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Lejekontrakten er indgået med:

Danske Koncept Restauranter A/S
Nordager 26
6000 Kolding
CVR-nr. 30241509

Danske Koncept Restauranter A/S
Selskabets hovedaktivitet består i drift og udvikling af restau-
rantbrandet Sunset Boulevard, som er landets største danskejede 
fastfoodkæde - og et førende dansk alternativ til de store interna-
tionale kæder.

Med det seneste aflagte regnskab for 2021, satte selskabet ny re-
kord for både årets resultat og egenkapital på hhv. DKK 8,6 mio. 
og DKK 54,3 mio. Der står bl.a. følgende skrevet i selskabets års-
rapport for 2021: 

"Sunset Boulevard kommer ud af 2021 med et EBITDA på +23 mio. kr. 
før ekstraordinære engangsudgifter. Sunset Boulevard har i 2021 væ-
ret hårdt ramt af restriktioner og nedlukninger som følge af Covid-19. 
En større del af selskabets restauranter har været tvangslukket i flere 
omgange gennem 2021 og restauranterne har været ramt af omfat-
tende restriktioner. Det har påvirket den samlede omsætning og ind-
tjening negativt.

Sunset Boulevard har anvendt hjælpepakke til kompensation af faste 
omkostninger, hvilket har afbødet en del af den negative påvirkning 
ved nedlukningerne. En stærk salgsudvikling i 2. halvår af 2021 samt 
salg af restauranter til franchisetagere har bidraget positivt til årets 
resultat."

Moderselskabsgaranti fra KKCDroob Invest ApS
Danske Koncept Restauranter A/S er primært ejet af KKCDroob 
Invest ApS. Til sikkerhed for Danske Koncept Restauranter A/S' 
forpligtelser i henhold til lejekontrakten, er der stillet modersel-
skabsgaranti fra KKCDroob Invest ApS. Moderselskabsgarantien 
er gældende i Lejers uopsigelighedsperiode. KKCDroob Invest 
ApS indestår i henhold til garantien som selvskyldnerkautionist 
for Lejers opfyldelse af sine forpligtelser under lejeaftalen. Sikker-
hedsstillelsen står nærmere beskrevet på side 28-29. KKCDroob 
Invest ApS havde ved seneste regnskabsaflæggelse pr. 31.12.2021 
en egenkapital på DKK 48,4 mio.

Ejeren bag KKCDroob Invest ApS
KKCDroob Invest ApS er ejet af JE.D.ApS (sælger af Ejendommen) 
som pr. 31.12.2021 havde en egenkapital på DKK 321 mio. Stifter 
af Sunset Boulevard, Jeppe Droob, ejer JE.D.ApS sammen med 
sine nærtstående.

Sunset Boulevard
Sunset Boulevard er Danmarks største danskejede fastfoodkæde. 
Den første Sunset Boulevard restaurant åbnede i Odense i 1996, 

og kæden udgøres i dag af 41 restauranter i Danmark samt én 
restaurant i Grønland og én på Færøerne. 

Sunset Boulevard har i 2021 igangsat renoveringer af restauran-
ter, investeret et større beløb i digitale løsninger samt investeret i 
initiativer med henblik på grøn omstilling og på at skabe en mere 
bæredygtig forretning.  Endvidere åbnede kæden i 2021 tre nye 
restauranter i hhv. Sønderborg, Haderslev og Odense. 

Kæden har styrket sine take-away løsninger og digitale platforme 
- bl.a. med udviklingen af en ny betalingsapp samt implemente-
ring af selvbetjeningsenheder. Sunset Boulevard har i en nyheds-
meddelelse beskrevet, hvordan de nye tiltag har påvirket kæden 
positivt:

"Restriktioner og nedlukninger har haft den naturlige konsekvens, at 
omsætningen fra gæster, der spiser i restauranterne, har været vigen-
de i store dele af 2021. Derfor har Sunset Boulevard aktivt arbejdet 
på at styrke sine take away-løsninger og sat fuld fart på den digitale 
platform for at kompensere for det manglende ”dine in-salg”. Det har 
resulteret i, at det samlede take away salg i 2021 steg med 55 pro-
cent, salget i drive steg med 46 procent og salg via online platform 
og SunsetPLUS steg i 2021 med 235 procent."

Administrerende direktør i Sunset Boulevard, Jens Broch, udtalte i 
foråret 2022 følgende om kædens udvikling: 

"Selvom vi er tilfreds med 2021-resultatet, dvæler vi dog ikke længe 
ved det, men ser hele tiden fremad. Det betyder, at vi trods de åben-
lyse konsekvenser, som krigen i Ukraine medfører, springer ind i 2022 
med ambitioner om vækst og en fortsat udvikling af forretningen."

og,

"Det er enormt positivt og viser med al tydelighed, at vi har et robust 
koncept og en masse passionerede og dygtige kolleger. Forretningen 
og ikke mindst alle vores ansatte har været hårdt prøvede af hjem-
sendelser og nedlukninger. Dem skylder vi en stor tak. Set i den kon-
tekst er vi tilfredse med resultatet for 2021 og vi står nu meget stær-
kere på den anden side af Coronakrisen, end vi turde drømme om."

I 2022 fortsætter vækstplanerne hos Sunset Boulevard, som 
blandt andet er i gang med udvikling og test af et nyt butikskon-
cept; Sunset Grab'nGo. Konceptet indeholder en semimobil re-
staurant, hvor der udelukkende serveres take-away. Maden skal  
bestilles gennem app'en eller selvbetjeningsenheder og leveres 
direkte til kundens bil. Den første Sunset Grab'nGo åbnede 22. 
september på Svendborg Havn. 

På vækstfronten har Sunset Boulevard også ønsker om at ekspan-
dere yderligere, og kæden fremlagde i 2021 planer om at etablere 
sig i Norge, hvor det planlægges at åbne fem til ti nye restauranter 
inden for fem år. 

BESKRIVELSE AF DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S (SUNSET BOULEVARD)

NØGLETAL FOR DANSKE KONCEPT RESTAURANTER A/S 

År 2021 2020 2019 2018 2017

Bruttofortjeneste 95.298 90.543 102.658 94.239 92.651 (1.000 kr.)

Driftsresultat 11.538 2.315 10.840 1.136 -15.486 (1.000 kr.)

Årets resultat 8.619 1.400 7.659 429 -12.481 (1.000 kr.)

Egenkapital 54.343 45.724 44.324 36.665 36.235 (1.000 kr.)

Balance 142.747 128.414 130.970 121.729 108.127 (1.000 kr.)

Soliditetsgrad 38,07 35,61 33,84 30,12 33,51 (%)

Regnskabsafslutning 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017
Kilde: Årsrapport 2021 for Danske Koncept Restauranter A/S

        Selvom vi er tilfreds med 2021-resultatet, dvæler vi dog 
ikke længe ved det, men ser hele tiden fremad. Det betyder, 
at vi trods de åbenlyse konsekvenser, som krigen i Ukraine 
medfører, springer ind i 2022 med ambitioner om vækst og 
en fortsat udvikling af forretningen.

”

“
- Adm. Direktør i Sunset Boulevard, Jens Broch (Sunset Boulevard - Nyheder 07.04.22)
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