
Konzum 2014 – podklady pro schůzi výboru členů

Přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2014 v porovnání s rokem 2013

2013 2014*)

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 22.1. 2015

189,3

prodejna

tis. Kč 817 173 824 499 7 326

101,9

100,9

583 584

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl

108,3Počet členů družstva osoby

107 109**) 2

Index v %

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 320 868 1 336 012 15 144 101,1

4 282 4 636 354

Obchodní marže tis. Kč 231 709 233 869 2 160 100,9

0,0

1 100,2

19 101,3

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0

**) z toho 99 potravinářských, 7 fortelů a 3 čerpací stanice

tis. Kč 13 835 16 111 2 276

Počet prodejen celkem

tis. Kč 1 512 1 531

osoby

116,5

tis. Kč 8 454 16 004 7 550

tis. Kč 124 213 110 742 -13 471 89,2

Komentář

Družstvo v uplynulém roce 2014 meziročně mírně, a to o 1,1 % navýšilo maloobchodní obrat, což 

představuje v absolutním vyjádření částku ve výši více než 15,1 mil. Kč. Téměř 70 % nárůst byl  

realizován na samoobslužných čerpacích stanicích pohonných hmot COOP 24,  a to zejména 

vlivem ke  konci  září  2014  otevřené  nové  čerpací  stanice  v  Letohradě.   Zbývající  část  byla 

získána  činností  nových  provozoven  (COOP  Diskont  v nájmu  Meziměstí  od  listopadu  2013, 

FORTEL v Brandýse nad Orlicí od března 2014) a rovněž přestavbami vybraných prodejen, jako 

např. v Lanškrouně, Na Štěpnici a v Orličkách.

V oblasti  pořízení  investic  je  nutné  především  zmínit  jednu  z největších  investičních  akcí 

posledních deseti let, a to přístavbu a rekonstrukci nákupního centra v Ústí nad Orlicí na Štěpnici 

(nově označovanou jako nákupní galerie Nová Louže) za částku ve výši cca 25 mil. Kč. Tato 

nákupní  galerie  bude  v I.  čtvrtletí  roku  2015  ještě  dále  rozšířena  o  novou  restauraci, 

vybudovanou ve spolupráci se společností Pivovary Lobkowicz, a.s. Druhou největší investiční 

akcí roku 2014 byla přístavba a rekonstrukce prodejny v nájmu v Lanškrouně za částku 3,15 mil. 

Kč.

Rok 2014 byl již třetím rokem uplatňování členských rodinných karet. Vzhledem k meziročnímu 

zvýšení počtu členů o 354, nakoupili členové zboží za celkovou částku téměř 226 mil. Kč a získali  

slevy ve výši více než 5,7 mil. Kč.  

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

výsledek  za  rok  2014  ještě  určitých  změn.  Přesto  lze  již  nyní  konstatovat,  že  vytvořený 

hospodářský výsledek za rok 2014 bude na velmi dobré úrovni. 

Zpřesněné  a  podrobnější  informace budou  obsahem „Zprávy  pro  členy  2014“,  kterou  obdrží 

delegáti na shromáždění, které se bude konat dne 23. 6. 2015.

V Ústí nad Orlicí, dne 27. ledna 2015           Ing. Miloslav Hlavsa
          ředitel družstva, v. r.


