
Konzum 2016 – podklady pro schůzi výboru členů

Přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2015 v porovnání s rokem 2014

2014 2015*)

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 zd. (bez prodejů majetku)  
*) předběžné výsledky ze dne 25.2. 2016 **) z toho 101 potravinářských, 7 fortelů a 3 čerpací stanice

tis. Kč 18 208 22 710 4 502 124,7

tis. Kč 18 174 22 448 4 274 123,5

0,0

tis. Kč 110 749 115 230 4 481 104,0

Kč 1 531 1 535 4 100,3

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0

99,3

osoby 584 581 -3 99,5

tis. Kč 824 499 828 976 4 477 100,5

Obchodní marže tis. Kč 236 637 235 007 -1 630

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 336 012 1 318 071 -17 941 98,7

Počet prodejen celkem prodejna 110 111**) 2 101,9

Počet členů družstva osoby 4 636 4 877 241 105,2

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl Index v %

Komentář

Družstvu v uplynulém roce 2015 meziročně o 1,3 % poklesl maloobchodní obrat (-17,94 mil. Kč), 

což se projevilo i v poklesu obchodní marže ve výši 1,63 mil. Kč. Přesto, vzhledem k úsporám 

v oblasti  materiálových  nákladů  a  služeb  (menší  počet  přestaveb,  snížení  spotřeby  energií, 

apod.) zaznamenal hospodářský výsledek celkem před zdaněním meziroční růst o 4,50 mil. Kč, 

z obchodní činnosti bez prodejů majetku o 4,27 mil. Kč.

V uplynulém roce byly  pořízeny stavební  investice v úhrnné částce 5,47  mil.  Kč.  Rozhodující 

část, a to 3,72 mil. Kč byla investována do Nákupní galerie Nová Louže (zejména dobudování  

restaurace Šnyt ve spolupráci se společností Pivovary Lobkowicz, a.s. za částku 2,57 mil. Kč). 

Druhou největší investiční akcí roku 2015 byla přístavba a rekonstrukce prodejny v Nekoři za 

celkovou  částku  1,53  mil.  Kč  (v  rámci  této  rekonstrukce  byla  ve  spolupráci  s OÚ  Nekoř 

vybudována pošta Partner a tato částka bude ponížena o dotaci  od obce ve výši 1 mil.  Kč). 

Veškeré investice byly pořízeny z vlastních zdrojů.

Rok  2015  byl  v  pořadí  již  čtvrtým  rokem  uplatňování  členských  rodinných  karet.  Vzhledem 

k meziročnímu zvýšení počtu členů o 241, nakoupili členové zboží za celkovou částku více než 

230 mil. Kč a získali slevy ve výši 5,62 mil. Kč.  

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

výsledek  za  rok  2015  ještě  určitých  změn.  Přesto  lze  již  nyní  konstatovat,  že  vytvořený 

hospodářský výsledek za rok 2015 bude na velmi dobré úrovni. 

Zpřesněné  a  podrobnější  informace  budou  obsahem „Zprávy  pro  členy  2015“,  kterou  obdrží 

delegáti na shromáždění, které se bude konat dne 21. 6. 2016.

V Ústí nad Orlicí, dne 26. února 2016           Ing. Miloslav Hlavsa
          ředitel družstva, v. r.


