
Výsledky – přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2021

Ukazatel Jednotka
Skutečnost 
31.12.2019

Skutečnost 
31.12.2020

Skutečnost 
31.12.2021 Rozdíl

Index 
(2021/2020)

Počet členů družstva Osoby 5530 5864 6221 357 106,09

Počet prodejen celkem prodejna 111 111 108 -3 97,30

Maloobchodní obrat (vč.myčky) tis. Kč 1507912 1578768 1601173 22405 101,42

Velkoobchodní obrat bez obalů (NKC) tis. Kč 775480 750520 739598 -10922 98,54

Obchodní marže   *) tis. Kč 310520 336948 335009 -1939 99,42

Osobní náklady tis. Kč 239889 249480 264743 15263 106,12

Průměrná měsíční mzda celkem Kč 23409 24993 26333 1340 105,36

Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 615 600 597 -3 99,50

Hodinová produktivita práce prodejen Kč 1761 1897 1889 -8 99,58

Zásoby zboží celkem (NKC) tis. Kč 136253 139958 152464 12506 108,94

Hospodářský výsledek celkem před zdaněním  *) tis. Kč 15771 29479 28871 -608 97,94
Hospodářský výsledek z obchodní činnosti před 
zdaněním /bez prodeje majetku)  *) tis. Kč 15594 29470 28420 -1050 96,44

Skutečnost roku 2019, 2020 – po auditu, konečná
Skutečnost roku 2021 – před auditem, před zdaněním, předběžný výsledek

Komentář:
Rok 2021 byl druhým covidovým a tudíž atypickým rokem.  Opět se potvrdilo, že v  době pandemie je nákupní chování zákazníků 
výrazně  ovlivněno  strachem  z častých  kontaktů  v přeplněných  obchodech.  Tento  faktor  nám  nahrával,  protože  zákazníci  stále 
upřednostňovali nákup potravin v lokálních prodejnách a navíc chodili do obchodů méně často, zato pro větší nákupy.  To mělo i 
pozitivní vliv na celkové hospodaření KONZUMu. 
Maloobchodní obrat vzrostl  o  22 milionů  Kč a o proti  předcovidovému roku 2019 dokonce o 93 mil  Kč.  Velkoobchodní obrat 
v posledních letech stále mírně klesá z důvodu růstu podílu čerstvého zboží z přímých dodávek a ukončením distribuce cigaret přes 
VO. Nynější pokles 11 milionů Kč je však dán především poklesem odběrů od Jednoty Zábřeh. 
Průměrné mzdy vzrostly o 5,4 % na 26 333 Kč. Jejich růst byl stále ještě ovlivněn především mimořádnými odměnami spojenými 
s pandemií. Díky velkému nasazení a obětavosti většiny pracovníků se nám podařilo udržet vysokou úroveň produktivity práce a tím 
i celkové personální náklady pod kontrolou.  
Zásoby zboží jsme se po celou dobu mimořádných opatření udržovali na zvýšené úrovni z důvodu nepředvídatelných situací a tím 
pádem možných výpadků zásobování. V tomto se budeme snažit pokračovat i nyní v době války na Ukrajině.
Předběžný hospodářský výsledek  je srovnatelný s předchozím rokem 2020. Před zdaněním je 27 mil Kč, což je jeden z nejlepších 
výsledků v celém porevolučním období družstva. Musíme však počítat s tím, že se opravdu jednalo o výjimečné výsledky, které se 
v následujícím období přicházející stagnace hospodářství nebudou opakovat. 
V oblasti  investic  jsme se  tentokrát  zaměřili  na  rekonstrukce  menších  prodejen  jako  Bučina,  Cerekvice  nad  Loučnou,  Písečná,  
Těchonín a také na vybavení prodejny COOP Diskont v Opočně.  Veškeré investice jsme pokryli z vlastních zdrojů. 
Družstvo  je  nadále  finančně  stabilní  a  nezávislé.  A  to bude  obzvlášť  důležité  v nadcházejícím velmi  složitém období  stagnace 
ekonomiky spojené s válkou na Ukrajině. 

V Ústí nad Orlicí 24. 3. 2022 
Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel družstva


