
Konzum 2017 – podklady pro schůzi výboru členů

Přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2017 v porovnání s rokem 2016

2016 *) 2017**)

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)  
*) konečné výsledky ze dne 23.3. 2017
**) předb ěžné výsledky ze dne 21.2. 2018

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

188,2

prodejna

tis. Kč 765 770 813 884 48 114

-

106,3

567 565

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl

103,4Počet členů družstva osoby

110 x) 110 y) -

Index v %

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 287 682 1 396 754 109 072 108,5

5 047 5 219 172

Obchodní marže tis. Kč 223 205 257 342 34 137 115,3

-

-2 99,6

136 108,8

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 -

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

tis. Kč 11 865 14 589 2 724

Počet prodejen celkem

Kč 1 549 1 685

osoby

123,0

tis. Kč 7 615 14 333 6 718

tis. Kč 134 719 131 347 -3 372 97,5

Komentář

Maloobchodní obrat družstva v uplynulém roce 2017 meziročně výrazně o 8,5 % stoupl (+109,07 mil. 

Kč), což především ovlivnilo růst obchodní marže, která se meziročně zvýšila o 34,14 mil. Kč. Z tohoto 

důvodu  zaznamenal  hospodářský  výsledek  celkem před  zdaněním  meziroční  růst  o  2,72  mil.  Kč, 

z obchodní činnosti bez prodejů majetku dokonce o 6,72 mil. Kč.

V minulém roce byly pořízeny investice v úhrnné výši 18,40 mil. Kč. Rozhodující část, a to 3,80 mil. Kč, 

byla investována do rekonstrukce a modernizace prodejny 174 v Letohradě (+zařízení DKP 1 066 tis.  

Kč). Druhou největší investiční akcí roku 2017 byla rekonstrukce prodejny 140 Dolní Dobrouč za částku 

1,91 mil. Kč, třetí pak rekonstrukce prodejny v Ostrově za celkovou částku 1,91 mil. Kč (+zařízení DKP 

451 tis. Kč). Dále byla započata rekonstrukce a přístavba diskontní prodejny 112 Česká Třebová za 

částku 1,64 tis. Kč (z toho pozemek ve výši 1,18 mil. Kč). Proběhla také menší rekonstrukce prodejny 

172 Česká Třebová Lhotka za 402 tis. Kč (+zařízení DKP za 232 tis. Kč). Dále byl zakoupen pozemek  

v Rokytnici v Orlických horách za 1,45 mil. Kč a proběhlo strojové převybavení prodejny 195 Ústí nad 

Orlicí  za  698  tis.  Kč  (+zařízení  DKP za  440  tis.  Kč).  V roce  2017  byl  rovněž  zakoupen  nákladní 

automobil Mercedes za 1,51 mil. Kč a dále byl pořízen objednávkový software na řízení zásob za 2,1 

mil.  Kč. Zbývajících 4,85 mil.  Kč bylo  investováno do strojů,  přístrojů  a zařízení  pro prodejny (bez 

stavebních rekonstrukcí) a do manipulačních prostředků (např. paletovací vozíky do skladu). Veškeré 

investice byly, jako vždy, pořízeny z vlastních zdrojů.

Rok 2017 byl v pořadí již šestým rokem uplatňování členských rodinných karet, kdy členové nakoupili  

zboží za celkovou částku více než 254 mil. Kč a získali slevy ve výši 6,14 mil. Kč. Současně došlo 

k meziročnímu zvýšení počtu členů o 172 osob. 

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

2017 ještě určitých změn, a to především ve výši hospodářského výsledku. 

Zpřesněné a podrobnější informace budou obsahem „Zprávy pro členy 2017“, kterou obdrží delegáti na 

shromáždění, které se bude konat dne 19. 6. 2018.

V Ústí nad Orlicí, dne 27. února 2018           Ing. Miloslav Hlavsa

          ředitel družstva, v. r.


