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Beskrivelse af Lejer

Lejekontrakten er indgået med:

Fakta A/S
Roskildevej 65
2620 Albertslund
CVR-nr. 11 51 74 98

Fakta A/S
Fakta er Danmarks næststørste discountkæde og blev stiftet 
i 1981 under navnet  Dansk Discount A/S. Allerede året efter 
blev navnet ændret til Fakta, hvorefter kæden i 1987 blev 
solgt til Coop Danmark A/S.

Fakta har siden 2013 givet underskud, hvorfor der er foreta-
get en række tiltag for at vende denne udvikling:

•	 Der blev i begyndelsen af 2016 gennemført lukning af 
27 tabsgivende butikker.

•	 Et rekordstort antal Fakta-butikker blev i 2016 moder-
niseret, hvor i alt 178 blev omstillet til det nye koncept, 
F-16. Der er med det nye koncept større fokus på friske 
fødevarer og et udtryk af butikken mere som et super-
marked. Implementeringen af konceptet er fortsat ind 
i 2017, således at Fakta vil have et fuldt F-16 koncept 
i kæden, hvilket forventes at bidrage til en positiv ud-
vikling. 

•	 Det oplyses i Årsrapporten 2016 for Fakta A/S, at der ef-
ter regnskabsårets afslutning er blevet tilført Fakta DKK 
200 mio. via moderselskabet Coop Danmark A/S.

Om status i Fakta efter tiltagene er blevet iværksat, udtaler 
kædens direktør Stina Glavind følgende i november 2017: 

"Det går over al forventning. Det ser ud som om, vi kommer 
til at levere et bedre regnskab end de seneste fire år. Vi har 
regnskaber for årets første ni måneder, og der kan vi se, at 
vi præsterer bedre end sidste år, og faktisk også bedre end 
vores budget, som vi ellers synes, er ret ambitiøst."

Coop Danmark A/S
Fakta A/S er 100% ejet af Coop Danmark A/S, der stiller kon-
cerngaranti som selvskyldner til sikkerhed for Fakta A/S' op-
fyldelse af lejekontrakten.

Coop Danmarks A/S’ hovedaktivitet består af detailhandel 
inden for dagligvarer såvel fødevarer som øvrige dagligva-
rer. Detailhandlen varetages gennem Kvickly, SuperBrugsen, 
Dagli'Brugsen, Irma og Fakta i Danmark, Grøndland, Færø-
erne og Tyskland. De enkelte butikker er dels ejet af Coop 
Damark A/S-koncernen og dels af en række selvstændige 
brugsforeninger.

Coop repræsenterer således butikker i alle segmenter af 
dagligvaremarkedet og har et butiksnetværk med omtrent 
1.200 butikker. 

Coop Danmark-koncernen leverede i 2016 et resultat på DKK 
51 mio. og havde en egenkapital på DKK 2,375 mia. Det er 
dermed en meget kapitalstærk koncern, der stiller garanti 
som selvskyldner for Lejers forpligtelser.

Coop Danmark A/S indgår i Coop amba koncernen, der er 
ejet  af 1,6 mio. danskere.

Nøgletal for Fakta A/S

År 2016 2015 2014 2013 2012

Omsætning 9.543.852 9.928.120 9.880.305 9.786.843 9.895.508 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 888.226 1.015.773 956.943 893.049 2.029.370 (1.000 kr.)

Resultat før skat -171.576 -98.436 -108.141 -130.490 203.932 (1.000 kr.)

Årets resultat -133.515 -74.335 -81.809 -98.819 152.451 (1.000 kr.)

Egenkapital 18.861 152.461 226.726 308.491 407.317 (1.000 kr.)

Balance 1.404.238 1.518.239 1.738.369 1.818.419 1.444.057 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 9,31 10,23 9,69 9,12 20,51 (%)

Overskudsgrad -1,79 -0,98 -1,03 -1,16 1,99 (%)

Antal ansatte 2.619 2.879 2.960 3.146 2.928

Regnskabsafslutning 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

År 2016 2015 2014 2013 2012

Omsætning 38.878.000 39.441.000 39.613.000 39.701.000 40.373.000 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 5.240.000 5.352.000 5.292.000 4.926.000 8.965.000 (1.000 kr.)

Resultat før skat 49.000 276.000 246.000 24.000 228.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 51.000 241.000 197.000 57.000 157.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 2.375.000 2.447.000 2.389.000 2.251.000 2.200.000 (1.000 kr.)

Balance 11.665.000 10.920.000 11.086.000 10.566.000 10.532.000 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 13,48 13,57 13,36 12,41 22,21 (%)

Overskudsgrad 0,09 0,69 0,70 0,21 0,72 (%)

Antal ansatte 12.055 12.047 13.247 12.837 12.830

Regnskabsafslutning 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012

Nøgletal for Coop Danmark A/S (koncernen)
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“
”

Coop Danmark A/S stiller koncerngaranti som selvskyldner 
til sikkerhed for Fakta A/S' opfyldelse af Lejekontrakten.

Der står bl.a. følgende skrevet i Årsrapporten 2016 for Fakta A/S:

"Omsætningen blev i 2016 på knap 10 milliarder kr. i lighed med 2015. Resultatet er påvirket af den i  2014 påbegyndte ombygning af 
Fakta's butikker til det nye F-16 koncept. I 2016 blev moderniseringstakten kraftigt accelereret, og antallet af moderniserede butikker 
ved udgangen af 2016 udgør nu 232. Resultatet er yderligere påvirket af lukningen af 27 tabsgivende butikker.

Fakta har i 2016 fortsat effektiviseringen af de driftsmæssige procedurer og begynder nu at se en positiv økonomisk effekt af disse 
tiltag".

Under "Begivenheder efter regnskabsårets afslutning" står der følgende skrevet:

"Ledelsen vurderer regelmæssigt Fakta's kapitalstruktur. Fakta har via moderselskabet Coop Danmark A/S fået tilført kapital på MDKK 
200 ved konvertering af mellemværende. Ledelsen vurderer, at kapitalberedskabet er betryggende og tilstrækkeligt til at gennemføre 
aktiviteterne".

Moderselskabsgaranti fra Coop Danmark A/S
Coop Danmark A/S stiller koncerngaranti som selvskyldner til sikkerhed for Lejers opfyldelse af Lejekontrakten.

100%   ejerskab


