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Aldi er discountbutikker med fokus på at levere dagligvarer 
af høj kvalitet til trods for en lav pris.

Butikskæden er oprindeligt fra Tyskland, hvor brødrene Karl 
og Theo Albrecht i 1945 overtog familieforetagendet Al-
brecht-Diskont. Sidenhen er butikskæden i 1961 blevet delt 
brødrene imellem i Aldi Nord og Aldi Süd, hvor butikkerne i 
Danmark hører under førstnævnte.

Aldi Nord er en stor succes og har gjort sin stifter Theo Al-
brecht til en af Tysklands rigeste personer. Efter hans død 
i 2010 er formuen videregivet til sønnen Theo Albrecht Jr., 
som i dag står bag koncernen. I dag vurderes denne formue 
til at udgøre omtrent DKK 145 mia. 

Butikkerne gjorde sit indtog i Danmark i 1977 og var den før-
ste discountkæde i landet. I dag har Aldi 188 butikker og ca. 
2.300 medarbejdere i Danmark.

Aldi Nord investerer massivt i Danmark
Aldi Danmark gik i 2017 i gang med en trecifret million inve-
steringsplan, der skal opgradere og modernisere både Aldi 
butikkerne og kundernes viden om varesortimentet.

Med til planen hører, at over 150 butikker skal flyttes, udvi-
des, ombygges eller have en omfattende istandsættelse. Det 
nye koncept er bl.a. med større salgsarealer, bredere gange 
og store åbne glaspartier. Der blev i den forbindelse lukket 
32 butikker henover sommeren 2017.

Butikkerne får mere fokus på de friske kategorier, såsom 
frugt & grønt, kød, bake-off og kølevarer, og med kampag-
nen "Mit nye Aldi" skal forbrugerne orienteres om udvidel-
sen af sortimentet med flere danske varer, flere økologiske 
varer, veganske varer og varemærker.

”Vi står nu med en stærk strategi, der i løbet af de kommen-
de år leverer et langt bredere kvalitetsvaresortiment, og en 
lækker butiksoplevelse, vi ikke tidligere har stået for. Det er 
jeg sikker på, at kunderne vil komme efter, men det tager 
tid.” (Finn Tang, CEO i Aldi Danmark ApS i en pressemedde-
lelse den 9. maj 2018).

Aldi Nord ser således fortsat et stort potentiale i de danske 
butikker og udviser stor villighed til at investere heri.

Organisationsstrukturen i Danmark
Aldi's butikker bliver i Danmark drevet igennem tre kom-
manditselskaber, der hver har deres eget geografiske om-
råde i landet. Aldi i Sorø hører således under Aldi Karlslunde 
K/S, med hvem lejekontrakten er indgået.

Aldi Karlslunde K/S er ejet af Aldi Danmark ApS, der ligeledes 
ejer de to andre kommanditselskaber. Således er Aldi Dan-
mark ApS moderselskabet for Aldi's foretagende i Danmark. 

Det fremgår af lejekontrakten indgået med Aldi Karlslunde 
K/S, at Aldi Danmark ApS tiltræder som selvskyldnerkautio-
nist til sikkerhed for Lejers opfyldelse af samtlige forpligtel-
ser i Lejers uopsigelighedsperiode.

Således stilles der sikkerhed af et moderselskab med en 
egenkapital ultimo 2017 på DKK 1,5 mia.

Endvidere har moderselskabet den tyske koncern Aldi Nord i 
ryggen, som udviser stor investeringsvillighed.

Nøgletal for Aldi Danmark ApS (koncern)

År 2017 2016 2015 2014 2013

Omsætning 3.828.497 3.664.498 3.574.722 3.479.328 3.446.939 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 480.446 471.489 406.795 368.547 336.891 (1.000 kr.)

Driftsresultat -313.000 -229.005 -281.715 -251.073 -216.480 (1.000 kr.)

Årets resultat -326.433 -243.427 -297.240 -265.392 -228.289 (1.000 kr.)

Egenkapital 1.505.235 1.431.668 1.175.095 1.322.336 787.727 (1.000 kr.)

Balance 2.013.397 1.836.297 1.660.642 1.85.841 1.239.602 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 12,55 12,87 11,38 10,59 9,77 (%)

Overskudsgrad -8,18 -6,25 -7,88 -7,22 -6,28 (%)

Regnskabsafslutning 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Kilde: Bisnode
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Finn Tang, CEO i Aldi Danmark ApS, i en pressemeddelelse fra Aldi, d. 9. maj 2018.

Kommentarer til nøgletallene
Aldi realiserede i 2017 et underskud på DKK 326 mio. og 
skriver i årsrapporten, at resultatopgørelsen er belastet eks-
traordinært af omkostninger til lukningen af 32 butikker he-
nover sommeren 2017. 

I 2017 opnåede kæden, trods lukningen af butikker, dog en 
omsætningsvækst på 4,5%.

Aldi skriver følgende i Årsrapporten 2017 om forventninger 
til fremtiden:

"ALDI Danmark har som nævnt påbegyndt en større revi-

taliseringplan med en stor 3-cifret millioninvestering for at 
styrke markedspositionen.  Samtidig er der i starten af 2018 
oprettet flere centrale afdelinger på selskabets hovedkontor 
for at optimere driften i butiksleddet.

Da effektueringen af revitaliseringsplanen medfører større 
engangsudgifter over driften de kommende år vil resultatet 
naturligt belastes heraf, men samtidig vil de gennemførte 
tiltag styrke såvel omsætning som indtjening. 

Resultatet for 2018 forventes igen negativt i betydelig stør-
relse, men bedre end 2017."

- Danskerne skal bruge flere penge i Aldi.

Sådan lyder opgaven for Finn Tang, som er administrerende di-
rektør for Aldi Danmark.

Han skal være med til at sikre en fremtidig øget omsætning i den 
tyske Aldi-koncerns danske butikker. En 'ny og mere dansk stil' 
skal bidrage til at kæden kaprer væsentlig flere forbrugskroner 
end de foregående 40 år.

”Flere forbrugere kræver en større satsning på blandt andet kød, 
pålæg, frugt og grønt. Vi skal være med til at styrke hele kæden 
og skabe en vindermentalitet. Nu skal der turbo på både den in-
terne udvikling og det synlige over for kunderne” forklarer Finn 
Tang.

Omsætningen i de danske Aldi-butikker steg allerede i 2017, 
men kæden er ikke i mål endnu. 

”Ejeren har tro på den nye strategi og står derfor fuldt bag os. Vi 
kan se de første måneder i år, at gennemsnitskøbet, som den en-
kelte forbruger lægger, er stigende med den nye strategi. Med et 
styrket sortiment inden for de varer, som danskerne ofte hand-
ler, får vi dem hyppigere i butikker. Dermed kan omsætningen 
øges" siger Finn Tang.

Ambitionerne fra Aldi handler ligeledes om igen at have over 
200 butikker i landet.

Kilde: Finans Erhverv 09.05.2018 og tv2.dk 10.02.2018

Fremtidig øget omsætning


