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Lejekontrakten er indgået med: 

Coop Danmark A/S
Roskildevej 65
2620 Albertslund
CVR-nr.: 26 25 94 95

Lejeindtægten fra Coop Danmark A/S udgør 98% af de samlede 
lejeindtægter i K/S Vordingborg, Prins Jørgens Alle.

Coop Danmark A/S er Danmarks største dagligvarevirksom-
hed, der blandt andet udgøres af supermarked- og daglig-
varekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og 
fakta. Samlet driver Coop Danmark A/S ca. 1.100 butikker og 
varehuse i Danmark, mens kæden ligeledes opererer i Grøn-
land, Færøerne og Tyskland. I alt beskæftiger Coop Danmark 
A/S mere end 39.000 medarbejdere. 

Årets resultat i Coop Danmark A/S var i 2019 på DKK 262 
mio., mens egenkapitalen ved regnskabsårets udløb udgjor-
de DKK 2,69 mia.

Coop Danmark A/S har over den seneste årrække investe-
ret i en effektivisering af de logistiske forhold i forretningen, 
herunder automatisering af varemodtagelsen. Samtidig har 
kædens fysiske butikker stor succes med et stødt stigende 
antal ugentlige transaktioner via 'Scan & Betal' konceptet, 
hvor også Coop app'en i 2019 blev kåret som Danmarks 
bedste app. 

Coop a.m.b.a.
Coop Danmark A/S ejes af Coop Holding A/S og er en del 
af kooperativ-koncernen Coop a.m.b.a., der ejes af sine ca. 
1,8 mio. medlemmer. I Coop a.m.b.a.'s seneste årsrapport for 
2019 beretter koncernen om et godt 2019 og fortsat udvik-
ling i 2020:

”2019 blev et godt år i Coop med markant fremgang i resulta-
terne af driften. Trods fortsat skærpelse af konkurrencen fra spe-
cielt discount, men også fra stadig mere udespisning, blev 2019 
præget af fremgang i de ordinære resultater skabt af kædernes 
forbedrede lønsomhed.

Historisk fremgang i Kvickly, markant forbedring i SuperBrug-
sen, flot vækst i et vanskeligt marked for Dagli´Brugsen, det før-
ste overskud i en årrække for fakta og betydelig vækst for vores 
online-butikker.

I 2020 forventes fortsat udfordrende markedssituation i de 
markeder, hvori koncernens datterselskaber opererer. Der vil 
fortsat blive investeret i nye digitale løsninger til kunder og 
medlemmer, nye it-systemer, energibesparende foranstaltnin-
ger og moderniseringer af butiksnettet i 2020.

Ledelsen forventer på nuværende tidspunkt et driftsresultat for 
Coop a.m.b.a. koncernen på samme niveau som i 2019."

Kvickly
Kvickly er en dansk varehuskæde i Coop Danmark A/S. Kvick-
lys varehuse har faguddannet personale og favner blandt 
andet slagtere, bagere og grønthandlere. Kædens fokus er 
at tilbyde et stort udvalg af kvalitetsvarer inden for isenkram, 
tøj, personlig pleje, cykler, legetøj og ikke mindst mad. Målet 
er at gøre det nemmere for forbrugeren af købe ind samlet. 

Den første Kvickly åbnede d. 9. november 1961 i Aalborg, 
og var på daværende tidspunkt en helt ny butikstype, be-
stående af et dobbeltsupermarked med specielle afdelinger 
i både nonfood og fødevarer. I 1970'erne blev Kvickly etab-
leret som en kæde og har siden åbnet en lang række nye 
varehuse, ligesom kæden - via fusioner - har overtaget andre 
butikskæder. I dag tæller Kvickly-kæden 78 varehuse fordelt 
over hele Danmark.

Coop Danmark A/S offentliggør ikke et selvstændigt regn-
skab for Kvickly-kæden, men Coop a.m.b.a. meddeler dog i 
sin seneste årsrapport, at Kvickly i 2019 leverede et historisk 
godt resultat:

"Resultatet er markant bedre end både budget og året før. Det 
historisk gode resultat skyldes flere kunder og større salg. Sam-
let set har 2019 været meget tilfredsstillende. For 2020 forventes 
yderligere resultatfremgang."

Beskrivelse af Ankerlejer

             Coop stod væsentlig stærkere ved udgangen af 2019, end da året begyndte. 
Vi har opnået en basal bedre drift i butikkerne, bl.a. takket være stærkt lokalt 
købmandskab og omfattende digitalisering af virksomheden, som er blevet 
godt modtaget af kunderne.

”
“

      Renser vi for både ekstraordinære indtægter og udgifter lander vi på et 
ordinært driftsresultat, der er markant over forrige år. Det er vi godt tilfredse 
med. Resultatet er tilfredsstillende, fordi det dækker over en reel fremgang i 
driften af vores butikker og fordi det er udtryk for en fremgang i alle kæder. 
Men det er også tilfredsstillende, fordi det er realiseret i en tid med vores 
største investeringer i ny IT nogensinde.

”

“

Nøgletal for Coop Danmark A/S (koncernen)
År 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 37.076.000 37.413.000 38.183.000 38.433.000 39.012.000 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 5.290.000 5.900.000 5.461.000 5.272.000 5.400.000 (1.000 kr.)

Resultat før skat 307.000 449.000 369.000 109.000 324.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 262.000 540.000 303.000 98.000 262.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 2.687.000 2.496.000 2.701.000 2.516.000 2.583.000 (1.000 kr.)

Balance 12.866.000 12.568.000 12.745.000 12.896.000 12.828.000 (1.000 kr.)

Egenkapitalens forrentning 10,1 20,8 11,6 3,8 10,3 %

Soliditetsgrad 20,9 19,9 21,2 19,5 20,1 %

Regnskabsafslutning 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
Kilde: Årsrapport 2019, Coop Danmark A/S

- Bestyrelsesformand i Coop a.m.b.a., Lasse Bolander, om koncernens resultater i 2019 (ritzau 28.04.2020)

- Daværende CEO i Coop Danmark A/S, Peter Høgsted, om koncernens resultater i 2019 (ritzau 28.04.2020)

Kilde: coop.dk
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Kilde: Bisnode

Nøgletal for OK a.m.b.a. (moderselskabet)
År 2019 2018 2017 2016 2015

Omsætning 7.299.990 7.149.141 5.986.546 5.073.037 5.626.909 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 1.246.442 1.092.704 992.218 991.294 814.147 (1.000 kr.)

Resultat før skat 546.747 466.266 472.834 342.851 202.057 (1.000 kr.)

Årets resultat 461.194 405.233 422.481 295.194 178.741 (1.000 kr.)

Egenkapital 3.208.851 2.882.356 2.578.067 2.233.264 2.032.064 (1.000 kr.)

Balance 4.899.778 4.767.241 4.183.527 3.747.609 3.010.150 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 17,07 15,28 16,57 19,54 14,47 (%)

Overskudsgrad 5,33 3,85 3,80 5,00 1,91 (%)

Antal ansatte 436 412 403 392 380

Regnskabsafslutning 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

      Resultatet bunder i øget vækst på næsten alle forretningsområder og 
udmønter sig i en udlodning til OK’s medejere på 200 mio. kr., som dermed er
den største udlodning i selskabets historie. 

”- Fra OK-koncernens Årsrapport 2019, om resultaterne i seneste regnskabsår.

“

Lejekontrakten er indgået med: 

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR-nr.: 39 17 04 18

Lejeindtægten fra OK a.m.b.a. udgør 2% af de samlede lejeind-
tægter i K/S Vordingborg, Prins Jørgens Alle.

OK a.m.b.a. er moderselskabet i OK-koncernen, der foruden 
det andelsejede moderselskab, består af en række hel- og 
delejede datterselskaber og associerede selskaber, så som 
Kamstrup A/S, Danoil Exploration A/S, EnergiData A/S m.fl.

OK er et selvstændigt andelsselskab, der er ejet af ca. 11.600 
kunder. Ejerne vælger selskabets bestyrelse og repræsen-
tantskab i en demokratisk struktur.

OK a.m.b.a. driver forretningen inden for salg af brændstof 
og bilvask fra tankstationer samt salg af brændstof, olie, el, 
smøremidler og naturgas til private og virksomheder. Med 
mere end 730 tankstationer til både private og erhverv er OK 
repræsenteret mange steder i Danmark. Foruden førnævnte 
leverer og installerer OK oliefyr og varmepumper samt yder 

Beskrivelse af OK a.m.b.a.
energiteknisk service. OK tilbyder også forsikringsydelser og 
mobiltelefoni.

Selskabets omsætning var i 2019 på DKK 7,3 mia., og årets 
resultat var på DKK 461 mio. Selskabets egenkapital udgjor-
de ved årets udløb + DKK 3,2 mia. Det angives i selskabets 
årsrapport for 2019, at resultatet bunder i øget vækst på 
næsten alle forretningsområder. Ydermere meddeler OK i 
årsrapporten for 2019 følgende:

"OK har øget omsætningen i 2019. Dette er sket gennem en styr-
ket udvikling i salget af brændstof fra tankstationer og til trans-
port, en øget afsætning af bilvaske og en fortsat solid tilstede-
værelse inden for boligopvarmning, herunder et rekordsalg af 
varmepumper.

Danskerne har behov for stadig større mobilitet, og det afspej-
ler sig i salget af brændstof fra OK’s tankstationer. OK har fast-
holdt sin konkurrencekraft trods en stærk priskonkurrence og 
har præsteret at øge sin markedsandel i et stabilt marked.

Som følge af Corona-krisen er der øget usikkerhed om årets 
resultat i 2020 for både OK a.m.b.a. og øvrige selskaber i kon-
cernen."
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