
Konzum 2016 – podklady pro schůzi výboru členů

Přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2016 v porovnání s rokem 2015

2015 2016*)

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)  
*) předb ěžné výsledky ze dne 14.2. 2017

40,1

tis. Kč 22 715 4 962 -17 753

tis. Kč 129 854 131 755 1 901 101,5

**) z toho 100 potravinářských, 7 fortelů a 3 čerpací stanice

tis. Kč 22 969 9 212 -13 757

Počet prodejen celkem

Kč 1 535 1 549

osoby

-

-14 97,6

14 100,9

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 -

Obchodní marže tis. Kč 238 153 219 362 -18 791 92,1

Index v %

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 318 071 1 287 682 -30 389 97,7

4 877 5 047 170

111 110**) -1

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl

103,5Počet členů družstva osoby

21,8

prodejna

tis. Kč 828 976 765 770 -63 206

-

92,4

581 567

Komentář

Maloobchodní obrat družstva v uplynulém roce 2016 meziročně o 3,3 % poklesl (-30,4 mil. Kč), 

což se projevilo ve výrazném poklesu obchodní marže, která se meziročně snížila o 18,8 mil. Kč. 

Z tohoto důvodu zaznamenal hospodářský výsledek celkem před zdaněním meziroční pokles o 

13,8 mil. Kč, z obchodní činnosti bez prodejů majetku dokonce o 17,8 mil. Kč.

V minulém roce byly pořízeny investice v úhrnné výši 21,25 mil. Kč. Rozhodující část, a to 8,51 

mil. Kč byla investována do rekonstrukce diskontu Králíky (+zařízení DKP činilo 744 tis. Kč), vč. 

přístavby prostoru pro nájemce Teta drogerie.  Druhou největší  investiční akcí roku 2016 bylo 

opláštění  rampy  suchého  skladu  v Letohradě  za  částku  2,77  mil.  Kč,  třetí  pak  rekonstrukce 

prodejny v Ostrově za celkovou částku 1,83 mil. Kč (+zařízení DKP za 312 tis. Kč; v rámci této 

rekonstrukce byla ve spolupráci s OÚ Ostrov vybudována pošta Partner, uvedená částka bude 

ponížena o dotaci od obce ve výši 1 mil. Kč). Dále byly vybudovány ubytovací prostory a prostor 

pro minigolf v Nákupní galerii Nová louže za 1,19 mil. Kč (+zařízení DKP za 99 tis. Kč), proběhla 

rekonstrukce prodejny Ústí nad Orlicí Družba za 1,15 mil. Kč (+zařízení DKP za 124 tis. Kč),  

včetně vybudování parkoviště, byl zrekonstruován diskont v Kostelci nad Orlicí za částku 1,12 

mil.  Kč (+zařízení  DKP za 824 tis.  Kč).  Zbývajících 5,67  mil.  Kč bylo  investováno do strojů,  

přístrojů a zařízení pro prodejny (bez stavebních rekonstrukcí) a do dopravních prostředků (např.  

paletovací vozíky do skladu). Veškeré investice byly, jako vždy, pořízeny z vlastních zdrojů.

Rok  2016  byl  v  pořadí  již  pátým  rokem  uplatňování  členských  rodinných  karet.  Vzhledem 

k meziročnímu zvýšení počtu členů o 170, nakoupili členové zboží za celkovou částku téměř 251 

mil. Kč a získali slevy ve výši 5,68 mil. Kč.  

V tuto chvíli stále ještě probíhají závěrkové práce, z tohoto důvodu dozná hospodářský výsledek 

za rok 2016 ještě určitých změn. 

Zpřesněné  a  podrobnější  informace  budou  obsahem „Zprávy  pro  členy  2016“,  kterou  obdrží 

delegáti na shromáždění, které se bude konat dne 19. 6. 2017.

V Ústí nad Orlicí, dne 24. února 2017           Ing. Miloslav Hlavsa

          ředitel družstva, v. r.


