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Beskrivelse af Lejer
Lejekontrakten er indgået med:

Salling Group Ejendomme A/S
Rosbjergvej 33 
Årslev 
8220 Brabrand 
CVR-nr. 21 50 38 94

Selskabets primære aktivitet er udlejning af ejendomme til 
moderselskabet Salling Group A/S. 

Selskabets historik viser flotte nøgletal, hvor omsætningen i 
2019 var på DKK 1,49 mia., og årets resultat var på DKK 343 
mio. Selskabets egenkapital udgjorde ved årets udløb DKK 
2,38 mia. Det angives i selskabets årsrapport 2019, at 2020 
ventes at være på linje med 2019-resultatet, som var i over-
ensstemmelse med forventningerne for året. 

Salling Group Ejendomme A/S ejes 100% af Salling Group 
A/S, som siden 2017 har været ejet udelukkende af Salling- 
selskaberne.
 
I 2014 købte Salling-selskaberne 48,68% af aktierne i Salling 
Group A/S fra A.P. Møller - Mærsk A/S. Dermed fik selskaber-
ne aktiemajoriteten med en ejerandel på samlet ca. 81%. I 
november 2017 blev processen fuldendt, da Salling-selska-
berne købte A.P. Møller - Mærsk A/S' resterende ejerskab, ud-
gørende ca. 19% af aktierne i Salling Group A/S. Koncernen 
er i dag således 100% ejet af Salling-selskaberne. 

Der blev i forbindelse med købet af aktierne foretaget større 
udlodninger fra Salling Group A/S samt Salling Group Ejen-
domme A/S, som er årsagen til, at egenkapitalen blev redu-
ceret i 2014 og 2017.
 
Salling Group A/S
Salling Group A/S er Danmarks største detailhandelskoncern 
og driver i dag mere end 1.500 butikker i tre lande fordelt på 
kæderne Bilka, Føtex, Netto, Salling og BR - samt de interna-
tionalt anerkendte franchise-kæder Starbucks og Carl’s Jr. i 
Danmark. Salling Group A/S ejer ligeledes en række danske 
digitale handelsaktører og -platforme så som Wupti.com, 
BilkaToGo, flowr.dk og Send&Hent. Salling Group A/S har 
endvidere for nyligt lanceret hjemmelevering til kunder i 
Storkøbenhavn via Føtex.dk.

Salling Group koncernen havde i 2019 en omsætning på 
mere end DKK 56 mia. og et årets resultat på DKK 2,29 mia. 
Egenkapitalen udgjorde ved årets udløb DKK 6,19 mia. I april 

2020 udtalte Per Bank, CEO i Salling Group A/S, følgende 
vedrørende det aflagte 2019-resultat:

"Der er tale om et stærkt år, hvor fremgangen blev drevet af 
vores kerneforretning både i Danmark og i udlandet. Netto 
Danmark leverede sit bedste år i kædens historie og præste-
rede i lighed med føtex sin højeste indtjening nogensinde." 

Per Bank har endvidere i april 2020 meddelt følgende i for-
bindelse med COVID-19-situationen:
 
"Vigtigt at slå fast – vi har ikke stået stærkere økonomisk de 
sidste mange år, afleverer et regnskab for 2019, der slår en 
række rekorder, og vi har næsten ingen gæld. Indtjeningen i 
2020 forventes også god og det er netop vigtigt, for derfor vi 
er i stand til at gøre noget ekstra i tider som disse." 

Årsrapporten for 2020 er endnu ikke offentliggjort, men Per 
Bank udtalte til Berlingske i januar 2021, at Salling Group 
ramte en historisk høj omsætning i 2020 på over DKK 60 mia. 
mod DKK 56 mia. i 2019, og det forventes, at der kan lægges 
flere mia. oven i omsætningen til næste år (2021).

Dermed er der udover de flotte nøgletal for Salling Group 
Ejendomme A/S også meget kapitalstærke kræfter bag sel-
skabet.
 
Netto 
Netto er Danmarks største dagligvarekæde og motoren i Sal-
ling Group A/S. Kæden åbnede sin første butik i Danmark i 
1981 og består i dag af flere end 500 butikker i Danmark, 
flere end 340 butikker i Tyskland og ca. 400 butikker i Po-
len. I 2020 blev Tesco Polen opkøbt, hvilket betyder, at Netto 
forventeligt ender med at have ca. 700 butikker i Polen, når 
konverteringen af Tesco er slut.

Dagligvarekæden har i de seneste år øget investeringskraf-
ten i Danmark, Polen og Tyskland, hvor der er investeret flere
milliarder i en opgradering af de fysiske butikker - herunder
udrulningen af det nye butikskoncept 'Netto 3.0'.

Salling Group kigger ind i en fremtid, hvor det stadig er de 
fysiske butikker, der skal drive væksten. Per Bank udtalte til 
Berlingske i januar 2021:

"Vi tror på, at vi kan fortsætte med at vinde markedsandele, 
og vi fortsætter stadig med at modernisere samtlige af vores 
Netto-butikker og fortsætter med at kigge efter nye Føtex-
butikker".
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    Der er tale om et stærkt år, hvor fremgangen blev drevet af vores 
kerneforretning både i Danmark og i udlandet. Netto Danmark leverede 
sit bedste år i kædens historie og præsterede i lighed med føtex sin højeste 
indtjening nogensinde.”- Per Bank, CEO i Salling Group A/S, om det aflagte 2019-regnskab - 29. april 2020 (ritzau)

“

          Vigtigt at slå fast – vi har ikke stået stærkere økonomisk de sidste mange 
år, afleverer et regnskab for 2019, der slår en række rekorder, og vi har næsten 
ingen gæld. Indtjeningen i 2020 forventes også god...

”- Per Bank, CEO i Salling Group A/S - 3. april 2020 (Dansk Handelsblad)

“

Kilde: Bisnode

Nøgletal for Salling Group Ejendomme A/S
År 2019 2018 2017 2016 2015

Omsætning 1.488.000 1.379.000 1.324.000 1.270.000 1.232.000 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 835.000 879.000 1.725.000 985.000 1.177.000 (1.000 kr.)

Resultat før skat 437.000 501.000 1.391.000 675.000 943.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 343.000 390.000 1.108.000 526.000 729.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 2.378.000 2.297.000 2.130.000 4.983.000 4.616.000 (1.000 kr.)

Balance 10.577.000 12.304.000 12.189.000 15.165.000 15.115.000 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 56,12 63,74 - 77,56 95,54 (%)

Overskudsgrad 41,20 48,80 116,30 64,02 82,22 (%)

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

Nøgletal for Salling Group A/S (koncernen)
År 2019 2018 2017 2016 2015

Omsætning 56.689.000 55.851.000 58.689.000 57.899.000 57.474.000 (1.000 kr.)

Driftsresultat (EBIT) 2.272.000 2.072.000 2.472.000 2.164.000 2.558.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 2.291.000 1.367.000 1.698.000 1.322.000 1.739.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 6.190.000 3.981.000 2.952.000 6.732.000 8.513.000 (1.000 kr.)

Balance 35.550.000 30.871.000 30.476.000 31.870.000 32.467.0000 (1.000 kr.)

Egenkapitalforrentning 45,0 39,4 35,1 17,3 22,9 (%)

Regnskabsafslutning 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015
Kilde: Salling Group A/S' årsrapport 2019


