
Konzum 2014 – podklady pro schůzi výboru členů

Přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2013 v porovnání s rokem 2012

2012 2013*)

Velkoobchodní obrat bez obalů
(nákupní ceny)

Průměrný přepočtený stav 
pracovníků
Hodinová produktivita práce
prodejen

Zásoby zboží celkem 
(nákupní ceny)
Hospodářský výsledek celkem
před zdaněním 
Hospodářský výsledek z obchodní
činnosti před zdaněním  
*) předb ěžné výsledky ze dne 30.1. 2014

106 107**) 1

112,6Počet členů družstva osoby

tis. Kč 12 805 9 117 -3 688 71,2

prodejna

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl

100,9

Index v %

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 269 983 1 320 868 50 885 104,0

3 819 4 302 483

tis. Kč 815 654 817 172 1 518 100,2

Obchodní marže tis. Kč 229 534 230 239 705 100,3

osoby 584 583 -1 99,8

75 105,2

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0

Počet prodejen celkem

0,0

tis. Kč 119 215 124 235 5 020 104,2

tis. Kč 1 437 1 512

**) z toho 99 potravinářských, 6 fortelů a 2 čerpací stanice

tis. Kč 12 964 13 696 732 105,6

Komentář

Družstvu  se  v uplynulém  roce  2013,  i  přes  pokračující  nepříznivou  situaci  v našem  oboru 

podnikání, podařilo meziročně navýšit maloobchodní obrat o 4,0 %, což představuje absolutní  

růst ve výši téměř 50,9 mil. Kč. Více než 60 % nárůstu, a to 31,2 mil. Kč, bylo získáno vlivem 

provozoven, které byly otevřeny již v průběhu roku 2012 (Provodov Šonov, Bohuslavice, hobby 

market FORTEL Ústí nad Orlicí a zejména samoobslužná čerpací stanice COOP 24 v Ústí nad 

Orlicí)  a  otevřením nového diskontu  v  nájmu v Meziměstí  na náchodsku v polovině  listopadu 

2013.  Zbývající  nárůst  byl  výsledkem  cílené  obchodní  politiky  na  diskontních  prodejnách, 

zavedení  prodeje  výsekového  masa  na  15ti  provozovnách  a  rovněž  přestavbami  vybraných 

prodejen, jako např. v Kunvaldu, Němčicích, Brandýse nad Orlicí a Klášterci nad Orlicí.

V oblasti pořízení investic je nutné zmínit  strategický odkup části objektu sousedícího s naším 

nákupním centrem v Ústí nad Orlicí na Štěpnici za částku 7 350 tis. Kč. Dá se říci, že na tuto 

neplánovanou  investici,  která  se  naskytla  až  ve IV.  čtvrtletí  roku,  jsme v závěru  roku získali 

prostředky z prodeje naší bývalé prodejny v Broumově České poště, s. p. za částku 7 700 tis. Kč. 

Rok 2013 byl druhým rokem uplatňování členských rodinných karet. Tentokrát jejich využívání 

probíhalo již celých 12 měsíců, a vzhledem k meziročnímu zvýšení počtu členů o 474, nakoupili 

členové zboží za celkovou částku 213,34 mil. Kč a získali slevy ve výši 5,53 mil. Kč.  

Vzhledem k tomu,  že stále  ještě  probíhají  závěrkové práce,  dozná samozřejmě  hospodářský 

výsledek  za  rok  2013  ještě  určitých  změn.  Přesto  lze  již  nyní  konstatovat,  že  vytvořený 

hospodářský výsledek za rok 2013 bude na dobré úrovni. 

Zpřesněné  a  podrobnější  informace  budou  obsahem „Zprávy  pro  členy  2013“,  kterou  obdrží 

delegáti shromáždění, které se bude konat dne 17. 6. 2014.

V Ústí nad Orlicí, dne 6. února 2014           Ing. Miloslav Hlavsa
          ředitel družstva, v. r.


