
Konzum 2018 – podklady pro schůzi výboru členů

Přehled vybraných ukazatelů hospodaření družstva v roce 2018 v porovnání s rokem 2017

2017*) 2018**)

Počet členů družstva osoby 5 219 5 313 94 101,8

Počet prodejen celkem prodejna 110 x) 110 y) - -

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 396 754 1 445 950 49 196 103,5

Velkoobchodní obrat bez obalů (NKC) tis. Kč 813 884 830 133 16 249 102,0

Obchodní marže tis. Kč 261 555 284 515 22 960 108,8

Osobní náklady tis. Kč 193 965 216 082 22 117 111,4

Průměrná měsíční mzda celkem Kč 20 459 22 139 1 680 108,2

Průměrný přepočtený stav  pracovníků osoby 565 592 27 104,8

Hodinová produktivita práce prodejen Kč 1 685 1 711 26 101,5

Zásoby zboží celkem (NKC) tis. Kč 127 756 127 354 -402 99,7

Hospodářský výsledek celkem před 
zdaněním

tis. Kč 15 253 13 869 -1 384 90,9

Hospodářský výsledek z obchodní 
činnosti před zdan. (bez prodejů majetku)

tis. Kč 15 083 13 902 -1 181 92,2

*) konečné výsledky ze dne 7.5. 2018
**) předb ěžné výsledky ze dne 20.2. 2019

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl Index v %

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

Komentář
Maloobchodní obrat družstva v uplynulém roce 2018 o 3,5 % stoupl (+49,2 mil. Kč), což velmi 

příznivě ovlivnilo především obchodní marži, která se meziročně zvýšila o 22,96 mil. Kč a dokázala tak 
pokrýt výrazný růst osobních nákladů, které se oproti roku 2017 zvýšily o 22,12 mil. Kč. I přesto dosáhl  
hospodářský výsledek celkem velmi dobré úrovně 13,9 mil. Kč před zdaněním.

V roce 2018 byly pořízeny investice v úhrnné výši téměř 33,0 mil. Kč. Rozhodující část, a to 
13,91  mil.  Kč,  byla  investována  do rekonstrukce,  přístavby  a  modernizace diskontní  prodejny  112 
v České Třebové (z toho pozemek 580 tis. Kč a vybavení do zařízení 1 076 tis. Kč). Druhou největší 
investiční akcí byla rekonstrukce a vybavení nově pronajaté prodejny 211 Opočno za částku 8,37 mil.  
Kč (z toho vybavení do zařízení  4 183 tis. Kč). Dále byla zrekonstruována prodejna 125 Rudoltice, 
včetně vybudování pošty se spoluúčastí obce, za částku 1,95 mil. Kč (obec přispěla částkou 600 tis.  
Kč). V roce 2018 jsme rovněž pronajali od Městyse Častolovice prodejnu 126 Častolovice, kterou jsme 
vybavili stroji a zařízeními za 1 100 tis. Kč. Další prodejnou, kterou jsme vybavili novým zařízením v 
částce 1 287 tis. Kč, byla prodejna 186 Řetová. Jako poslední byla provedena rekonstrukce prodejny 
185 Hnátnice za 1,33 mil. Kč (z toho vybavení do zařízení 870 tis. Kč). V neposlední řadě byly nad 
prodejnou 196 Králíky vybudovány 3 byty za částku 1,54 mil. Kč. Zbývající prostředky byly investovány 
do  strojů,  přístrojů  a  zařízení  pro  prodejny  (bez  stavebních  rekonstrukcí),  dále  do  dopravních 
prostředků  (např.  užitkový  nákladní  automobil  Peugeot  Boxer  za  částku  747  tis.  Kč,  dva  osobní 
automobily Škoda Fabia Combi za 580 tis. Kč, užitkový osobní automobil Peugeot Partner za 288 tis.  
Kč) a byly pořízeny také manipulační prostředky (např. vysokozdvižný vozík do VO skladu za 810 tis.  
Kč, vozík paletový vysokozdvižný Toyota do skladu MTZ za 235 tis. Kč a 2 nízkozdvižné vozíky do VO 
skladu za 143 tis.  Kč).  Stejně  jako v předchozích letech byly  veškeré investice pořízeny výhradně 
z vlastních zdrojů.

Rok 2018 byl v pořadí již šestým rokem uplatňování členských rodinných karet, kdy členové 
nakoupili zboží za celkovou částku téměř 257 mil. Kč a získali tak slevy ve výši 6,24 mil. Kč. Současně  
došlo k meziročnímu zvýšení počtu členů o 94 osob. 

V tuto  chvíli  stále  ještě  probíhají  závěrkové  práce,  z tohoto  důvodu  dozná  hospodářský 
výsledek za rok 2018 ještě určitých změn.

Zpřesněné a podrobnější  informace budou obsahem „Zprávy pro členy 2018“,  kterou obdrží 
delegáti na shromáždění, které se bude konat dne 18. 6. 2019.

V Ústí nad Orlicí, dne 28. února 2019           Ing. Miloslav Hlavsa
          ředitel družstva, v. r.


