
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Výsledky  - přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2020

Ukazatel Jednotka Skutečnost
31.12.2019

Skutečnost
31.12.2020

Rozdíl Index

Počet členů družstva Osoby 5 530 5 864 334 106,04

Počet prodejen celkem prodejna 111 111 0 100,00

Maloobchodní obrat /vč.myčky) tis.Kč 1 507 912 1 578 768 70 856 104,70

Velkoobchodní obrat bez obalů (NKC) tis.Kč 775 480 750 520 -24 960 96,78

Obchodní marže tis.Kč 310 520 332985 22 465 107,23

Osobní náklady tis.Kč 239 889 249 480 9 591 104,00

Průměrná měsíční mzda celkem Kč 23 409 24993 1 584 106,77

Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 615 600 -15 97,56

Hodinová produktivita práce prodejen Kč 1 761 1 897 136 107,72

Zásoby zboží celkem (NKC) tis.Kč 136 253 139 306 3 053 102,24

Hospodářský výsledek celkem před 
zdaněním*)

tis.Kč 15 771 27 229 15 378 197,51

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

tis.Kč 15 594 26 902 15 228 197,65

Skutečnost roku 2019 – po auditu, konečná.
Skutečnost roku 2020 – před auditem, před zdaněním, předběžný výsledek

Komentář:
Rok 2020 byl z ekonomického hlediska výrazně ovlivněn pandemií COVID-19. Vzhledem k chování zákazníků, kteří  ve větší  míře
upřednostňovali nákup potravin v lokálních prodejnách a navíc chodili do obchodů méně často, zato pro větší nákupy, byly dopady
pandemie na hospodářské výsledky KONZUMu spíše pozitivní. 
Maloobchodní  obrat  vzrostl  o  71 milionů  korun.  A  to  byl  ještě  negativně  ovlivněn několikaměsíční  rekonstrukcí  naší  největší
prodejny v Žamberku, kde jsme z tohoto důvodu ztratili téměř 12 mil Kč tržeb. Velkoobchodní obrat – pokles 25 milionů korun. Zde
se ještě mírně projevilo ukončení distribuce cigaret a výraznější růst podílu čerstvého zboží z přímých dodávek na úkor klasického
koloniálu. 
Průměrné mzdy vzrostly o 6,8% na téměř 25 tis. Kč. Jejich růst byl ovlivněn především mimořádnými odměnami a dalšími náklady
spojenými s pandemií. Díky velkému nasazení a obětavosti většiny pracovníků došlo také k výraznému růstu produktivity práce a tím
se nám podařilo udržet celkové personální náklady pod kontrolou.  
Zásoby zboží jsme se po celou dobu mimořádných opatření snažili  udržovat na mírně vyšší  úrovni z důvodu nepředvídatelných
situací a tím pádem možných výpadků zásobování.
Předběžný hospodářský výsledek  před zdaněním je 27 mil  Kč, což je jeden z nejlepších výsledků v celém porevolučním období
družstva.  Je výrazně ovlivněn růstem marže a produktivity práce v období pandemie, a také zapojením našich prodejen do řetězce
COOP TUTY.
Největším investičním projektem roku 2020 byla rekonstrukce a přístavba prodejny v Žamberku. Vznikla tak naše další nákupní zóna
s více jednotkami. Tentokrát se jedná o provozovny KONZUM, TETA drogerie, Papírnictví, KONZUM cafe, Džungle a Big mini. 
Další velkou investicí byla rekonstrukce FORTELu v Ústí nad Orlicí. Ve spolupráci s podnájemcem, firmou  JK ZOO, na ploše 1 300m2
vzniklo největší centrum potřeb pro zahradu, hobby a zvířata v okrese Ústí nad Orlicí. Rekonstrukcí též prošla prodejna ve Vamberku
v Jiráskově ulici. Veškeré investice jsme pokryli z vlastních zdrojů. 
Družstvo je nadále finančně  stabilní a  nezávislé, a to i s předpokladem, že i  v roce 2021 budou přetrvávat  problémy s pandemií
COVID-19. 

V Ústí nad Orlicí 5. 3. 2021. 
Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel družstva


