
Výsledky – přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2022
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Počet členů družstva Osoby 5 864 6248 6855 607 109,7%
Počet prodejen celkem prodejna 111 108 106 -2 98,1%
Maloobchodní obrat (vč. myčky) tis. Kč 1 578 768 1 601 172 1 630 547 29 375 101,8%
Velkoobchodní obrat bez obalů (NKC) tis. Kč 750 520 739 598 748 176 8 578 101,2%
Obchodní marže tis. Kč 336 948 338 083 350 276 12 193 103,6%
Osobní náklady tis. Kč 249 480 264 743 274 572 9 829 103,7%
Průměrná měsíční mzda celkem Kč 24 993 26 333 28 350 2 017 107,7%
Průměrný přepočtený stav pracovníků Osoby 600 597 583 -14 97,7%
Hodinová produktivita práce prodejen Kč 1 897 1 889 1 967 78 104,1%
Zásoby zboží (NKC) tis. Kč 139 958 153 624 167 528 13 904 109,1%
Hospodářský výsledek celkem před 
zdaněním tis. Kč 29 479 29 837 27 541 -2 296 92,3%
Hospodářský výsledek z obchodní činnosti 
před zdaněním / bez prodeje majetku tis. Kč 29 470 29 385 24 887 -4 497 84,7%

Skutečnost roku 2020, 2021 - po auditu - konečná
Skutečnost roku 2022 - před auditem, před zdaněním, předběžný výsledek

Komentář:
Rok  2022  byl  dalším atypickým rokem v pořadí,  pouze  COVID byl  nahrazen válkou na  Ukrajině  a  extrémní  inflací.  To  se  také
projevovalo po celý rok tím, že nakupující začali výrazně šetřit a celkově poklesl objem prodaného zboží. Pouze díky inflaci, která
dosáhla celoroční úrovně ve výši 15,1 % jsme dosáhli vyššího maloobchodního obratu o 29 mil Kč tj. o 1,8 % oproti roku 2021.
Růst cen potravin jsme se snažili kompenzovat našim zákazníkům různými aktivitami. Nejvýraznější bylo navýšení prodejů přes náš
internetový obchod COOP-BOX, kde prodáváme trvale za diskontní ceny při distribuci do všech prodejen. Dále jsme zavedli speciální
10% slevu pro členy družstva na všechny naše vlastní značky při nákupu 2 a více ks. Tato aktivita se setkala s obrovským zájmem a
také odstartovala výrazný nárůst nových členů, nejvyšší v porevoluční historii Konzumu.
Velkoobchodní obrat po několika letech poklesu konečně mírně vzrostl o 8,5 mil Kč. Z  toho dodávky do Jednoty Zábřeh činily 158 mil
Kč, tj. 21 %. 
Osobní náklady rostly pouze o 3,7 % avšak průměrné mzdy díky mírnému růstu maloobchodního obratu, při současném poklesu
pracovníků o 14, vzrostly na 28 350 Kč tedy o 7,7 %. Mzdy samotných pracovníků prodejen vzrostly dokonce o 9,1 %.  
Předběžný hospodářský výsledek z obchodní činnosti před zdaněním je sice o 4,5 mil nižší než před rokem, ale i tak jsme se udrželi
na velmi dobré úrovni téměř 25 mil Kč. Vzhledem, k dramatickému růstu cen energií o 65 % na 43,5 mil Kč, to však považuji za skvělý
výsledek. A díky naší velmi nízké zadluženosti a trvalým finančním rezervám jsme v roce 2022 těžili i z nárůstu výnosových úroků na
bankovních účtech. To pozitivně ovlivnilo hospodářský výsledek o 8,7 mil Kč. 
V oblasti  investic jsme největší  částku věnovali  do rekonstrukce a přestavby prodejny Družba v Ústí  nad Orlicí  na malé nákupní
centrum. Vznikla zde unikátní automatická prodejna konceptu COOP 24/7, která v nočních hodinách a o víkendech prodává zcela bez
přítomnosti personálu. Přes den jsou naopak její služby rozšířeny o samoobslužnou kavárnu Konzum cafe. Součástí centra bude od
jara 2023 i prodejna sportovního vybavení Sport Bart. Z dalších rekonstrukcí musím zmínit i přestavby prodejen Tatenice, České
Heřmanice,  Semanín  a  zvětšení  prodejny  Rudoltice  Zámeček,  včetně vybudování  malého Konzum cafe.  Značné  investice  jsme
věnovali i energetickým úsporám. Vybudovali jsme naši první fotovoltaickou elektrárnu na střeše prodejny v  Žamberku, instalovali
jsme novou technologii chlazení a nové LED osvětlení ve velkoobchodním skladu v Letohradě. Mnoho prodejen jsme též vybavili
uzavřenými chladícími vitrínami.
Družstvo je nadále finančně velmi stabilní a nezávislé, což nás chrání v této turbulentní době před jakýmkoliv výkyvem.

V Ústí nad Orlicí 20. 2. 2023 
Ing. Miloslav Hlavsa, ředitel družstva


