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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Členům družsh^a KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetm závěrky družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí
nad Orlicí (dále také „Družstvo") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se
skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019, přehledu o
penčžních tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok
končící 31. 12. 2019 apřílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o družstvu KONZUM, obchodní dmžstvo
v Ústí nad Orlicí jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní 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. 2019 a nákladů a výnosů, výsledku
jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 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 auditorů 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 informace,
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 účetní 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
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní infomiace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřováni 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 splňuji požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracováni ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informaci.

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

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

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Družstvu, k nimž jsme dospěli
při prováděni auditu, ostatní infonnace neobsahuji 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 závěrku

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 sestavováni 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 sestavení



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 w 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 připadnou 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 rozhodnuti, která
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

• 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 níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhaleni významné
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné
dohody (kaluže), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášeni nebo obcházeni
vnitřních kontrol vedením Družstva.

• Seznámit se s vnitrním 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 vnitmího kontrolního
systému.

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

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestaveni účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Družstva nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru,
že taková významná (materiální) 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 informací, 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, 23. června 2020

Audi^rská společnost:
EURO-Trend Audit, a.s.
Senovážné nám. 978/23, Praha l
Oprávnění KACR č. 317

Za společnost:
Ing. Petr RyneŠ, statutární ředitel

^
(.yA^ ^•f^j. l^j

Klíčový auditorský partner:
Ing. Michal Šindelář, Ph.D
Oprávnění KACR c. 2463
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KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2019

1. Úvod

KONZUM obchodní družstvo v Ústí nad Orlici, bylo založeno v roce 1898 (nepřetržitý provoz trvá již 121
let). Po celou dobu své existence se snažilo být platnou součásti společnosti. Svoji činnost přizpůsobovalo
uzdy podmínkám, které v různých časech nastaly, které mohlo využívat k dobrému hospodařeni. Udržuje si
tak stabilní pozici.

Družstvo nemá žádné zastoupeni v zahraničí, podniká pouze v České republice, svoji činnost vyvíjí podobně
jako další spotřební družstva, která jsou členy 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. miste.
Družstvo si během roku 2019 udrželo svoji pozici na trhu a to i přes to, že podnikáni v obchodní činnosti
přináší každý rok mnoho náročných úkolů, se kterými se musí vypořádat. K nim neodmyslitelně patři
obchodní konkurence a jeji služby. V posledních letech se k tomu přidala i situace na pracovním trhu,
protože v našem regionu byla i v roce 2019 velice nízká nezaměstnanost a obsazovat naše pracovní místa
na prodejnách i velkoobchodě bylo mnohdy velice složité.
Družstvo má velkou výhodu v tom, že hospodaří se svými finančními prostředky a nemusí využívat úvěry a
půjčky. Setři tak své náklady, a to jak provozní, tak investiční.
Družstvo v roce 2019 obstálo a ke zvýšeným tržbám přidalo i zisk z hospodářské činnosti.
Výchozí hospodářská i finanční situace družstva pak byla i pro rok 2020 velmi dobrá.
Rovněž v oblasti členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro družstvo úspěšné. Trvá
zájem o vstup do družstva v oblasti jeho působnosti a to bez výraznější propagace a podpory.
Družstvo i v roce 2019 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, ovlivněná celosvětovou pandemil
Na počátku roku 2020 se tedy zdálo, že i tento rok bude probíhat tak, jak si družstvo naplánovalo - v
hospodařeni, investicích i celé své činnosti. Toto vše změnilo jediné slovo - pandemie.
Začátkem ledna se postupně z města Wu-chan v Čině začíná šířit virová nákaza, nazvaná COVID-19. Je to
onemocněni způsobené virem označeným jako SARS-CoV-2 nebo 2019-nCoV, zjednodušeně „koronavirus".
Po několika týdnech se téměř zastavila veškerá ekonomická činnost na celé planetě.
V České republice přišly první obavy z nákazy během února, obyvatelé si začali tvořit zásoby trvanlivých
potravin a brzy musela na neznámou situaci reagovat vláda:
- dne 12. 3. 2020 od 14.00 hod byl vyhlášen pro celou republiku nouzový stav
- uzavřely se školy, nemocnice, a některé zásadné významné firmy uzavřely své provozy a zaměstnanci
zůstali na snížené mzdě doma

- uzavřela se většina maloobchodní šitě, s výjimkou potravin, lékáren, prodeje pohonných hmot, drogerie
- byly odvolány na neurčitá veškeré kulturní a sportovní akce
- byly uzavřeny hranice do sousedních zemi, pokud se obyvatelé ČR vraceli z ciziny, museli zůstat ve 14
denní karanténě doma

- byl nařízen „zákaz vycházení", cestování bylo povoleno jen pro cestu do práce a z práce a pořizenl toho
nejnutnějšího pro chod domácnosti (potraviny, léky, drogistické zboží) nebo cesta k lékaři
- bylo nařízeno používáni ochranných prostředků - nošení roušek, rukavic v obchodě, používáni dezinfekce
na ruce a dvoumetrový odstup mezi lidmi při jakékoliv činnosti na veřejnosti
Strach, že si lidé nebudou moci nakoupit potraviny, vedl k nákupní horečce v únoru, v březnu zase bylo
omezeno cestováni za nákupy a zákaznici se obraceli na malé prodejny. Naše síť nebyla postižena
nařízením o uzavřeni. Nebyl nedostatek potravin na trhu. Také se nám začaly tvořit náklady, vynaložené na
dodrženi vyhlášených opatřeni včetně dovybaveni pokladnich míst plastovou přepážkou..

Když se nyní díváme z odstupu několika měsíců, tedy na počátku června 2020, zdá se, že Česká republika
tuto situaci zvládla. A také pracovnici družstva i přímo družstvo. Od 18. 5. 2020 je zrušen nouzový stav, část
omezeni zatím přetrvává - nošeni roušek v uzavřených prostorách (i na prodejnách), sdružování většího
množství lidí, cestování apod.
Je určitým paradoxem, že družstvo v tuto dobu neztratilo na výkonech, ale naopak, zvýšilo svou činnost.
Zásluhou obětavých pracovníků v provozu byl zvýšen maloobchodní obrat a hospodářský výsledek za prvni
4 měsíce roku je po několika letech v kladných číslech. Zatím tedy nepatříme mezi firmy, které nemají odbyt
a musí své zaměstnance propouštět. Tuto výhodnou situaci však nesmíme přeceňovat.



KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRAVA za rok 2019

Obyvatelstvo se obává nové krize a snaží se šetřit. Protože neprovozujeme hypermarkety, ale běžné
potravinářské prodejny a supermarkety s potravinami, obracejí se na naše služby nejen Členové, ale i další
lidé, kteří tak neodjižději ze svého bydliště za velkými nákupy. Můžeme tedy očekávat, že situace v blízké
době jednoduchá nebude, ale musime přizpůsobit naše obchodní chováni aktuální situaci. Jsme potravináři,
kteři se snaží prodávat velké množství nejen zboží vyrobeného v ČR, ale především z našeho regionu.
Dovoz sami neorganizujeme. Ze zahraničí prodáváme převážně dovezené ovoce a zeleninu, případné dalši
dovezené potraviny, ale našimi dodavateli. U těchto komodit očekáváme zvýšení cen, které se již u
některých druhů začalo projevovat. Je to z těchto důvodů:
1. kurz české koruny - koruna oslabila v březnu po vyhlášeni nouzového stavu. V poslední době se zdá. že
by mohla posilovat, na cenu dovezeného zboží to ale pořád nemá vliv.
2 problémy pěstitelů v jižních zemích EU s organizaci sklizně (nedostatek zahraničních pracovníků) a
následné dopravou.
3. klimatické změny, zvyšováni teploty a sucho, v ČR i celé střední Evropě.

Vliv pandemie na finanéni stav družstva - dmžstvo není závislé na financováni cizími zdroji, pohledávky i
závazky jsou ve stálé, obvyklé výši. Družstvo nemuselo přistupovat k jakékoliv zrněné obchodního chováni,
naopak, vzhledem k tomu, že prodejní siť má soustředěnou do středních a menších prodejen a v menších
městech i obcích, jeho výkony v první polovině roku 2020 se zvýšily. Naopak, mohlo by svou činnost i zvýšit
rozšířením provozní doby, pokud se na trhu práce najdou další pracovnici.

Vedeni družstva (představenstvo družstva i managment), s ohledem k výše uvedeným skutečnostem,
vychází z toho, že družstvo nemusí omezovat v důsledku dopadu pandemie COVID 19 svoji činnost a
podnikáni. Takto byla zpracována i účetní závěrka k 31. 12.2019. Družstvo má dobré předpoklady k další
ekonomické činnosti v následujícím roce i letech.

2. Zástupci a představitelé družstva

Představenstvo družstva - nové 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. Zdeněk Sembera - člen představenstva
Václav Faltus - člen představenstva
Jiří Tomek - člen představenstva

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

Hana Papáéková - členka kontrolní komise

Vedení družstva

Ing. Miloslav Hlavsa - ředitel družstva
Ing. Zdeněk Šembera - vedoucí ekonomické skupiny
Tomáš Pokorný - vedoucí obchodní skupiny
Mgr. Miroslava Havlová - vedoucí provozní skupiny
Ing. Tomáš Motyčka - vedoucí technické skupiny
JUDr. Eva Vacková - podniková právnická
Mgr. Jitka Sejnohová - členské vztahy, marketing

Družstvo nemělo a nemá svou organizační složku v zahraničí - podniká pouze na území České republiky.
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3. Obchodní činnost

Maloobchod

Družstvo provozuje siť maloobchodních prodejen, především v okrese Ústi nad Orlici, ale i Svitavy, Rychnov
nad Kněžnou a Náchod. V roce 2019 muselo ukončit provoz malé prodejny v Javornici, od října se podařilo
zajisti provoz na zakoupené čerpací stanici s myčkou aut v Lanškroune, která umožňuje myti exteriéru i
interiéru aut. Maloobchodní obrat se ale zvýšil i z dalších důvodů:
- kupní sila obyvatelstva a tim zvýšeni příjmů ve mzdách a důchodech, včetně vlivu velice nízké
nezaměstnanosti

- vyšší ceny potravin

-_ zvýšeni MO po otevřeni prodejen po jejich rekonstrukci (Helvikovice, Letohrad Orlice, Vraclav, Potštejn)
Dosáhli jsme maloobchodního obratu ve výši 1 507 912 tis. Ke, což bylo proti roku 2018 zvýšeni o 61 962
tis. Kč.

Velice nízká nezaměstnanost nám přivedla do obchodu zákazníky s jistým přijmem a mohli jsme tak nabízet
i zboží vyšší cenové relace, na druhou stranu nám chyběli zaměstnanci, kteří preferovali práci spíše mimo
obchodní síť a obchod mel tak nedostatek pracovniků.
V roce 2018 dosáhla fluktuace zaměstnanců 42, 0%, v roce 2019 se situace trochu zlepšila, ale 37,83% je
stále vysoké čišíc. Musely se proto přijímat různá opatřeni, včetně omezení prodejní doby nebo výpomoci
dalších střidajicich pracovníků, když místní v obchodě chyběli.
Členové družstva významně přispěli k dosaženému maloobchodnímu obratu, který v jejich případě činil za
celý rok 269431 tis. Ke, což bylo o 12 906 tis. Ke vice než v roce 2018.
Na našich prodejnách poskytujeme další služby, za které nám je účtována provize:
S firmou Sazka máme 2 smlouvy - podle první na 16 provozovnách máme terminály a poskytujeme zde
téměř plnohodnotné služby, které nám provoz a terminál umožní, na ostatnich (mimo čerpací stanice) máme
smlouvu na Lottery inside, kde si zákazník může zakoupit několik druhů sázenek.
Spolupráce s Českou poštou nám umožnila provozovat Poštu Partner již na 22 provozovnách, další se
připravuje na začátek roku 2020 v Potštejne.
Zákaznici si dále mohou dobit své mobilní telefony, zaplatit nákup kartou nebo si vybrat hotovost (cash
back).

Velkoobchod

adresa: U Pily 756, 561 51 Letohrad
Velkoobchod, který také provozujeme, nám zajišťuje dodávky do naší sítě prodejen (objem asi 80%
dodávek z VO), ale dodáváme je také prodejnám družstva Jednota Zábřeh (objem asi 20% dodávek).
Součástí velkoobchodu je i krájlrna tvrdých sýrů a rozšiřuje tak sortiment na našich prodejnách. V roce 2019
zde došlo k výrazné změně, protože začátkem května byl ukončen prodej cigaret a tabákových výrobků.
Dodávky tohoto sortimentu nám přímo na prodejny zajišťuje dodavatelská firma. Velkoobchod vede nyní
mražené a chlazené zboží, suché potraviny, nápoje, drogerii a průmyslové zboží převážně denní potřeby.
Doprava
Zboží z velkoobchodu je našim prodejnám distribuováno vlastními nákladními automobily značky Mercedes,
chlazené a mražené zboží v izolovaných boxech. Dodávky do Jednoty Zábřeh dopravuje do 2 meziskladů
soukromý dopravce.
Kromě nákladních vozidel pro velkoobchod využíváme i další dodávková vozidla pro technické pracovníky a
jedno vozidlo na přepravu výrobků studené kuchyně z naši výrobny.
Dopravu pro cizí zákazníky neprovozujeme.

Potravinářská výroba
adresa: Královéhradecká 277, 562 01 Ústí nad Orlici

Jedinou výrobní činnosti družstva je tradiční výroba studené kuchyně, která dodává našim prodejnám
sortiment výrobků, na který jsou naši zákaznici po mnoho let zvykli. Jde o výrobu různých salátů, obložených
mls nebo výrobků pro rychlé občerstveni. Protože jde o výrobky s krátkou dobou trvanlivosti, musí být vždy
čerstvé, proto organizace takové výroby klade nároky na zaměstnance a podobně jako u pekárnách na jejich
pracovní dobu. Proto i zde, s vlivem situace na pracovním trhu, jsme museli výrobu částečně snížit. Přestože
jde o činnost, která klade důraz na hygienické a zdravotní normy a podmínky, dokázali jsme ji v roce 2019
udržet a doufáme, že se nám ji podaří v následujícím roce alespoň trochu vrátit k výkonům, které před lety
dosahovala. O tento sortiment na prodejnách zájem je a pokud ho rozšíříme a připadne obměníme,
získáme tak další konkurenční výhodu. Pomůže nám to minimálně k udrženi zákazníků na našich
prodejnách.
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4. Ekonomika

Výsledek hospodařeni
Výsledek hospodařeni celkem před zdaněním 15 771 tis. Kč
Výsledek hospodaření celkem po zdaněni 12 878 tis. K6
Je to dobrý výsledek.

Družstvo tohoto výsledku mohlo dosáhnout zásluhou zvýšeni tržeb za prodej zboží i přijmu z poskytnutých
služeb, mohlo současně zvýšit osobni náklady i provést investice: pořídit zařízeni do prodejen, obnovit
částečně autopark (vliv odpisů), opravovat vlastni nemovitosti. A to bez výrazného prodeje majetku, ze
skutečné obchodní činnosti, výsledek hospodařeni z provozní činnosti byl 17 534 tis. K6. Protože na počátku
roku 2019 byly také zvýšené úrokové sazby u vkladů, do finanéni činnosti družstvo nemuselo tolik investovat
na úhradu nákladů - předevšim různých bankovních poplatků. Protože družstvo nevyužívá žádné úvěry
nebo půjčky, nemusí platit nákladové úroky. Přesto, finanční výsledek hospodařeni byl ztrátový (-1 763 tis.
Kč), i když s mnohem nižší ztrátou než v předchozích dvou letech.
K dobrému výsledku hospodařeni, především co se týká prodejen v malých obcích do 500 obyvatel, přispělo
pokračování programu „Potravinová obslužnost venkova - zachováni prodejen potravin v malých obcích".
Stabilizoval se už tak rozkolisaný trh práce a my nemuseli ukončit činnost v těchto obcích. Stalo se tak za
významné podpory Pardubického kraje a s pochopením situace u většiny starostů. Tato podpora ve výši 3,8
mil. Ke byla použita na kryti osobnich nákladů přímo na těchto prodejnách, naši zaměstnanci tak měli
garantovanou mzdu a snížila se tak i v těchto místech fluktuace.

Finanční situace

Družstvo nevyužívá žádné úvěry a další cizí finanční nástroje na kryti svých finančních potřeb. Výhradné z
vlastních prostředků si družstvo dlouhodobé plánuje použití těchto financi na kryti pořízených investic.
Samozřejmosti je udržováni výše pohledávek z obchodní činnosti a vymáháni případných nedoplatků i za
pomoci zápočtů s novými, přijatými doklady. Neuskuteéňuje prodej na splátky, smlouvy na prodej zboží se
lhůtou splatnosti uzavírá jen s ověřenými odběrateli. Své závazky za dodavateli také hradi nejpozději ve
lhůtě splatnosti.
Družstvo udržuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami.

Personalistika

Několik statistických 6[sel k 31. 12. 2019:
Počet zaměstnanců - fyzický stav ............................ 789 osob
z toho .................................................................. 676 žen

113 mužů

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců.................. 615 osob (zvýšeni o 23 osob)
z toho ................................................................. 523 žen

92 mužů

Prům. přepočtený počet zaměstnanců na prodejnách ... 444 osob (podlí na celkovém poctu je 72, 20%).
z toho ..................................................... ............ 423 žen

21 mužů
Průměrná měsíční mzda činila 23 452 Kč.

Mzdové náklady činily 174 567 tis, kč a meziročně vzrostly o 11.22 %.

Na základě i těchto údajů je vidět, že práce na prodejnách a v organizacích, které zajišťuji obchod, není
jednoduchá. Pracuji zde převážně ženy. Vycházíme zaměstnancům vstřic a využíváme i zkrácených
pracovních dob, proto je rozdíl u pracovníků na průměrný přepočtený počet.
Pro rok 2019 bylo charakteristické: velká tenze na růst mezd, nízká nezaměstnanost, proto vysoká
fluktuace a nedostatek lidí, ochotných pracovat v obchodě.
Družstvo muselo a i nadále musí růst mezd zaměřit na plněni výkonových ukazatelů, maloobchodního
obratu a produktivity práce, v souladu s celkovým hospodařením družstva.
Sociální politika - významným benefitem pro zaměstnance jsou stravenky. V roce 2019 byla hodnota
navýšena o 10 Kč proti roku 2018, na celkovou hodnotu ve výši 90 K6 přispívá KONZUM částku 45 Ke.
Druhou polovinu si hradí zaměstnanec. Dalším benefitem je možnost čerpáni 3 dnů pracovního volna mimo
nárok na dovolenou (tzv. sick days). Zaměstnancům, kteří tento benefit nevyčerpají, proplatí družstvo za
nevyčerpané dny odměnu ve výši průměrného výdělku. Dále, podle kolektivní smlouvy přispívá družstvo na
dovolenou při životních a pracovních výročích, přispívá détem zaměstnanců na dětské tábory, odméňuje
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dobrovolné dárce krve.

Vzdělgvani zaměstnanců - v roce 2019 proběhlo školeni vybraných zaměstnanců prodejen, vedoucích a
zástupců, firmou Elevatio, zaměřené na řízení chodu prodejny a řfzeni kolektivu zaměstnanců. KONZUM
dále podporuje vzdělávání řidičích pracovníků, kdy na různých seminářích si doplňuji informace k aktuálním
změnám zákonů. Provozní zaměstnanci jsou pro odborný prodej doškolováni podle potřeby (Sazka, Pošta
Partner, prodej léků, HACCP).
Na základě zákona 6. 435/2004 Sb., vyhl.č. 518/2004 Sb. družstvo zaměstnává osoby se zdravotním
postiženim dle § 80 odst. c). Dle § 81 ZZ jde o zaměstnáváni osob ZTP pro účely naplňování 4 % podíl
osob ZTP.

Životní prostředí

V posledních letech se velmi zvyšovaly nároky na ochranu a dodržováni vyhlášených pravidel v oblasti
životního prostředí. Veškerý papírový a plastový odpad z prodejen a velkoobchodu je dodáván sběrnám k
recyklaci. Je to však náročné, protože není o plasty a papír zájem (Čina, drive velký odběratel, omezuje v
Evropě jeho nákup). Naše propagační letáky a další materiály tiskneme na recyklovaném papíře. Oblast
energii - na rekonstruovaných větších prodejnách investujeme do využíváni odpadniho tepla ze strojů a
zařizenl Provozujeme již minimum provozoven s topením na tuhá paliva, přecházíme na ekologičtější formy
vytápěni, napr. tepelná čerpadla. Instalujeme úsporná LED osvětleni na prodejnách. Zajišťujeme sběr baterii
nebo drobného elektro materiálu do sběrných boxů na prodejnách. U prodejen, na našich pozemcích,
souhlasíme s instalaci sběrných nádob na plast, papír, sklo apod.

V oblasti výzkumu a vývoje nemá družstvo , vzhledem ke svému charakteru činnosti, žádnou aktivitu.
Dle § 596 ZOK nemůže družstvo nabýt vlastni družstevní podíl.

5. Technika

Obchodní síť

Družstvo provozovalo malé vesnické prodejny, střední i větši supermarkety ve městech, celkem 91 prodejen
potravin do 500m2 prodejní plochy, 7 diskontních prodejen, 1 výdejní COOP BOX (dodávky z e-shopu, který
také již dodává připravené objednávky k vyzvednuti na všechny potravinářské prodejny), 7 hobby prodejen
Fortel, 4 samoobslužné čerpací stanice a 1 myčku aut. KONZUM svoji éinnost uskutečňuje v okresech Ústi
nad Orlici, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou a Náchod. Prodejny rozlišujeme podle velikosti, podle sortimentu
nebo typu do několika skupin.
Prodejny máme také zaraženy do družstevních řetězců pod značkou COOP, např. již mnoho let je 7
diskontních prodejen součásti řetězce COOP diskont, v polovině roku 2019 přešlo 49 prodejen potravin pod
další společný řetězec TUTY. Výhodou mít prodejny v řetězci je především společný marketing a obchodni
politika. Běžný provoz si obstarávají přímo družstva.

Investice, údržba

KONZUM podniká převážně v objektech, které přímo vlastni, v pronájmu je jen na několika místech. Proto se
musí starat s pé61 řádného hospodáře o údržbu těchto nemovitosti a pokud je potřeba i o jejich technické
zhodnoceni, ale v souladu s finančním plánem a volnými vlastními finančními prostředky, bez půjček a
úvěrů.

V roce 2019 byly rekonstruovány 4 provozovny (Helvlkovice, Letohrad Orlice, Vraclav a Potštejn) a pořízení
nemovitosti s čerpací stanici a myčkou v Lanškroune v hodnotě 6, 8 mil.Kč, pořídili jsme dopravní prostředky
za 3, 5 mil. Kč, stroje vč. chlazeni na prodejnách za 11, 4 mil. K6 a pozemky za 0, 4 mil. Kč. Příprava pro
investice roku 2020 byla v hodnotě 1, 6 mil. Ke. Hodnota používaného softwaru byla zvýšena o 0,4 mil. K6 v
nehmotném majetku. Do zvýšeni hodnoty hmotného i nehmotného majetku družstvo investovalo celkem
24, 1 mil. Kč.

V roce 2019 byla také prováděna údržba a opravy za 10, 2 mil. Kč, na budovách, zařízeni i dopravních
prostředcích.

6. Členové, členské vztahy

Členská za kladna

Počet členů družstva každým rokem roste a členové, kteří využívají jeho služeb významně pomohli ke
zvýšení maloobchodního obratu.
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Po6etelenuk31. 12. 2018 5313 osob
Pocetclenuk31. 12. 2019 5530 osob
zvýšeni o +217 osob

Členská základna se sdružuje většinou podle obci s našimi prodejnami ve výborech členů a na jejich Činnost
jim družstvo přispívá.
Dotace výborům členů z FCF 522, 6 tis. Kč
Další čerpáni z FČF (shromáždéní delegátů, ostatní čerpáni) 141, 7 tis. Kč
Další náklady na práci s Seny a funkcionáři 483. 9 tis. K6
Prostředky vynaložené na práci s členy 1148,2 tis. Ke

Členské výhody

Družstvo od roku 2012 uplatňuje členské výhody formou členských karet. Členové družstva máji k dispozici
plastové „rodinné členské karty", které zahrnuji 1 základní kartu, na kterou je možné čerpat slevy a dále 3
menši karty ve formě přívěsků pro potřeby dalších členů rodiny. Členské slevy jsou odvislé od výše
méslčnich nákupů. Výše slev v jednotlivých pásmech je stanovována vždy na jeden kalendářní rok.
Naspořené částky je možné vybírat kdykoliv v průběhu roku, avšak musí být vyčerpány nejpozději do 31. 1.
následujícího roku.
Za rok 2019 Členové nakoupili zboží za 269 431 tis. K6, tj. 17, 87 % z celkového maloobchodního obratu, za
které získali slevy v celkové výši 6 413 tis. K6, tj. 0,43 % z MO.
Členové družstva mohli využít nárok na doplňkové členské slevy. Jednalo se o speciální kupony na nákup
vybraných druhů zboží s výraznou slevou. Nabídka těchto kuponů je od podzimu 2019 „nahraná" na členské
kartě a elen se může rozhodnout, zda si z této nabídky něco vybere a koupi.
Stejně jako v minulých letech členové, kteří měli v roce 2019 životní výroci, obdrželi dárkovou poukázku na
nákup zboží v našich prodejnách ve výši 300 Kč. Výbor členů měl v průběhu roku nárok na 50 KČ za
každého člena na financováni své činnosti a členské základny z FČF. Představenstvo družstva mělo navíc
oprávněni pro aktivní výbory členů schválit poskytnuti dalších prostředků z FČF.
Členové družstva dále v roce 2019 dostali 5 krátkých členských zpravodajů „náš konzum", jehož přílohou
byly další nabídky výhod pro členy, COOP Rádce a COOP Čiperka, které vydává COOP Centrum družstvo.
Součásti nabídek pro členy byly vedle kuponů na nákup zboží také zajímavé nabídky na akce sportovní
(plavecký bazén v Ústí nad Orlici a Rychnově nad Kněžnou, lyžováni v Českých Petrovicich, bobová dráha
na Pastvinách, Hartecká stezka Vostice, zábavní park Šikland, minigolfy Ústi nad Orlici), kulturní (Muzeum v
Ústi nad Orlici, vstup do kina v Žamberku), vzdělávací (filmový festival Jeden svět v Ústi nad Orlici),
zážitkové (jednodenní poznávací zájezd do Rakouska, Adventní Viděn a Wroclav). Vše za výhodné ceny.

Zpráva o činnosti - představenstvo
lna Jan Šváb, předseda Dře ostaven štva:

Důležitou události v děni družstva byly v roce 2019 volby do vrcholných orgánů tj. představenstva a kontrolní
komise. Podle stanov družstva probíhaly od počátku roku v 55 výborech členů volby delegátů s hlasem
rozhodujícím, aby se pak 18. 6. 2019 sešli delegáti na svém shromážděni k volbě členů představenstva a
kontrolní komise. Ti pak v poetu 49 delegátů zastupujících 4848 členů zvolili nové představenstvo a kontrolní
komisi.

Pro další směrováni družstva bylo rozhodující, že Shromážděni delegátů odsouhlasilo stávající
podnikatelské zaměření družstva

- Podporu podnikáni v regionu, spoélvajici v zachováni sítě venkovských prodejen, podporu místních
dodavatelů zboží a služeb

- Souhlas s dalším rozvíjením družstevních principů tj. nábor nových členů a jejich účasti na členských
výhodách.
- Hospodařeni družstva v uplynulém období

Pod těmito kriterii posuzuje představenstvo celkové působeni družstva
V rámci podpory venkovské šitě se podařilo uzavřít s 28 obcemi smlouvy o dotacích malých venkovských
prodejen. Tyto peníze byly následné směřovány na podporu mzdové složky prodavačů a vedoucích
prodejen. KONZUM si nadále zachovává širokou sít místních dodavatelů, pro které často představuje
rozhodující podíl jejich výroby. Důležitou podporu regionu přestavuje zapojeni Konzumu do obslužnosti obcf
poštovními službami formou „ Pošta partner" a to ve 23 obcich (ve. Potštejna z února r. 2020). V rámci
revitalizace sítě představenstvo schválilo rekonstrukce 3 malých podejen (Vradav, Letohrad Orlice,
Helvlkovice) a KONZUM marketu Potštejn.

Družstvu se stále daří zvyšovat počet svých členů. Představenstvo pravidelně na všech jednáních
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schvalovalo nové zájemce o členství v dmžstvu. Celkový počet členů ke konci roku 2019 dosáhl 5530, při
čemž počet narostl za rok o 217 členů. Trvalou podporu představenstva mají také stále se rozvijejíci élenské
výhody.

Hospodařeni družstva ve sledovaném roce bylo poznamenáno řadou okolnosti. Danlo se dosahovat
stabilního růstu maloobchodniho obratu. Kromě marketingových počinů se na tomto výsledku podílela vyšší
kupní sila obyvatelstva a v důsledku toho i růst podilu zboží s vyšší přidanou hodnotou. Negativně působilo
silné zastoupeni konkurenčních řetézců v regionu a jejich agresivní cenová politika. Oproti příznivému vývoji
v obchodní marži, se na hospodařeni družstva záporně podepsaly náklady na elektrickou enegrii a zejména
nárůst mzdových nákladů. V důsledku nebývalého napětí na trhu práce, které zvyšovala zaměstnanost v
automobilovém průmyslu v Kvasinách, bylo nutno v zájmu udrženi chodu prodejen dále navyšovat mzdovou
úroveň.

V důsledku výše uvedených příčin se v roce 2019 podařilo dosáhnout velmi dobrého hospodářského
výsledku nad úrovni roku 2018. Představenstvo družstva proto považuje hospodařeni družstva za optimální
a přiměřené současnému obchodnímu prostředí a ekonomické situaci ve státě.
Družstvo je ekonomicky stabilní, celková zadluženost i její míra klesá a své investice realizuje z vlastních
zdrojů.

Zpráva o činnosti - kontrolní komise
Vlastimil Jirout. předseda Kontrolní komise:
Kontrolni komise pracuje v souladu se Stanovami družstva i platnými zákony. Snaží se, aby svoji preventivní
kontrolní činnosti přispěla k předcházení případným postihům a pokutám ze strany státních orgánů. Největší
snahou bylo uvést v život Přikaž ředitele 6. 1/2017 k zabezpečeni maximální hospodárnosti při objednáváni
obchodně závazkových vztahů, zejména kupních smluv a smluv o dílo. Komise konstatuje, že pro plněni
svých povinnosti a úkolů nebyla nikým omezována a měla dobré podmínky pro svou práci. Kontrolní komise
prohlašuje, že neshledala v hospodařeni družstva žádné závažné nedostatky.

7. Předpokládaný, budoucí' vývoj družstva

lna Miloslav Hlavsa. místopředseda představCTlstva,.
Po odezněni' pandemie COVID-19 musíme velmi pečlivé sledovat změny v nákupním chováni našich
zákazníků a musíme být připraveni na ně reagovat. Již nyní lze pozorovat několik významných trendů.
Například se zastavil tn/alý růst podílu impulsních nákupů, včetně vysoké frekvence návštěv obchodů
z posledních let. V průběhu nouzového stavu jsme dokonce zaznamenali asi 30% pokles návštěv, který byl
však kompenzován vice než 40% nárůstem průměrných útrat s celkovým pozitivním dopadem do růstu MO.
Zákaznici měli zvýšené obavy z připadne nákazy, a proto se v obchodech zdržovali pouze nejnutnější dobu
a daleko více své nákupy plánovali. To může mít do budoucna vliv na racionálnéjši nakupováni s větším
tlakem na cenovou úroveň. Hlavně kdyby zároveň v důsledku ekonomických dopadů pandemie docházelo
ke zvyšováni míry nezaměstnanosti a propadu kupní sily obyvatel. Z těchto důvodů musíme vlče investovat
do bezpečnějšího prostředí Jak pro zákazníky, tak pro personál prodejen. Jedná se především o zajištění
trvalé dostupnosti dezinfekce, ochranných pomůcek a bariérové ochrany jako jsou například plexisklové
štíty u pokladen. Musíme počítat i se zvýšením nákladů na úklid a hygienu prodejních prostor.
Další trend, který je spojený s COVID pandemil, je dynamický růst internetových prodejů potravin a
zvyšováni samoobslužnosti při nakupováni. Naše družstvo bylo doposud jediné v celém systému COOP,
které provozovalo vlastni e-shop pod názvem COOP BOX. V průběhu pandemie jsme zaznamenali až
200% růst on-line prodejů a lze předpokládat, že část zákazníků natrvalo změní své nákupní zvyklosti. Proto
se musíme zaměřit na další intenzivní posilování tohoto distribučního kanálu. V roce 2019 jsme také
zprovoznili první samoobslužné pokladny v Konzum marketu na Nové Louži v Ústí nad Orlici, l v roce 2020
budeme v tomto trendu pokračovat.

V neposlední řadě dochází i k pro nás pozitivnímu jevu příklonu zákazníků k české a lokální produkci
potravin. A také ke zvýšenému zájmu o tuzemskou turistiku. Lidé si nyní uvědomili, že globalizace má své
meze.

K naplněni všech těchto trendů má družstvo jednoznačné předpoklady. Především se jedná o stabilní, velmi
dobrou finanční situaci, dále o velké množství konkurenceschopných prodejen. Dále družstvo disponuje
v mnoha případech stále stabilním a kvalifikovaným personálem. Za svoji velkou konkurenční výhodu
družstvo považuje také vlastni právní formu podnikáni, tj. družstvo. Jejím důkazem je renesance
družstevnictví po celém světě. Příkladem v našich podmínkách je spolupráce na mnoha projektech v rámci
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skupiny COOP_v České republice. Ať už je to naše zapojeni do společných nákupů prostřednictvím COOP
Centra a COOP Morava, družstevních řetězců COOP DISKONT a nove i COOP TUTY, využíváni služeb
virtuálního mobilního operátora COOP mobil jak našimi zaměstnanci, tak i členy a zákazníky nebo dovoz
vybraných delikates z COOP Italia. Všechny tyto aktivity budeme ještě více posilovat.
Družstvo bude i nadále pokračovat ve zlepšováni stavu prodejen, ať se již jedná o interiér nebo exteriér, se
zaměřením na ekologické a úsporné technologie, s co nejmenším dopadem na životni prostředí.
Velká pozornost bude věnována oblasti personálních nákladů s důrazem na zvyšováni maloobchodního
obratu a růst produktivity práce.

Oblast investic bude v roce 2020 zaměřena jak na růst MO, tak na zlepšeni technického stavu některých
provozoven, jejichž stav již neodpovídá současnému trendu. Do této oblasti bude směřováno výrazně vlče
prostředků, než v uplynulém roce.
Rozhodující akci v roce 2020 bude zejména odložená rekonstrukce a přístavba naši největší
supermarketové prodejny v Zamberku, včetně vybudováni nájemního prostoru pro strategického nájemníka
TETA drogerie. Soueásti objektu bude nové i velká kavárna Konzum café, dětské hřiště Džungle a
pronajatá prodejna papírenského zboží. Dále byla již počátkem roku rekonstruována prodejna potravin ve
Vamberku a_ ve spolupráci s majitelem objektu provedeme i velkou rekonstrukci hobby markeťu FORTEL
"Ústí nad Orlici jehož součásti se stane nové i prodejna chovatelských potřeb JK ZOO. Po vyhraném
výběrovém řízeni jsme získali možnost provozovat prodejnu potravin v turisticky asi nejatraktivnějším miste
okresu Ústi nad Orlici na Dolní Moravě. V roce 2020 se sice bude jednat pouze o provoz v původní starší
prodejné ale od roku 2021 se přemístíme do zcela nových prostor nové prodejny s kavárnou.
Velmi důležitým tématem roku 2020 bude pokračováni a rozšiřováni programu potravinové obslužnosti
venkova zejména v obcích do 500 obyvatel Právě tyto prodejny v době koronakrize prokázaly svoji
"epostradatelnou funkci v zajišténí zásobováni obyvatel a byly velmi pozitivně hodnoceny jak starosty
jednotlivých obci, tak hejtmanem Pardubického kraje.
Za důležitou oblast družstvo považuje rozvoj členské základny a členských vztahů. Proto i rok 2020 bude
zaměřen na podporu získáváni nových členů, kteří jsou na jedné straně jedinými majiteli družstva a na
straně druhé témi nejloajálnějšlmi zákazníky.
Za prioritní v budoucím obdobi bude hledání dalších cest pro zachováni a zvyšováni ekonomické
efektivnosti a stability družstva, při současném udrženi optimálniho poměru mezi získávanými zdroji a
vynakládanými prostředky.
Současné bude družstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízeni, ať se již jedná o oblast prodeje
potravin, ochrany pracovniho a životního prostředí' apod., a to v celé své působnosti.

8. Závěr
Podpora v regionu

Před několika lety se KONZUM rozhodl požádat Pardubický kraj o souhlas se zřízením veřejné sbírky. K
tomu byl otevřen transparentní ú6et v Komerčni bance, na který byly vloženy peníze z aktuálně'vyhlášených
veřejných sbírek do kterých naši zákaznici na pokladnách přímo pro vybrané, malé neziskové a veřejně
prospěšné organizace vkládali po 30, - Ke. Tyto organizace působí v místě podnikáni KONZUMU a vlastně
tak i v místě dárců. Při vyhlášeni hlavni sbírky Spoleéné za úsměv před koncem roku, se KONZUM dále
rozhodl navýšit tyto vložené dary o celkem 100000,- Kč. Od října do prosince se takto vybiraly příspěvky pro
30 neziskových organizaci, kterým byl rozdělen i dar družstva. V roce 2019 byla od května do éervence také
vyhlášená sbírka na podporu zakoupeni čtyřech přístrojů pro resuscitaci pro dětské odděleni v nemocnici v
Ústi nad Orlici. V červenci a srpnu vkládali zaměstnanci družstva příspěvky pro Červený křiž, který tak
pomohl rodině spolupracovnice, která po požáru přišla na delší dobu o své bydliště.
Veškeré finanční příspěvky byly vždy předány zúčastněným neziskovým organizacím.

Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplněni účelu vvro6ni zprávy za rok
2019 - viz podrobná informace k pandemii COVID19 v úvodu výroční zprávy.

V Ústi nad Orlici 1 . června 2020

Zpracovala: Lidmila Vlčková
vedoucí odděleni rozpoéetnictvi a financováni

Ing Miloslav Hlavsa, místopředseda představenstva

'/.. ^ /
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JUDr. Eva Vacková, členka představenstva



Souhrnný přehled
o družstvu v letech 2017- 2019

Ukazatel

Počet členů celkem

Průměrný přepočtený počet pracovníků

Průměmá Tněsíční mzda

Prodejny v přímém řízení

Prodejny v pronajmu

PVS v přímém řízení

PVS v pronájmu a mimo provoz

Velkoobchodní sklady

Hrubá skladovací plocha

z toho: chlazená

Maloobchodní obrat celkem v MC

Velkoobchodní obrat v NC

z toho: do vlastní sítě

Potravinářská výroba v MC

Investice zařazené celkem

Náklady na údržbu

Hospodářský výsledek před zdaněním

z toho: zisk zprodeje majetku

zisk z obchodní činnosti

Výsledek hospodařeni po zdanění

Rezervy tvoř. z hosp. výsledku celkem

s toho: na opravu DHM (údržbu)

DfíM v pořizovací ceně

Správky k DHM

OHM v zůstatkové ceně

% opotřebení DHM o

'Zásoby v pomovací ceně

Pohledávky celkem.

s toko:pohleď. z obchod, styku, vč. záloh

WTIVA CELKEM

^ondy ze zisku celkem

toho: ostatní rezervní fondy

statutární a ostatní fondy

3ankovní úvěry

toho: KB - provozní úvěr

KB - investiční úvěr
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