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Salling Group A/S

100% ejerskab

Beskrivelse af Ankerlejer
Lejekontrakten er indgået med:
Salling Group Ejendomme A/S
Rosbjergvej 33
Årslev
8220 Brabrand
CVR nr. 21 50 38 94
Lejeindtægten fra Salling Group Ejendomme A/S udgør 96% af
de samlede lejeindtægter i K/S Netto Tune Parkvej.
Selskabets primære aktivitet er udlejning af ejendomme til
moderselskabet Salling Group A/S.
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 2017 resultatet var positivt påvirket af salg af ejendomme,
og at 2019 resultatet forventet at være på linje med 2018 resultatet, som var i overensstemmelse 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 selskaberne aktiemajoriteten med en ejerandel på samlet ca. 81%. I
november 2017 blev processen fuldendt, da Salling selskaberne købte A.P. Møller - Mærsk A/S' resterende ejerskab, udgørende 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 Ejendomme A/S, som er årsagen til, at egenkapitalen blev reduceret i 2014 og 2017.
Salling Group A/S
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.

16

Salling Group koncernen havde i 2018 en omsætning på
mere end DKK 59 mia. og et årsresultat på DKK 1,37 mia.
Egenkapitalen udgjorde ved årets udløb DKK 3,98 mia. I maj
2019 udtalte Per Bank vedrørende kædens driftsresultat:
"I Danmark er vi i front og med blandt de allerbedste i Europa,
(...) for os er det ikke et enkelt kvartal eller år som tæller, da vi gør
os klar til langsigtet at holde en god indtjening."
Per Bank, CEO i Salling Group A/S, har endvidere i april 2020
meddelt følgende i forbindelse 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."
Dermed er der udover de flotte nøgletal for Salling Group
Ejendomme A/S også meget kapitalstærke kræfter bag selskabet.
Netto
Netto er Danmarks største dagligvarekæde og motoren i Salling 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 flere end 370 butikker
i Polen.
Netto har i de seneste år øget investeringskraften i Danmark,
Polen og Tyskland. Kæden har senest i 2019 investeret to
mia. kr. i en opgradering af de fysiske butikker - herunder
udrulningen af det nye Netto-butikskoncept.

Salling Group
Ejendomme A/S

“

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)

“

2018 blev det bedste år nogensinde for Netto Danmark på både top- og
bundlinjen. Det momentum skal vi holde.

”

- Per Bank, CEO i Salling Group A/S - 22. maj 2019 (Finans)

Nøgletal for Salling Group Ejendomme A/S
År

2018

2017

2016

2015

2014

1.379.000

1.324.000

1.270.000

1.232.000

1.223.000

(1.000 kr.)

Bruttofortjeneste

879.000

1.725.000

985.000

1.177.000

994.000

(1.000 kr.)

Resultat før skat

501.000

1.391.000

675.000

943.000

815.000

(1.000 kr.)

Omsætning

Årets resultat
Egenkapital
Balance

390.000

1.108.000

526.000

729.000

617.000

(1.000 kr.)

2.297.000

2.130.000

4.983.000

4.616.000

3.868.000

(1.000 kr.)

12.304.000

12.189.000

15.165.000

15.115.000

14.443.000

(1.000 kr.)

Dækningsgrad

63,74

-

77,56

95,54

81,28

(%)

Overskudsgrad

48,80

100,00

64,02

82,22

70,48

(%)

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Regnskabsafslutning

Kilde: Bisnode

I 2019 foretog Netto åbning og genåbning af flere end 70
butikker - fordelt mellem åbninger på helt nye adresser,
flytninger af eksisterende butikker samt udvidelse og ombygning af eksisterende butikker til det nye butikskoncept.
I 2020 forventes yderligere 80 butikker indviget med det
nyeste butiks-koncept. Det er målsætningen, at samtlige
Netto-butikker senest i 2023 skal renoveres og forvandles til
kædens nye koncept.
Per Bank, CEO i Salling Group A/S, udtalte i april 2019, at
kæden inden for en periode på ti år forventer at have 600
butikker i Danmark. I maj 2019 kunne Brian Seemann Broe,
kædechef for Netto Danmark, meddele, at hvis alt går vel åbnes
butik nr. 550 inden udgangen af 2020.

Nøgletal for Salling Group A/S (koncernen)
År

2018

2017

2016

2015

2014

Omsætning

59.410.000

58.446.000

57.582.000

57.148.000

55.905.000

(1.000 kr.)

Bruttofortjeneste

16.261.000

15.944.000

15.310.000

15.232.000

9.762.000

(1.000 kr.)

Resultat før skat

1.804.000

2.231.000

1.763.000

2.244.000

2.252.000

(1.000 kr.)

Årets resultat

1.367.000

1.698.000

1.322.000

1.734.000

1.745.000

(1.000 kr.)

Egenkapital

3.981.000

2.953.000

6.733.000

8.523.000

6.407.000

(1.000 kr.)

30.871.000

30.477.000

31.871.000

32.465.000

27.674.000

(1.000 kr.)

27.497

26.935

26.568

26.119

25.611

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Balance
Antal ansatte
Regnskabsafslutning

Kilde: Bisnode
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K/SNetto
NettoTune
TuneParkvej
Parkvej
K/S

K/S Netto Tune Parkvej

Beskrivelse af OK a.m.b.a.
Lejekontrakten er indgået med:

Selskabets omsætningen var i 2018 var på + DKK 7,1 mia.,
og årets resultat var på DKK 405 mio. Selskabets egenkapital
udgjorde ved årets udløb + DKK 2,8 mia. Det angives i selskabets årsrapport 2018, at resultatet bunder i øget vækst
på næsten alle forretningsområder.

OK a.m.b.a.
Åhave Parkvej 11
8260 Viby J
CVR nr. 39 17 04 18

Ydermere meddeler OK i årsrapporten fra 2018 følgende om
bilist- og brændstofmarkedet:

Lejeindtægten fra OK a.m.b.a. udgør 4% af de samlede lejeindtægter i K/S Netto Tune Parkvej.
OK a.m.b.a. er moderselskabet i OK-koncernen, der foruden
det andelsejede moderselskab, består af en række hel- og
delejede datterselskaber og associerede selskaber, så som
Kamstrup A/S, Danoil Exploration A/S, EnergiData A/S m.fl.

"Aldrig har der været så mange biler på vejene. Danskerne har
behov for stadig større mobilitet, og det afspejler sig i salget af
brændstof fra OK’s tankstationer. OK øgede sin volumen marginalt i et svagt faldende marked. OK har i 2018 etableret fire
nye tankstationer, fastholdt sin konkurrencekraft og øget sin
volumen trods en stærk priskonkurrence.

OK a.m.b.a. driver forretningen inden for salg af brændstof
og bilvask fra tankstationer samt salg af brændstof, olie, el,
smøremidler og naturgas til private og virksomheder. Med
mere end 730 tankstationer til både private og erhverv er
OK repræsenteret mange steder i Danmark. Foruden ovenstående dimensionerer, leverer og installerer OK oliefyr og
varmepumper samt yder energiteknisk service. OK tilbyder
også forsikringsydelser og mobiltelefoni.

Samtidig har OK opretholdt investeringer i digitale platforme,
herunder en yderligere videreudvikling af OK’s betalings-app,
som er blevet udstyret med flere betalingsmuligheder. Antallet
af brugere og transaktioner stiger støt, og i foråret 2018 vandt
appen guld ved Danish Digital Awards i kategorien ”Innovation
– Established Brands.”

“

Resultatet bunder i øget vækst på næsten alle forretningsområder og
udmønter sig i en udlodning til OK’s medejere på niveau med de seneste to år
og er dermed blandt de største udlodninger i selskabets historie.

”

- Fra OK årsrapport 2018 om koncernens præstationer i seneste regnskabsår.

Nøgletal OK a.m.b.a. (moderselskabet)
År

2018

2017

2016

2015

2014

Omsætning

7.149.141

5.986.546

5.073.037

5.626.909

6.893.612

(1.000 kr.)

Bruttofortjeneste

1.092.704

992.218

991.294

814.147

768.017

(1.000 kr.)

466.266

472.834

342.851

202.057

262.328

(1.000 kr.)

Resultat før skat
Årets resultat

405.233

422.481

295.194

178.741

262.328

(1.000 kr.)

Egenkapital

2.882.356

2.578.067

2.233.264

2.032.064

1.924.817

(1.000 kr.)

Balance

4.767.241

4.183.527

3.747.609

3.010.150

3.144.516

(1.000 kr.)

Dækningsgrad

15,28

16,57

19,54

14,47

11,14

(%)

Overskudsgrad

3,85

3,80

5,00

1,91

1,03

(%)

Antal ansatte

412

403

392

380

375

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

Regnskabsafslutning

Kilde: Bisnode
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