský výsledek po zdanění je téměř stejný jako v roce 2018, tedy 12878 tis.Kč
Investice jsme pořídili ze svých prostředků. Investovali jsme do budov (rekonstrukce prodejen 
Helvíkovice, Letohrad Orlice, Vraclav a Potštejn a do pořízení čerpací stanice s myčkou v 
Lanškrouně – 6,8 milionů korun),zaplatili jsme dopravní prostředky za 3,5 milionů korun (1 
nákladní vozidlo pro velkoobchod a 4 osobní vozidla pro obsluhu prodejen), dále do zařízení 
prodejen, především chlazení za 11,5 milionů korun. Koupili jsme pozemky za 0,4 milionů korun, 
doplnili programy výpočetní techniky za 0,4 milionů korun a ostatní drobné investice za 0,9 milionů
korun. Investice stály celkem 23,5 milionů korun.
Družstvo je nadále finančně nezávislé a to i s předpokladem, že i rok 2020, přes problémy s 
pandemií COVID 19, bude pokračovat v dobrých výsledcích.

V Ústí nad Orlicí 12. září 2020.                                  Ing Miloslav Hlavsa
                                                                                     ředitel družstva


