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Lejekontrakten er indgået med:

King Food Danmark A/S
CVR-nr.: 34 87 96 99
Kometvej 5
6230 Rødekro

BK Scandinavia AS (org. no. 920 349 560) stiller til sikkerhed for Lejers 
opfyldelse af lejeaftalen garanti herfor i hele lejeaftalens varighed.

King Food Danmark A/S
Selskabets hovedaktivitet består i drift af restaurantkæden Bur-
ger King i Danmark, herunder salg og levering af fødevare samt 
varetagelse af franchisedrift. Desuden er selskabet ansvarlig for 
udlejning og administration af ejendomme til Burger King restau-
ranterne. 

Selskabet har gennem de seneste år oplevet stor omsætnings-
vækst og er forsat under ekspansion i Danmark med åbning af en 
række nye restauranter - også i løbet af de kommende år.

King Food Danmark A/S realiserede i sensete årsregnskab et ne-
gativt årsresultat på DKK 12 mio., mens egenkapital pr. 31.12.2021 
befandt sig på DKK 6,985 mio.

Om resultaterne i 2021 samt forventningerne til 2022 skriver sel-
skabet følgende i den seneste årsrapport: 

"Bruttofortjenesten for 2021 er realiseret i niveau med det forventede. 
Årets resultat for 2021 er realiseret under det forventede niveau. Det 
forøgede underskud kan henføres til afledede effekter af Covid-19 
- der blev værre end forventet - samt der forhold, at der har været 
afholdt større omkostninger, som en investering i styrkelsen af for-
retningen.  Resultatet anses ikke for tilfredsstillende. 

Selskabet forventer et bruttoresultat og resultat før skat for 2022 på 
niveau med 2021. Selskabet har adgang til den nødvendige likviditet 
til gennemførelse af den budgetterede drift i 2022."

BK Scandinavia AS
King Food Danmark A/S, der er stiftet i 2012, har siden 2019 været 
ejet af det norske selskab BK Scandinavia AS. BK Scandinavia AS 

er den største franchisetager og operatør af Burger King restau-
ranter i Skandinavien. 

Moderselskabet BK Scandinivia AS, som stiller moderselskabsga-
ranti for Lejers forpligtelser i henhold til lejeaftalen, havde ved se-
neste regnskabsaflæggelse pr. 31.12.2021 en egenkapital på NOK 
685 mio., svarende til DKK 498 mio. 

Det er således - på trods af svingende resultater fra Lejer - meget 
kapitalstærke kræfter, der står bag selskabet.

I 2020 opkøbte det østrigske investeringsselskab Ring Internatio-
nal Holding AG aktiemajoriteten i BK Scandinavia AS - og dermed 
fulgte således også rettighederne til selskabets på daværende 
tidspunkt 124 fuldtejede og 155 sub-franchise Burger King re-
stauranter i Danmark, Norge og Sverige. 

Burger King
Burger King var den første store fastfoodkæde, som åbnede en 
restaurant i Danmark. I dag har Burger King 55 restauranter i Dan-
mark og er blandt de største fastfoodrestaurantkæder såvel i Dan-
mark som på verdensplan.  

Burger King har i 2021 startet en total re-branding proces på ver-
densplan, som både indebærer nyt logo, nye uniformer, ny ind-
retning i restauranterne, ny emballage og nye bæredygtige tiltag. 
Der skal desuden sættes fokus på friskere mad i højere kvalitet 
samt mere plantebaseret mad. Det er første gang i 20 år, at Burger 
King skifter image og ændrer på det grafiske udtryk, og Danmark 
er med som frontløber i relanceringen af kæden. Burger King for-
venter at det nye logo og visuelle design vil være fuldt implemen-
teret i alle kædens restauranter i 2026.

Burger King Danmarks marketingchef, Daniel Schröder, udtalte 
følgende i forbindelse med lanceringen af kæden re-branding 
proces:

"Den nye visuelle identitet viser, at vi er tilbage til kernen af, hvad 
Burger King er. Det viser et mere tidssvarende billede af Burger King, 
hvor vores gæster mærker, at vi bevæger os mod en højere kvalitet og 
renere råvarer.".

BESKRIVELSE AF LEJER

NØGLETAL FOR BK SCANDINAVIA AS
År 2021 2020 2019 2018 2017

Driftsresultat -833 -10.094 -38 - - NOK 1.000

Årets resultat -13.038 79.086 -105.000 - - NOK 1.000

Egenkapital 685.020 698.058 618.873 - - NOK 1.000

Balance 1.098.895 1.091.699 941.349 - - NOK 1.000

Regnskabsafslutning 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 - -

NØGLETAL FOR KING FOOD DANMARK A/S (KONCERNEN)
År 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsætning 266.203 220.689 202.076 186.626 161.016 DKK 1.000

Bruttoresultat 108.575 81.269 83.380 76.048 66.622 DKK 1.000

Resultat før af- og ned-
skrivninger, finansielle 
poster og skat

7.317 8.079 15.260 9.346 15.992 DKK 1.000

Årets resultat -12.001 -4.003 -5.074 -5.682 4.092 DKK 1.000

Egenkapital 6.985 18.994 11.997 16.688 22.783 DKK 1.000

Balance 91.407 90.542 89.898 108.439 76.703 DKK 1.000

Bruttomargin 40,8 36,8 41,3 40,7 41,4 (%)

Likviditetsgrad 68,1 73,5 29,2 42,9 26,7 (%)

Soliditetsgrad 7,7 21,0 13,3 15,4 29,7 (%)

Regnskabsafslutning 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017
Kilde: King Food Danmark A/S' årsrapport 2021

Kilde: proff.no
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