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Beskrivelse af Ankerlejer
Hovedlejekontrakten er indgået med:
KFI Erhvervsdrivende Fond
Gammel Lundtoftevej 7, 4.
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 61 23 20 28
KFI Erhvervsdrivende Fond er Danmarks tredjestørste ejendomsudlejer til detailhandlen. Fonden driver forretning indenfor ejendomsbesiddelser - hvor der stilles lokationer og
finansielle ydelser til rådighed for frie købmænd - samt ejerskab i detailforretninger, herunder supermarkedskoncernen
Dagrofa og fødevarekoncernen Foodservice Danmark.
Nedenfor er fondens koncerndiagram illustreret.
KFI blev etableret i 1995 med fusionen mellem Købmændenes Finansieringsinstitut, Instituttet for KøbmandsEtablering
og Institut for Købmandsfinansiering. KFI udgør i dag en af
ejendomsbranchen mest prominente aktører og placerede
senest i regnskabsåret 2018 DKK 741 mio. i køb, udvidelser
og modernisering af ejendomme. I seneste årsrapport skriver KFI, at 89% af fondens værdi stammer fra forretningsområdet ’Ejendomme’.
Under forretningsområdet 'Ejendomme' ejer KFI primært
ejendomme med erhvervslejemål udlejet til frie købmænd,
der driver mindst én fysisk butik, som primært handler med
et bredt sortiment af dagligvarer - typisk med et salgsareal
på mindst 450 m2 og med en årlig omsætning over DKK 1520 mio. Derudover ejer fonden også andre typer erhvervslejemål samt boliger og parkeringspladser.
KFI formåede i 2018 - sammenlignet med 2017 - at øge både
omsætning, årets resultat og egenkapital, der for regnskabs-

året 2018 er på henholdsvis DKK 447 mio., DKK 118 mio. og
DKK 3,19 mia.
Fonden kom således stærkt ud af regnskabsåret 2018. De
positive resultater i 2018 skyldtes blandet andet, at resultatet fra ejerandelene i Dagrofa ikke længere påvirkedes negativt af discountkæden Kiwi, der i 2017 lukkede den sidste forretning i Danmark. KFI's ejerandel i Dagrofa blev indregnet
til en mindre værdi - hvor den i 2017 var på DKK 205 mio., var
den i 2018 på DKK 126 mio.
KFI kunne i september 2019 meddele, at fondens bestyrelse
havde indgået aftale med den tidligere Matas-direktør, Terje
List, om at tiltræde som ny adm. direktør. Bestyrelsesformand i KFI, Bo Rygaard, understregede i den forbindelse, at
direktørskiftet udelukkende omhandlede det faktum, at fonden skal bygge videre på det nuværende gode fundament:
"Som adm. direktør er det en erhvervsmæssig risiko, at man enten ikke performer – og det har ikke været tilfældet med Jesper
(Jesper Loiborg, tidligere adm. direktør) – eller at man kommer
i en situation, hvor virksomheden fremadrettet har brug for noget andet for at implementere strategien. Han har selv været
med til at lave den, og vi var helt enige i dette skifte.
Vi har bevæget KFI i de sidste fem år i en meget positiv retning.
Ejendomsvirksomheden har udviklet sig fantastisk flot, og vi
har udviklet fonden fra at have lidt udfordringer under den tidligere ledelse. Så når vi nu har et så godt udgangspunkt, hvordan er det så, at vi skal udvikle virksomheden videre? Det er en
anden profil - mere markedsorienteret adm. direktør - der skal
til at løfte den del."
- Ejendomswatch 26.09.19

“

Vi har bevæget KFI i de sidste fem år i en meget positiv retning. Ejendomsvirksomheden har udviklet sig fantastisk flot, og vi har udviklet
fonden fra at have lidt udfordringer under den tidligere ledelse.

”

Bo Rygaard, bestyrelsesformand i KFI, til EjendomsWatch 26.09.19

Nøgletal for KFI Erhvervsdrivende Fond - koncernen
År
Nettoomsætning

2018

2017

2016

2015

2014

447

426

392

377

335

(mio. kr.)

Resultat af primær drift

246

238

205

148

97

(mio. kr.)

Resultat før skat

165

41

-47

185

51

(mio. kr.)

Årets resultat

118

-17

-91

126

16

(mio. kr.)

Egenkapital

3.186

3.116

3.211

3.403

3.335

(mio. kr.)

Balance

6.506

5.572

5.440

5.518

5.124

(mio. kr.)

Overskudsgrad

54,9

55,8

52,3

39,3

29,0

%

Afkastningsgrad

3,8

4,3

3,8

2,7

1,9

%
%

Soliditetsgrad
Regnskabsafslutning

49,0

55,9

59,0

61,7

65,1

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Kilde: KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2018

* I forbindelse med refinansiering af Dagrofa-koncernen i 2017 er KFI’ s ejerskab af Dagrofa ApS ændret til ejerskab af Mahia 17 ApS, som ejer Dagrofakoncernen 100%. Baseret på alle anparter udgør ejerandel 41,5%. Kilde: KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2018.
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Nettoomsætningen har været stigende i hele perioden
2014-2018, hvor den er steget fra DKK 335 mio. til DKK 447
mio. - svarende til en stigning på 33%.

Resultatet af primær drift har været stigende i hele perioden
2014-2018, hvor den er steget fra DKK 97 mio. til DKK 246
mio. - svarende til en stigning på 154%.
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Foto fra 30. november 2019

Beskrivelse af Fremlejetagerne
Dagligvarebutikkerne er udlejet til KFI Erhvervsdrivende Fond, CVR-nr. 61 23 20 28 på én lejekontrakt. Ankerlejer fremlejer Ejendommens to butikslejemål til henholdsvis Salling Group Ejendomme A/S (Netto) og Mahia 17 ApS (MENY). K/S Aarhus Detail, Risskov
Brynet har således ikke noget lejeforhold til Fremlejetagerne og kan ikke påvirke det fremadrettede indhold af fremlejekontrakterne.
Fremlejetagernes bindingsperiode på de indledende fremlejekontrakter er identisk med Ankerlejers bindingsperiode på Hovedlejekontrakten. Fremlejetagerne betaler tilsammen en leje svarende til Ankerlejers leje tillagt DKK 50.000,-, og refunderer Ankerlejer
samtlige driftsudgifter pålagt lejen i Hovedlejekontrakten.

Fremlejekontrakten er indgået med:

Fremlejekontrakten er indgået med:

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

Mahia 17 ApS
Kærup Industrivej 12
4100 Ringsted
CVR-nr. 28 52 74 11

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

Mahia 17 ApS er 100% ejer af både Dagrofa ApS, Dagrofa
Logistics A/S og Dagrofa Foodservice A/S, der tilsammen udgør Dagrofa-koncernen. Dagrofa-koncernen driver kæderne
MENY, SPAR, Min Købmand og Let-Køb - samlet set omkring
511 butikker, hvoraf 54 MENY og SPAR-butikker er ejet af
Dagrofa selv.

Selskabets historik viser flotte nøgletal, hvor omsætningen
i 2018 var på + DKK 1,37 mia., og årets resultat var på DKK
390 mio. Selskabets egenkapital udgjorde ved årets udløb
knap DKK 2,3 mia. Det angives i selskabets årsrapport 2018,
at 2019-resultatet forventet at være på linje med 2018-resultatet.
Salling Group A/S er Danmarks største detailhandelskoncern
og driver i dag mere end 1.400 butikker i tre lande fordelt
på kæderne Bilka, Føtex, Netto, Salling og BR samt de internationalt anerkendte franchise-kæder Starbucks og Carl’s Jr.
Salling Group A/S ejer ligeledes en række danske digitale
handelsaktører og -platforme så som Wupti.com, BilkaToGo,
flowr.dk og Send&Hent.

Foto fra 30. november 2019 af MENY-butikken

Mahia-koncernen havde i 2018 en samlet omsætning på
DKK 17,4 mia., hvilket er DKK 98 mio. højere end i 2017. Resultatet før skat endte på DKK -222 mio. mod DKK -654 mio. i
2017. Mahia 17 ApS' egenkapital som moderselskab udgjorde pr. 31.12.2018 DKK 1,3 mia, mens koncernens egenkapital
ugjorde DKK 51,5 mio.
Dagrofa offentliggør ikke regnskabstal for de enkelte kæder,
men ifølge MENY-chef, Kenneth H. Pedersen, har MENY-kædens butikker både i 2018 og i det første halvår af 2019 haft
en væsentlig bedre indtjening end tidligere. Samtidig fastslår han, at MENY isoleret set som kæde er en god forretning.
Foto fra 30. november 2019 af Netto-butikken
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