
 

Tisková zpráva Eldorado: Hospodářské výsledky za rok 2012 

 

Moskva, 28. ledna 2013: Největší řetězec prodejen spotřební elektroniky a domácích 
spotřebičů v Rusku Eldorado, oznámil neauditované prodejní výsledky za rok 2012. 

Klíčové ukazatele za rok 2012: 

 nárůst maloobchodních tržeb o 15,3 % 
 nárůst tržeb s úpravou na srovnatelné bázi (LfL) o 3,4 % 
 nárůst on-line tržeb o 67,2 % 
 akvizice 28 obchodů řetězce Beringov a jejich převedení pod značku Eldorado 
 otevřeno 30 nových prodejen 
 otevřeno 11 internetových oddělení ve velkých městech v různých regionech Ruska 
 spuštěn nový formát internetového obchodu  

V roce 2012 dosáhly maloobchodní tržby řetězce Eldorado 112,423 miliardy rublů (včetně DPH), 
což je o 15,3 % více než v roce 2011. Tržby prodejen řetězce Eldorado upravené na srovnatelné 
bázi vzrostly v roce 2012 o 3,4 %. Tržby z prodeje on-line vzrostly v roce 2012 o 67,2 %. 

Generální ředitel řetězce Eldorado Igor Doležel komentoval dosažené ukazatele takto: 

„Rok 2012 byl pro naši společnost rokem kvalitativního růstu. V důsledku expanze a díky rozvoji 
internetového prodeje jsme značně upevnili svoje pozice v regionech. V roce 2013 budeme 
nadále rozvíjet internetový prodej a servis. Klientům nabídneme nové produkty a služby.“ 

Během období zvýšeného prodeje v prosinci 2012 obrat řetězce Eldorado narostl o 13,2 % na 
16,924 miliardy rublů oproti 14,949 miliardy v prosinci 2011. Tržby s úpravou na srovnatelné 
bázi vzrostly v prosinci 2012 o 1,1 %. 

Řetězec v roce 2012 otevřel 58 nových obchodů. Koncem roku 2012 měl řetězec celkem 404 
hypermarketů. Obchody Eldorado fungují ve 173 městech Ruské federace. Prodejní plocha 
obchodů Eldorado se zvýšila na 636,4 tisíc m2 a celková plocha vzrostla na 805,9 tisíc m2. 
Oproti roku 2011 narostly prodejní plochy o 9,6 %. 

Společnost Eldorado je největším řetězcem prodejen domácích spotřebičů a elektroniky v Rusku. 

Prodejny Eldorada fungují ve všech městech Ruska s více než 500 tisíci obyvateli a ve více než 90 

procentech měst s 250 tisíci až 500 tisíci obyvatel. 

HiTechnic, servisní divize společnosti Eldorado, je největší odbornou servisní firmou v Rusku, která je 

zastoupena po celé zemi a provádí instalaci, připojení, seřízení a opravy i těch nejsložitějších domácích 

spotřebičů a elektroniky. 

Eldorado je jedním ze zakladatelů Asociace internetových obchodních společností (АKIТ), která sdružuje 

největší ruské subjekty v oblasti on-line maloobchodu. Hlavním cílem založení AKIT bylo ustanovení 

zásad korektní hospodářské soutěže, vytvoření zóny bezpečných klientských služeb na trhu 

elektronického obchodování a boj s šedou zónou trhu. 

Společnost Eldorado je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, jedné z největších finančních a 

investičních společností ve střední a východní Evropě.  

Kontakty: 



Irina Ceplinskaja, vedoucí oddělení pro styk s veřejností 

Telefon: +7 495 787 78 00 #7300 

Моbil: +7 903 541 96 50 

E-mail: Irina.Tseplinskaya@eldorado.ru  

 

Dmitrij Pomogajev, PR manažer  

Telefon: +7 495 787 78 00 #3518 

Моbil:+7 903 542 01 30 

E-mail: Dmitriy.Pomogaev@eldorado.ru 

 

http://twitter.com/eldorado_stores 

http://www.facebook.com/Eldorado.Stores 
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