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      ”Vi glæder os over, at vi har opnået en mere lønsom omsætning. Nu er 
næste mål at løfte kundernes oplevelser i vores butikker, såvel de fysiske som 
onlinekanalerne på Coop.dk. Igennem de seneste år har vi lukket tabsgivende 
butikker og dermed accepteret en tilbagegang i vores markedsandel. Det 
vil vi ikke længere. Med større kundefokus, mere attraktive butikker – både 
fysisk og online – vil vi i de kommende år igen vokse, trods et ekstremt 
konkurrencepræget marked.””

“

Nøgletal for Coop Danmark A/S (koncernen)
År 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsætning 38.365.000 37.076.000 37.413.000 38.183.000 38.433.000 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 5.671.000 5.290.000 5.900.000 5.461.000 5.272.000 (1.000 kr.)

Resultat før skat 499.000 307.000 449.000 369.000 109.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 415.000 262.000 540.000 303.000 98.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 3.085.000 2.687.000 2.496.000 2.701.000 2.516.000 (1.000 kr.)

Balance 15.088.000 12.866.000 12.568.000 12.745.000 12.896.000 (1.000 kr.)

Egenkapitalens forrentning 14,4 10,1 20,8 11,6 3,8 %

Soliditetsgrad 20,3 20,9 19,9 21,2 19,5 %

Regnskabsafslutning 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
Kilde: Årsrapport 2020, Coop Danmark A/S

- CEO i Coop Danmark A/S, Kræn Østergård Nielsen, om koncernens resultater i 2020 (coop.dk 26.04.2021)

Kilde: coop.dk

Nøgletal for fakta A/S
År 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 8.102.000 8.539.000 9.188.000 9.544.000 9.928.000 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 824.000 887.000 1.017.000 888.000 1.016.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 20.000 -270.000 -18.000 -124.000 -70.000 (1.000 kr.)

Egenkapital 146.000 -24.000 229.000 48.000 156.000 (1.000 kr.)

Balance 878.000 929.000 1.345.000 1.434.000 1.546.000 (1.000 kr.)

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

Lejekontrakten er indgået med: 

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

fakta A/S
fakta er en dansk supermarkedskæde af discountbutikker 
med 338 butikker i Danmark plus 35 Coop365 butikker. Kæ-
den blev stiftet i 1981 under navnet Dansk Discount A/S, 
men skiftede allerede året efter navn til fakta, hvorefter kæ-
den i 1987 blev solgt til Coop Danmark A/S.

fakta A/S har endnu ikke offentliggjort årsregnskabet for 
2020. Det fremgår af Coop Danmark A/S' årsrapport for 
2020, at fakta A/S for 2020 havde et årets resultat på DKK -64 
mio. og en egenkapital ultimo året på DKK 81 mio. Der står 
bl.a. følgende skrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten 
for Coop Danmark A/S: 

"2020 har været et udfordrende år for fakta med øget konkur-
rence inden for discount. Der har været foretaget store inve-
steringer i udrulning af en række nye test-butikker (Coop365), 
hvilket har betydet dobbeltdrift på flere områder. Årets resultat 
var ikke tilfredstillende"

Endvidere berettes følgende i årsrapporten for Coop a.m.b.a.:

"Årets resultat var ikke tilfredsstillende. Der forventes en mar-
kant fremgang i resultatet for 2021."

Coop Danmark A/S
fakta A/S er 100% ejet af Coop Danmark A/S, der til sikkerhed 
for Lejers opfyldelse af lejekontrakten stiller koncerngaranti. 

Coop Danmark A/S er Danmarks største dagligvarevirksom-
hed, der blandt andet udgøres af supermarked- og daglig-
varekæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma, 
Coop365 og fakta. Samlet driver Coop Danmark A/S mere 
end 1.000 butikker og varehuse i Danmark, mens kæden 
ligeledes opererer i Grønland, Færøerne og Tyskland. I alt 
beskæftiger Coop Danmark A/S mere end 39.000 medarbej-
dere. 

Årets resultat i Coop Danmark A/S var i 2020 på DKK 415 
mio., mens egenkapitalen ved regnskabsårets udløb udgjor-
de DKK 3,1 mia. 

Coop har haft stor succes med deres app, som er blevet så 
stor en succes, at de har stiftet LoByCo A/S pr. 1. september 
2020, der har til formål at sælge teknologien til udenlandske 
detailhandelsvirksomheder. Der har været stor interesse og i 
december 2020, indgik LoByCo den første større aftale, frem-
går det af Coop Danmarks årsrapport.

Endvidere fremgår det af Coop a.m.b.a.'s årsrapport, at kun-
derne særligt har taget Scan & Betal app'en til sig under Co-
rona pandemien:

"Ekstra mange medlemmer fandt stor tryghed i at benytte Scan 
& Betal under forårets corona nedlukning, og årets målsætning 
om, at seks procent af alle betalinger foretages med Scan & Be-
tal, er nået."

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 
2020 beretter koncernen om fremgang i dagligvarehandlen:

”Dagligvarehandlen har oplevet fremgang i 2020 og har med-
ført et meget godt resultat for Coop Danmark, mens øget ufor-
udsigelighed i markedet har præget forretningen i andre dele af 
virksomheden. Samlet set har Coop oplevet betydelig resultat-
mæssig fremgang, samtidig med at der er gennemført meget 
store investeringer."

Yderligere berettes der i årsrapporten om forventningerne 
til 2021:

"I lighed med tidligere år forventes øget konkurrence i detail-
markedet. Det vil stille store krav til fortsat at reducere omkost-
ninger i alle dele af organisationen, til nye, mere digitale løsnin-
ger og styrkelse af Coops fysiske og digitale kundemøde. 

Baseret på de første erfaringer med åbning af Coop365 butikker 
er det besluttet at udvide testen med et større antal butikker i 
begyndelsen af 2021."

Beskrivelse af Lejer


