
Årsrapport 2013

Indhold / Kort om Coop / Forord fra formanden / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Hovedbegivenheder i året 

CSR – Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger 



Indhold Ledelsesberetning

Kort om Coop 3

Forord fra formanden 4

Hoved- og nøgletal 5

Ledelsesberetning 7

Hovedbegivenheder i året 8

CSR – Ansvarlighed 9

Kæderne 15

Internet-aktiviteter 21

Risikostyring 22

Bestyrelse og direktion 24

Påtegninger 26

Årsregnskab 

Resultatopgørelse 30

Balance 31

Pengestrømsopgørelse 33 

Noter 34

Selskabsoplysninger 48

3

28

 / årsrapport 2013 / Indhold

2

Indhold / Kort om Coop / Forord fra formanden / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Hovedbegivenheder i året 

CSR – Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger 

 / årsrapport 2013

Indholdsfortegnelse



Kort om Coop
Coop Danmark A/S er ultimativt ejet af Coop amba

Coop danmark A/s’ hovedaktivitet består af detailhandel indenfor dagligvarer og dagligvarebaseret nonfood på det danske 
marked. detailhandlen varetages gennem en række kædekoncepter, hvor de enkelte butikker dels er ejet af Coop danmark 
A/s og dels af en række selvstændige brugsforeninger. 

Coop danmark A/s-koncernens og brugsforeningernes samlede omsætning excl. moms og antal butikker udgjorde:

Kæder Omsætning Butikker

    2013 2012 2013 2012

Kvickly   9.193 9.307 79 78
superBrugsen   13.579 13.693 233 247
dagli’Brugsen   6.913 7.241 372 375
Irma    2.382 2.415 83 83
fakta    10.136 9.858 431 401
grønland/færøerne   877 867 20 20
Øvrig omsætning   1.311 1.460 2 2
    44.391 44.841 1.220 1.206

Ejendomsaktieselskabet  
af 22. juni 1966

50 %

Brugsforeninger
Franchiseaftale

Rugkoppel-centeret A/S
31 %

Logsite ApS
33 %

Coop Trading A/S
33 %

Coop Denmark Asia Ltd.
100 %

fakta A/S
100 %

fakta GmbH
100 %

Coop Danmark A/S
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Forord fra formanden
2013 har været et år med historiske beslutninger i Coop. Men også et år, 
der samlet set har været økonomisk utilfredsstillende

efter at moderselskabet fdB og for-
retningen Coop havde været adskilt i 11 
år, blev vi samlet i én organisation under 
Coop navnet. 

det har medført, at hele organisationen 
arbejder mere målrettet på at tydeliggø-
re vores særkende: At vi er en virksom-
hed ejet af vores medlemmer, og at vi 
derfor prioriterer at give vores medlem-
mer flere fordele.

Konkret har det blandt andet udmøntet 
sig i, at Irma og fakta er kommet med i 
vores medlemsprogram, så medlemmer-
ne nu optjener point i samtlige af Coop 
familiens mere end 1.200 butikker.

det er også for at styrke medlemskabet, 
at vi i 2013 besluttede at etablere Coop 
Bank. Øverst på mange medlemmers 
ønskeliste er finansielle ydelser. med 
Coop Banks enkle, billige og gennem-
skuelige produkter er det ønske opfyldt.

resultatmæssigt blev 2013 som for-
ventet et vanskeligt år. fjernelsen af luk-
keloven 1. oktober 2012 medførte, at de 
store butikker fik mulighed for at holde 
åbent alle søndage. det har i 2013 
kostet omsætning og indtjening, specielt 
i fakta, men også i dagli´Brugsen.

særligt fakta har haft et vanskeligt 2013, 
hvorfor der arbejdes med en repositio-
nering af kædeformatet. fakta har i 2013 
udbygget butiksnettet med en række 
attraktive placeringer.

til trods for at det samlede resultat er 
utilfredsstillende, så er der også en 
række ting, der er god grund til at glæde 
sig over. Vi har præsteret fremgang i 
superBrugsen, Irma og Kvickly og der-
med demonstreret, at alt ikke behøver at 
være discount. det er godt for mangfol-
digheden. 

Vi har fortsat de seneste års massive 
investeringer i såvel butikkerne som i de 
funktioner, kunderne ikke ser: Uddan-
nelse, It, administration og logistik. det 
er investeringer i fremtiden, der er med 
til at gøre os mere konkurrencedygtig i 
de kommende år.

Ansvarlighedsarbejdet er et af de 
områder, hvor Coop ønsker at ligge 
i front i forhold til vores konkurrenter. 
I 2013 kom det bl.a. til udtryk ved, 
at vi stadig har det største udvalg af 
økologiske produkter på markedet, 
og Irma ligger i front ved at have 
den største økologiandel i danmark 
med 25% af omsætningen. 

Lasse Bolander,
Bestyrelsesformand
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Hoved- og nøgletal
 

(Mio. kr.)  2013 2012 2011 2010 2009

Coop Danmark A/S-koncernen
Resultatopgørelse:

nettoomsætning 39.701 40.373 39.569 38.290 36.883
Bruttofortjeneste 8.820 8.965 8.703 8.705 8.381
resultat før renter (eBIt) 85 287 544 504 344
finansielle poster, netto -61 -59 -24 -45 -60
resultat før skat (eBt) 24 228 520 459 284
Årets resultat 57 156 397 341 232

     
Balance:     

Aktiver i alt 10.566 10.293 10.971 10.638 9.574
egenkapital 2.248 2.196 2.798 2.771 2.493
Investeringer i materielle anlægsaktiver  723 797 665 715 647
     
Nøgletal:     

Afkast af investeret kapital incl. goodwill (roIC) 2,7% 9,6% 19,5% 17,4% 10,6%
egenkapitalens forrentning (roe) 2,5% 6,2% 14,2% 13,0% 9,6%
soliditetsgrad 21,3% 21,3% 25,5% 26,1% 26,0%
     
Brugsforeninger
Resultatopgørelse:     

nettoomsætning 16.072 15.954 15.592 15.077 14.953
Bruttofortjeneste 3.490 3.438 3.446 3.447 3.472
resultat før renter (eBIt) 150 145 229 204 319
finansielle poster, netto -9 9 -35 -63 -66
resultat før skat (eBt) 141 154 194 141 253
Årets resultat 100 112 149 109 165

     
Balance:     

Aktiver i alt 7.135 6.874 6.727 6.477 6.225
egenkapital 3.662 3.555 3.572 3.408 3.335
Investeringer i materielle anlægsaktiver  288 379 392 464 485
     
Nøgletal:     

egenkapitalens forrentning (roe) 2,8% 3,1% 4,3% 3,2% 5,0%
soliditetsgrad 51,3% 51,7% 53,1% 52,6% 53,6%

(fortsættes)
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Hoved- og nøgletal – forsat
 

(Mio. kr.)  2013 2012 2011 2010 2009

Coop Danmark A/S-koncernen og brugsforeninger
Resultatopgørelse:   

nettoomsætning 44.391 44.841 43.785 42.524 41.882
Bruttofortjeneste 12.310 12.403 12.149 12.557 12.223
resultat før renter (eBIt) 235 432 773 708 663
finansielle poster, netto -70 -50 -59 -108 -126
resultat før skat (eBt) 165 382 714 600 537
Årets resultat 157 268 545 450 397

     
Antal butikker     
Coop danmark A/s 371 388 396 408 416
tilknyttede virksomheder 431 403 382 372 364
Brugsforeninger 418 415 418 416 416
   1.220 1.206 1.196 1.196 1.196

     
Antal medarbejdere (ultimo)     
Coop danmark A/s 17.632 18.471 18.270 18.389 18.399
tilknyttede virksomheder 8.544 7.341 6.957 6.181 5.374
Brugsforeninger 11.819 11.853 11.364 11.336 11.110
   37.995 37.665 36.591 35.906 34.883

     
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere     
Coop danmark A/s 9.590 9.903 10.079 10.262 8.475
tilknyttede virksomheder 3.247 2.928 2.749 2.515 2.452
Brugsforeninger 5.970 5.949 5.960 5.973 6.161
   18.807 18.780 18.788 18.749 19.034
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da lukkeloven blev ophævet 1. oktober 
2012 fik det vidtrækkende konse-
kvenser for udviklingen på dagligvare-
markedet i danmark. for Coop ramte 
det både fakta og dagli´Brugsen. da 
fakta gennemførte en allerede planlagt 
ekspansion med store investeringer i 
nye butikker i 2013, blev denne kæde i 
særlig grad ramt.

der er iværksat et omfattende program, 
der skal sikre, at fakta optimerer drifts-
modellen og styrker den kommercielle 
position.

til gengæld lykkedes det at skabe 
forbedrede resultater i Kvickly, super-
Brugsen og Irma. 

samlet set blev resultatet lavere end 
forventet og i 2012 og utilfredsstil-
lende.

discountsektoren med 6 forskellige 
kæder, 4 udenlandske og 2 danske, 
voksede fortsat kraftigt og erobrede 
markedsandele. 

superBrugsen, som er Coops største 
kæde, udviklede sig særdeles positivt 
gennem 2013.

på trods af markedsudviklingen har 
Coop fastholdt en langsigtet strategi, 
hvor der investeres massivt i moder-

niseringer af eksisterende butikker 
og etablering af helt nye. der åbnede 
således for første gang i en årrække to 
helt nye Kvickly varehuse i henholds-
vis tåstrup og på Amager, ligesom to 
andre huse i Buddinge og sønderborg 
blev flyttet til nye og bedre rammer.

Coops 1,4 mio. medlemmer modtager 
en række medlemsfordele. Ved brug af 
medlemskortet i Coops kæder opspa-
res der point, der kan anvendes til køb 
i Coops butikker og på Coop.dk. endvi-
dere modtager medlemmerne en række 
personlige medlemsrabatter i butikker 
og via mails. de samlede kontante 
medlemsfordele udgjorde i 2013 613 
mio. kr., hvilket var 147 mio. kr. eller 
32% højere end for 2012.

som medlem har man en række yderli-
gere fordele, eksempelvis attraktive til-
bud fra en række andre leverandører og 
gratis modtagelse af danmarks mest 
læste månedsmagasin, samvirke. man 
kan endvidere bruge sit medlemskab til 
at blive aktiv i Coop og gøre en forskel 
i sin lokale butik og i lokalområdet, 
ligesom man også har mulighed for at 
få indflydelse i flere forskellige politiske 
niveauer i Coop.

den samlede omsætning blev 44,4 
mia. kr. for Coop danmark A/s og de 
selvstændige brugsforeninger. der blev 

realiseret et eBIt-resultat på 235 mio. 
kr. det fordeler sig med 85 mio. kr. til 
Coop danmark A/s mod 287 mio. kr. 
i 2012, og 150 mio. kr. i brugsforenin-
gerne mod 145 mio. kr. året før.

Forventninger til fremtiden
for 2014 forventes en markedssitua-
tion som i 2013. forbrugerne vil fortsat 
være fokuserede på lave priser, men 
udviklingen i antallet af nye discount-
butikker dæmpes en smule. Konkur-
rencen vil fortsat være intensiv og stille 
store krav til fortsatte effektiviseringer i 
alle dele af organisationen.

der vil fortsat blive investeret i moder-
niseringer af butiksnettet i 2014. 

der forventes en øget indtjening i 
2014.

Begivenheder efter 
regnskabsårets afslutning
der er ikke indtruffet betydningsfulde 
hændelser efter regnskabsårets afslut-
ning, som har indflydelse på bedøm-
melsen af selskabets og koncernens 
økonomiske stilling pr. 31. december 
2013.

Ledelsesberetning
Flere åbningstimer, fortsat vækst i antal discountbutikker og stagnerende 
forbrug betød, at 2013 blev et vanskeligt år med en utilfredsstillende 
indtjening til følge
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•	Coop og fdB blev samlet under 
Coop navnet, og fdB flyttede tilbage 
til hovedkontoret på roskildevej.

•	partneraftale omkring pantknap-
pen på alle flaskeautomaterne blev 
indgået med Børns Vilkår og CAre 
danmark.

•	dagli´Brugsen satte priserne ned på 
flere hundrede varer for at gøre sig 
mere konkurrencedygtig lokalt.

•	superBrugsen udviklede sit Koncept 
15 til flere butikker og styrkede sin 
position som det lokale supermarked.

•	Kvickly åbnede nye varehuse på 
Amager, i tåstrup, Buddinge og 
sønderborg.

•	fakta åbnede sine første to butikker 
uden for danmark, da man etable-
rede sig syd for den dansk-tyske 
grænse.

•	de to danske modemærker Jackpot 
og Cottonfield blev købt fra det børs-
noterede IC Company med henblik 
på lancering i Kvickly i 2014.

•	landsrådet i Coop amba vedtog 
etableringen af Coop Bank, der var 
en realitet i 2. halvår med tilbud om 
enkle bankforretninger for medlem-
merne.

•	en stor kampagne for at reducere 
madspild blev skudt i gang ved en 
stor event på rådhuspladsen i Kø-
benhavn.

•	Coop og post danmark etablerede 
samarbejde om et landsdækkende 
netværk af 300 pakkeautomater, der 
gør det nemt og hurtigt for danskerne 
at hente pakker.

•	flere samarbejdsprojekter med min-
dre, lokale leverandører blev etable-
ret i både Kvickly, superBrugsen og 
dagli´Brugsen.

•	de mindste butikker blev samlet i 
kæden lokalBrugsen, der forventes 
at komme til at bestå af cirka 100 
butikker.

•	I efteråret blev det også muligt at 
optjene point ved køb i Irma og fakta.

•	en massiv medlemskampagne har 
ført til en vækst på 100.000 i antallet 
af medlemmer, der nu tæller 1,4 mil-
lioner.

•	Adm. direktør siden 2009, Jesper 
lien, fratrådte.

•	som ny adm. direktør blev peter 
høgsted udpeget.

•	med effekt fra 1. januar 2014 blev 
gregers Wedell-Wedellsborg og 
michael løve udnævnt til koncerndi-
rektører.

Hovedbegivenheder i året
Efter 11 års adskillelse blev FDB og Coop samlet igen, nu under Coop navnet. 
Det blev besluttet at etablere en bank for medlemmerne, og de første butikker 
uden for Danmark blev åbnet
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CSR – Ansvarlighed
I Coops formål er det beskrevet, at vi ønsker at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. 
Mere konkret tror vi på, at hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ikke er 
begrænsende for Coops succes men derimod er et væsentligt aktiv for virksomhedens 
langsigtede konkurrenceevne og markedsposition

Coop har en lang tradition for at 
anvende sit overskud på at støtte 
almennyttige aktiviteter, som fremmer 
ansvarlighed og bæredygtig udvikling i 
samfundet, således også i 2013. I det 
følgende er der beskrevet en række 
eksempler på det, der har omfattet året. 
I Coops ansvarlighedsrapport for 2013 
er flere projekter medtaget og i en 
mere detaljeret beskrivelse.

som en konsekvens af sammenlægnin-
gen af fdB og Coop i januar 2013 har 
vi sat yderligere fokus på Csr arbejdet 
i forretningsområderne, og vi har ind-
draget flere temaer på ansvarlighed. 
Vi har valgt at lægge arbejdet ind i en 
Iso26000 struktur, hvor temaerne, der 
arbejdes med, er menneskerettigheder, 
arbejdsforhold, miljø, god forretnings-
skik, forbrugerforhold og samfunds-
udvikling og -inddragelse.

Ved udgangen af 2013 er der blevet 
udarbejdet en ny fælles ansvarligheds-
strategi for foreningen og for forretnin-
gen, som er udarbejdet i kølvandet af 
ansættelsen af en ny ansvarlighedsdi-
rektør i Coop.

Samfundsansvar
dette er Coop danmarks lovpligtige 
redegørelse for samfundsansvar i 
overensstemmelse med årsregn-
skabslovens § 99a og § 99b. denne 
rapportering suppleres af Coops An-
svarlighedsrapport 2013, der er struk-
tureret iht. hovedemnerne i Iso26000; 
ledelsessystem for samfundsmæssigt 
ansvar. Coops Ansvarlighedsrapport 
kan findes på www.coop.dk/Csr2013. 

Coops politik for etisk handel er bl.a. 
formuleret for at sikre overordnet 
respekt for menneskerettighederne hos 
Coop. I politikken indgår, at Coop skal 
tage hensyn til menneskerettigheder 
og arbejdstagerrettigheder i tillæg til 
andre konkurrencemæssige forhold ved 
valg af leverandører, og at Coop skal 
arbejde aktivt for at etablere effektive 
tiltag, som sikrer, at varer eller tjenester 
produceres på en måde, som ikke truer 
arbejdstagernes rettigheder eller men-
neskerettigheder.

Vi har i 2013 gennem Business social 
Compliance Initiative (BsCI) intensive-
ret indsatsen overfor non-food leve-
randører fra fjernøsten. I 2013 havde 
Coop gyldige audit rapporter på 77 % 
af de fabrikker, Coop i året havde ordrer 
på, mod 49 % i 2012. I juni 2013 har vi 
underskrevet ”den Internationale Aftale 
om Brand- og Bygningssikkerhed i 
Bangladesh”, der har en målsætning om 
at skabe en mere sikker og bæredygtig 
beklædningsindustri i Bangladesh.

også på de interne linjer gøres der et 
stort arbejde for at forebygge antallet 
af arbejdsulykker. I 2012 var der 431 
alvorlige (anmeldepligtige) ulykker, og i 
2013 var der 300 alvorlige ulykker.  der 
er med andre ord tale om et fald i antal-
let af alvorlige ulykker på 30 %.

Sociale forhold er et væsentligt tema 
i Coop, og vi arbejder aktivt med f.eks. 
vores arbejdsmiljø og medarbejder-
trivsel. 

Arbejdsmiljø er helt centralt i Coop. det 
er ikke, fordi det er farligt at arbejde i 

vores koncern, men Coops størrelse 
alene gør, at mange bliver berørt, hvis 
arbejdsmiljøet ikke er i fokus. med 
38.000 ansatte, herunder mere end 
15.000 unge under 18 år, har vi i Coop 
et særligt ansvar. omdrejningspunktet i 
Coops arbejdsmiljøstrategi er en syste-
matisk tilgang til forebyggelse. Arbejds-
miljøstrategien bygger på sikkerheds-
kultur som begreb og er implementeret 
bl.a. gennem forebyggende besøg og 
intern arbejdsmiljøuddannelse.

medarbejdernes trivsel er ligeledes vig-
tig for Coop, både for medarbejdernes 
egen trivsel, men også fordi medarbej-
dere, der trives, skaber gode oplevelser 
for vores kunder. hvert år deltager mere 
end 24.000 respondenter i medarbej-
dertilfredsheds- og arbejdsmiljøunder-
søgelsen ud af en samlet medarbejder-
skare på ca. 38.000. på en skala fra 
1-5 (hvor 5 er den bedste score) havde 
Coop en score på 4,23 i 2012 indenfor 
medarbejderloyalitet og tilfredshed. I 
2013 er scoren steget til 4,31.

Coop ser stort potentiale både ledel-
seskvalitets- og forretningsmæssigt i at 
hæve antallet af det underrepræsen-
terede køn i strategisk vigtige stillinger. 

Andelen af kvinder i Coop danmarks 
bestyrelse er 20% ekskl. medarbej-
derrepræsentanter. fremadrettet, i 
forbindelse med naturlig udskiftning i 
bestyrelsen, vil vi stræbe efter i rekrut-
teringsprocessen at finde kvindelige 
kandidater for at øge andelen kvinder i 
bestyrelsen.
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I 2013 har Coop gennemført en omfat-
tende analyse af kvindelige ledere i 
Coop, der afdækker antal, glaslofter, 
ledelseskvalitet, interne barrierer m.v. 
dette har ført til en beslutning om at 
igangsætte en langsigtet indsats for at 
øge andelen af kvinder i strategiske le-
delsespositioner. formålet med denne 
indsats vil være at hæve ledelseskva-
liteten yderligere på tværs af Coop. 
Indsatsen ses som en kulturforan-
dringsproces med følgende milepæle 
over de næste 3 år:

•	år 1: højne vidensniveauet, påvirke 
holdninger, skabe organisatorisk 
følgeskab.

•	år 2: etablere målsætninger samt 
definere og implementere målrettede 
initiativer. 

•	år 3: opfølgning og igangsættelse af 
yderligere initiativer.

I Coop danmarks koncernledelse er 
andelen af kvinder 18 pct. ved udgan-
gen af 2013.

når det gælder miljø og klima, har vi 
Coops miljøpolitik, der sætter rammen 
for, hvad Coop mener om miljøspørgs-
mål. den skal sikre, at vi har en fælles 
forståelse for det miljømæssige aftryk, 
vores virksomhed sætter: Coop skal 
udvise ansvarlighed over for miljøet og 
bidrage til at påvirke samfundsudviklin-
gen i en mere bæredygtig retning, og 
miljøhensyn skal integreres i virksomhe-
den ud fra markedsmæssige betingel-
ser. Indsatsen på miljøområdet skal 
primært være forebyggende.

I Coop tilstræber vi derfor at se affald 
som en ressource, og vi forsøger, hvor 
vi kan, at genanvende vores affald.  I 
alle vores butikker sorteres pap og 
plastik i særlige containerne, som bliver 
sendt til genanvendelse. I 2013 blev 
ca. 32.000 tons pap og 765 tons plast 
sendt til genanvendelse.

I 2014 vil Coop udvikle en strategi for 
emballager på vores egne varemærker. 
strategien forventes færdig i løbet af 
2014 og har som mål at gøre vores 
emballager grønnere og lettere at 
genanvende.  Allerede i 2013 opnå-
ede vi emballagereduktion på nogle af 
vores varer, bl.a. skiftede fersk kylling 
emballage, hvilket betød en reduktion i 
plastforbruget på 60 tons pr. år. 

Vores samlede energiforbrug er steget 
ca. 4 pct. i forhold til 2012. dette skyl-
des bl.a. tilvækst af fakta butikker, og at 
odense Centrallager er kommet med 
på energisystemet.  Vi har dog i løbet af 
året indarbejdet flere energibesparende 
tiltag i vores butiksnet. disse besparel-
ser udgør for 2013 samlet set knap 4.3 
mio kWh.

for at forebygge korruption og 
bestikkelse har Coop bl.a. formuleret 
og implementeret en omfattende intern 
gavepolitik. gavepolitikken afspejler de 
grundlæggende etiske værdier, som 
alle medarbejdere forventes at tilslutte 
sig og følge. det generelle grundlag er, 
at enhver handling skal være bestemt 
af, hvad der tjener Coops interesser, og 
Coops omdømme og troværdighed må 
ikke bringes i fare ved at opnå person-
lige fordele. 

Coops Code of Conduct skal efterle-
ves af alle Coops leverandører, og den 
indgår som en del af vores indkøbskon-
trakt.  Code of Conduct omfatter bl.a., 
at al lokal lovgivning skal overholdes, 
at børnearbejde og tvangsarbejde 
ikke accepteres, at medarbejdere kan 
gå sikkert på arbejde og har ret til at 
organisere sig. Code of Conduct omfat-
ter også områderne antikorruption og 
bestikkelse.

I henhold til BsCI’s Code of Conduct, 
der anvendes i fjernøsten overfor leve-
randører af nonfood, skal der etableres 
og følges en antibestikkelses- og anti-
korruptionspolitik. I lighed med andre 
områder i BsCI’s Code of Conduct 
indgår dette i Coops auditproces. Vi 
har identificeret en enkelt afvigelse via 
vores auditproces i 2013.

Det grønne – klima og miljø

Madspild: 40.000 bananer 
på Rådhuspladsen
sammen med forbrugerbevægelsen 
stop spild af mad og fødevareBan-
ken rykkede Coop den 23. maj 2013 
ind på rådhuspladsen i København 
med 40.000 bananer.  Anledningen 
var lanceringen af Coops indsats 
mod madspild, og der var sat spot 
på singlebananer, som er de 40.000 
bananer, vores butikker smider ud om 
ugen, fordi de bliver brækket af klasen 
og ligger alene tilbage. og de enlige 
bananer er der ingen, der vil købe, så 
de var blevet fragtet til rådhusplad-
sen, hvor medlemsvalgte fra Coop og 
frivillige fra forbrugerbevægelsen stop 
spild af mad og fødevareBanken delte 
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Madspild: 40.000 bananer 
på Rådhuspladsen

Coops medlemsvalgte bakker op 
om madspilds-event på rådhus-
pladsen i København.

dem ud til forbipasserende sammen 
med information om madspild. det var 
dog ikke kun på rådhuspladsen, at folk 
blev tilbudt en singlebanan. over hele 
landet blev der uddelt gratis bananer 
i alle 1.200 butikker i Kvickly, super-
Brugsen, dagli´Brugsen, lokalBrugsen, 
fakta og Irma.

Coops mål er at reducere madspild 
med 10 pct. i 2013 og 2014 målt i for-
hold til 2012. I alle vores kæder er der 
sat spot på madspild, og i butikkerne 
møder kunderne vores madspildsbud-
skaber, og de kan købe varer, der er 
tæt på udløbsdato til nedsat pris. flere 
af kæderne har indført et-styks salg 
af udvalgt frugt og grønt, og i uge 43 
satte vi fokus på madspild i alle vores 
kæders tilbudsaviser. 

Coop Grøn Idepris:  
udvikling af grøn emballage
ni ud af ti danskere synes, at pap, 
plastik, dåser og papir fylder for meget i 
indkøbsposen og skraldespanden, viser 
en undersøgelse foretaget af Coop 
Analyse.

derfor satte Coop grøn Idepris i 2013 
fokus på, hvordan mængden af embal-
lage kan reduceres, genanvendes eller 
gøres grønnere i hjemmet, i supermar-
kedet eller i produktionsleddet. Coop 
grøn Idepris er en tilbagevendende 
idékonkurrence, som har til formål at 
indhente gode ideer fra danskerne til at 
gøre dagligvarehandlen og danskernes 
forbrug mere miljø- og klimavenligt. 
Coop grøn Idepris målretter sig via tre 
konkurrencer til forbrugere, leverandø-
rer og Coops medarbejdere.

resultatet af idékonkurrencen i 2013 
blev mere end 1.400 idéer fra forbru-
gerne. Idéer, som Coop forpligter sig til 
at udvikle og integrere i forretningen. 

Omtanke i indkøbskurven

Irma topper på økologi 
de økologiske varer udgør 29 pct. af 
omsætningen på Irma.dk og 24,5 pct. 
af omsætningen i Irma. dermed har 
Irma de højeste økologiandele blandt 
dagligvarekæder i danmark. 

Comeback til FDB møbler
I 2013 satte vi et samarbejde med Kvist 
møbler i årre i gang i produktionen af 
en række af de gamle fdB-møbelklas-
sikere. I 1960’erne fandtes der stort 
set ikke et hjem uden mindst ét fdB-
møbel, og poul m. Volthers køkkenstol 
i sig selv solgte over 850.000 eksem-
plarer. møblerne bliver produceret af 
bæredygtigt fsC mærket træ og er i 
første omgang til salg i superBrugsen 
og på coop.dk.

Fairtrade bananer
efter at have været væk fra frugtafdelin-
gerne i Coops butikker cirka et år kom 
fairtrade-bananen atter på hylderne i 
Kvickly, superBrugsen, dagli’Brugsen, 
Irma og fakta henover sommeren i 
2013. og det til glæde for de mange 
kunder, som havde efterspurgt fairtra-
de-bananerne, der er en af de største 
enkeltvarer med fairtrade mærket på 
markedet, og som udgør næsten 10 
pct. af det samlede banansalg i Coops 
kæder. det var udfordringer med kvali-
teten, der var årsagen til, at Coop måtte 
fjerne fairtrade-bananerne fra hylderne, 
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Coop modtager pris for 
visionært  CSR-arbejde

på CAre danmarks årlige repræ-
sentantskabsmøde den 24. april 
2013 overrækker bestyrelsesfor-
mand Christian s. nissen CAre 
prisen 2012 til elise Brøchner, 
der er koncerndirektør i Coop. 

men det blev løst i samarbejde med 
de to leverandører af Coops fairtrade-
bananer i den dominikanske republik, 
som nu samarbejder med flere koope-
rativer og har iværksat nye metoder til 
at sikre kvaliteten af bananerne.

sortimentet af fairtrade-mærkede 
produkter ligger i Coop på niveau med 
2012 med ca. 260 indmeldte varer, og 
omsætningen er steget 7 pct.

Nul putte: Buræg ud af Kvickly
I 2013 tog Coop et skridt for bedre 
dyrevelfærd, da Kvickly udmeldte 
buræg af sortimentet. det skete under 
overskriften ”nul putte” og var et led 
i kædens fokus på dyrevelfærd og 
ansvarlighed. Beslutningen blev truffet 
i tæt samarbejde med dyreværnsor-
ganisationen dyrenes Beskyttelse 
og leverandøren dAnÆg. forud for 
beslutningen havde Kvickly desuden 
spurgt sine kunder om deres holdning 
til buræg, hvor mere end halvdelen 
svarede, at de ville være glade for ikke 
at have mulighed for at købe buræg i 
Kvickly.

med beslutningen er Kvickly og Irma de 
to eneste kæder i den danske detail-
handel, der har udmeldt buræg af sor-
timentet, og Irma modtog i 2013 også 
prisen som årets Ægtivist fra dyrenes 
Beskyttelse.

Det langt væk

Savannah Storytellers:  
Historier fra Afrika
I foråret 2013 turnerede Coops otte 
savannah storytellers danmark rundt 

til i alt 88 årsmøder og generalforsam-
linger i Kvickly, superBrugsen og dag-
li’Brugsen. her fortalte de om Coops 
indsats for udvikling gennem handel, 
og om hvordan Coop som ansvarlig 
dagligvarevirksomhed breder mange 
ringe i vandet ved at samarbejde med 
små producenter i Østafrika. mere 
end 8.000 af Coops medlemmer og 
medlemsvalgte hørte historierne fra 
gruppen af savannah storytellers, der 
forud for foredragene havde været på 
studietur til Østafrika. en tur, der førte 
dem tæt på afrikanske farmere i Kenya 
og Uganda og gav kød og blod til 
fortællingerne.

Coop modtager pris for 
visionært CSR-arbejde
Coops samarbejdspartner på savan-
nah og Velgørenhedsknappen, CAre 
danmark, tildelte i 2013 CAre prisen 
2012 til Coop. prisen blev givet til 
Coop for det visionære Csr-arbejde 
og bredfavnende samarbejde med 
CAre danmark omkring kenyanske 
småbønders produkter i savannah 
serien, savannah storytellers og 
velgørenhedsknappen. Alle projekter, 
der forener handel og udvikling på 
en miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtig måde. 

Det tæt på

LokalBrugsen  
– ny kæde i lokalområdet
som en konsekvens af afskaffelsen 
af lukkeloven den 1. oktober 2012 
iværksatte Coop i 2013 den hidtil 
største redningsaktion for mindre butik-
ker i danmark. her skabte Coop en 
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Velgørenhedsknappen på 
flaskeautomaterne

med overskriften  ”et tryk for 
livet”, driver Coop i samarbejde 
med CAre danmark og Børns 
Vilkår velgørenhedsknappen på 
Coops flaskeautomater i 2013 og 
2014. 

Ved et antal butikker gennemfø-
res endvidere forsøg med lokal 
donation af flaskepant, f. eks. til 
Julemærkehjemmet fjordvang i 
sønderlylland.

ny kæde under navnet lokalBrugsen, 
der består af butikker, som oprinde-
ligt var lukningstruede, hvis ikke der 
blev gjort en ekstra indsats. Ved årets 
udgang var der etableret 51 butikker i 
lokalBrugsen, og i løbet af 2014 vil det 
samlede antal af butikker komme op på 
mellem 80 og 100. hver butik i kæden 
er blevet etableret med utraditionelle 
metoder;  hver enkelt butik er nemlig 
indrettet efter den lokale befolknings 
ønsker, og 2/3 af butikkernes varer 
er lokale. mange af butikkerne har 
derudover tillægsfunktioner som post, 
håndkøbsudsalg og Coop Bank. 
på den måde er det blevet muligt at 
samle mange funktioner, der ellers ville 
forsvinde helt fra de små byer, hvis 
butikkerne lukkede.

SuperBrugsen støtter lokale projekter
superBrugsen iværksatte i 2013 et 
lokalt initiativ, hvor hver butik i kæden 
hvert kvartal donerer penge til lokale 
projekter, foreninger eller klubber, der 
mangler penge til at realisere gode 
idéer, der giver værdi til lokalsamfundet. 
derfor er det kunderne i den enkelte 
butik, der bestemmer, hvordan pen-
gene bliver fordelt.  det gør de ved at 
fordele røde mønter fra butikken, som 
kan kommes i en donationsstander i 
den enkelte butik.

Velgørenhed
partnerskab med CAre danmark og 
Børns Vilkår

I 2013 blev der doneret 6.191.570,50 
kr. til CAre danmark og Børns Vilkår 
fra kunderne i Coops kæder. det 
gjorde der, fordi kunderne med et 

enkelt tryk på Velgørenhedsknappen 
på butikkernes flaskeautomater kan do-
nere deres pant til de to organisationer 
og dermed lade flaskepanten gå til et 
godt formål.  Coop har nemlig i 2013 
og 2014 et partnerskab med CAre 
danmarks og Børns Vilkår. 

Coops kæder har desuden solgt 
en serie af juleprodukter med alt fra 
gavepapir til vinposer, og her gik 2 kr. 
pr. solgt enhed til de to organisationer.  
samtidig donerede Irma overskuddet af 
salget af en række kunstprodukter på 
748.851 kroner til Børns Vilkår, mens 
superBrugsen har doneret 1 mio. kr., 
der efter kundernes indstilling blev 
fordelt til tre velgørende organisatio-
ner; CAre danmark, Børns Vilkår og 
mødrehjælpen.

Danmarks Indsamling:  
Fra Coop til Afrika
Ved danmarks Indsamling 2013 kunne 
Coop på vegne af sine kunder over-
række en check på i alt 2.105.982 kr. 
og var dermed i toppen af bidragsydere 
til det store indsamlingsshow. Coop 
er en aktiv partner og bidragsyder i 
forbindelse med den årlige indsamling, 
hvor danmarks 12 største humanitære 
organisationer i fællesskab samler 
penge ind, der går ubeskåret til pro-
jekter i Afrika, Asien og latinamerika. 
2013’s omdrejningspunkt for indsam-
lingen var ”støt din landsdel i kampen 
om at samle ind til Afrika”, og Coops 
donation var et resultat af rekordsalget 
af den særlige danmarks Indsamlings-
pose, der blev solgt i alle Coops 
kæder. her kunne kunderne købe den 
særlige bærepose til 5 kr., hvor der for 
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GoCook: Børn skal blive 
bedre til at lave mad end 
deres forældre 

I samarbejde med kokken gorm 
Wisweh og tV2 har vi i lavet fem 
tv-programmer, der hedder ”gorm 
og 100 % din ret”, hvor børn skal 
blive inspireret til at lave mad. 
gorm hjalp børnene med at lave 
mad til hver deres holdkamme-
rater fra fodbold, mountainbike, 
karate, amerikansk fodbold og 
ridning.

hver solgt pose gik 2 kr. til danmarks 
Indsamling. der blev solgt 925.157 
poser, som Coop rundede op med en 
donation på 2 kr. pr. solgt savannah 
produkt i løbet af ugen op til showet. 
I alt gav danskerne 75.957.132 kr. til 
danmarks Indsamling 2013.

Madforståelse og sundhed

Coop med i Måltidspartnerskabet 
I maj 2013 blev måltidspartnerskabet 
lanceret, et offentligt/privat samarbejde, 
hvor Coop sammen med 12 andre 
partnere er gået sammen med det 
formål at bidrage til en forbedring af 
folkesundheden i danmark.  parterne 
tæller bl.a. landbrug & fødevarer, 
fødevare- og sundhedsstyrelsen og 
dansk Industri fødevarer. 

Ambitionerne og planerne for partner-
skabet er mange, hvor Coop deltager, 
bl.a. for at bidrage til at udbrede de nye 
kostråd til særlige grupper i befolknin-
gen, at uddanne i dagligvarehandlen 
for at fremme et sundere salg og til at 
bidrage til at gøre dagligvarehandlen 
til en bedre arena for et sundere valg. 
disse tiltag har alle til formål at gøre 
en indsats for en samlet forbedring af 
folkesundheden, specielt med henblik 
på at skabe mere lighed i sundhed i 
hele danmark. 

GoCook: Børn skal blive bedre til 
at lave mad end deres forældre 
Kun 4 % af de danske børn er med i 
køkkenet, når der skal laves mad. det 
vil Coop lave om på og har derfor skabt 

tiltaget goCook, der skal gøre folke-
skolebørnene til den første generation, 
der er bedre til at lave mad end deres 
forældre.

I efteråret 2013 delte goCook derfor 
i stor stil smagekasser og under-
visningsmaterialer ud til de danske 
skoler, og med stor succes! projektet 
resulterede i 5.462 uddelte smage-
kasser, hvor 3 ud af 4 skoler og ikke 
mindre end 132.000 skolebørn deltog, 
hvilket gør ”goCook smagekassen” 
til danmarks største skoleaktivitet. en 
evaluering blandt de 2.000 deltagende 
lærere viser da også, at 98 % af dem 
ønsker at deltage igen. 

sideløbende med smagekasserne har 
goCook leveret børneprogrammet 
”gorm og 100 % din ret” til tV2, som 
er blevet det mest sete børneprogram 
på tV2 play, kun overgået af decem-
bers julekalender. goCooks egen digi-
tale kokkeskole er også populær. Børn, 
deres forældre og andre voksne har 
245.000 gange besøgt goCooks app 
og web, og mere end 3.000 børn over 
13 år er med i goCooks facebook-
gruppe.

rundt omkring i hele landet har 2.400 
børn og deres forældre desuden haft 
en restaurantdag på deres skole. 
Børnene lavede maden på skolen med 
hjælp fra diæstist og forfatter Anne W. 
ravn, og her blev forældrene inviteret til 
at spise med i restauranten go Cook. 
Alle disse tiltag med det formål at få 
flere børn til at engagere sig i køkkenet.  
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Kvickly er en kæde af 79 varehuse, 
hvis koncept er at være det foretrukne 
indkøbssted, der med attraktive priser 
inspirerer til at handle med omtanke.

omsætningen blev 9,2 mia. kr. inkl. de 
13 brugsforeninger.

Kvickly åbnede nye varehuse i tåstrup 
og på Amager. Brugsforeningen for 
Als sundeved åbnede nyt varehus i 
shoppingcentret Borgen i sønderborg. 
og i Buddinge ved København blev det 
eksisterende varehus flyttet til nye og 
større lokaler.

på årets roskilde festival åbnede 
Kvickly for 6. år i træk en dagligvare-
butik. det var igen en stor succes, målt 
på såvel profilering som omsætning.

markedet for nonfood var under pres 
i hele året som følge af et generelt 
faldende forbrug og en stigende kon-
kurrence fra netbaserede udbydere. 
Konceptet blev tilrettet, så food fik 
mere plads i varehusene og i markeds-
føringen.

samlet opnåede Kvickly et resultat, der 
var bedre end året før, men stadig ikke 
tilfredsstillende.

Ved årets udgang valgte kædedirek-
tør Jesper faurholdt at fratræde, og 
der søges pt. efter en afløser. Indtil 
vedkommende er fundet, fungerer kom-
merciel direktør Anne-marie navarro 
som konstitueret kædedirektør.

2 nye varehuse og 2 flytninger til nye rammer prægede Kvickly,  
der udviste en positiv udvikling
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Nul putte:  
Buræg ud af Kvickly 

I 2013 tog Coop et skridt for 
bedre dyrevelfærd, da Kvickly 
udmeldte buræg af sortimentet.  
det skete under overskriften  
”nul putte” og var et led i kædens 
fokus på dyrevelfærd og ansvar-
lighed. Beslutningen blev truffet i 
tæt samarbejde med dyreværns-
organisationen dyrenes Beskyt-
telse og leverandøren dAnÆg. 
forud for beslutningen havde 
Kvickly spurgt sine kunder om 
 deres holdning til buræg, hvor 
mere end halvdelen svarede, at 
de vil være glade for ikke at have 
mulighed for at købe buræg i 
Kvickly.

*)  samlet for Coop og brugsforeningerne
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KVICKly



superBrugsen er en kæde med 233 
supermarkeder, hvis koncept er at være 
det lokale supermarked, hvor man kan 
få alle sine madvarer i god kvalitet til en 
god pris.

omsætningen blev 13,6 mia. kr., og 
selvom en række af de mindre butikker i 
kæden blev konverteret til andre kæde-
koncepter, fastholdt superBrugsen sin 
omsætning. 

Kæden blev forstærket med den første 
helt nye superBrugsen på fyn, der 
åbnede i odense.

SuperBrugsen-kæden var den mest succesfulde 
kæde i koncernen med et resultat, der var langt 
bedre end såvel året før som budgetteret
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Lokale leverandører

superBrugsen satte i 2013 
fokus på at tiltrække flere lokale 
leverandører og skabe stærk lokal 
forankring og nærhed til butik-
ken. målet er at opnå 500 nye 
leverandører af lokale varer af høj 
kvalitet, bl.a. via kædens hjem-
meside, tv-reklamer og kontakt til 
butikkerne. de 500 producenter 
svarer i gennemsnit til godt 2 pr. 
superBrugsen, og ambitionen er 
gerne endnu flere. 

Initiativet er en del af superBrug-
sens Koncept 15, der er kædens 
bud på fremtidens supermarked. 
hovedelementerne er: Butikken 
er skræddersyet til det område, 
hvor den ligger, og de kunder den 
har.  den er mere overskuelig og 
enklere at finde rundt i, så det er 
lettere og hurtigere at gøre sine 
daglige indkøb. og så har den 
øget fokus på grønt og sundt, 
kød, økologi, vin, delikatesser og 
friskbagt brød.

det såkaldte Koncept 15, der i 2012 
blev testet i de to første butikker, blev 
rullet ud til flere med stor succes. det 
går ud på at differentiere supermarke-
det klart fra discount under nøgleor-
dene: lækkert, enkelt og engageret. 
målet er at gøre superBrugsen mere 
attraktiv ved at gøre det hurtigere, mere 
inspirerende og lidt billigere at handle 
ind samtidigt med, at superBrugsen 
tydeliggør sit lokale engagement. Kun-
derne har taget godt imod konceptet, 
og udrulningen fortsætter nu til kædens 
øvrige butikker.

superBrugsen opnåede et tilfredsstil-
lende resultat.

*)  samlet for Coop og brugsforeningerne
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dagli´Brugsen er en kæde af 372 nær-
butikker, der primært er placeret i min-
dre byer over hele landet. sortimentet 
består af fødevarer, som kunderne har 
brug for i det daglige. lokalBrugsen er 
en række af de mindste butikker med 
tilsvarende koncept og placering, men 
uden husstandsomdelte tilbudsaviser.

omsætningen blev 6,9 mia. kr. faldet i 
omsætningen i forhold til 2012 skyldes 
hovedsageligt, at kæden blev presset 
som konsekvens af, at flere butikker 
holdt åbent om søndagen, og den sva-
rede igen ved at sætte de faste priser 
ned i to omgange i løbet af året.

samtidig fortsatte kæden sin såkaldte 
”borgmesterstrategi”, der handler om at 

Fjernelsen af lukkeloven øgede presset mod kæden af nærbutikker i 
lokalområder, der gennemførte omfattende prisnedsættelser og etablering  
af en helt ny kæde for de mindste butikker
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Dagli’Brugsen  
sænker priserne

to gange i løbet af 2013 gen-
nemførte dagli’Brugsen omfat-
tende sænkninger af priserne. I 
januar satte kæden priserne ned 
på 230 varer i serien X-tra, så de 
matchede discountbutikkerne. I 
november blev priserne sat ned 
på yderligere 1.800 varer. det 
skete dels ved at indføre mæng-
derabatter på en række af de 
mest almindelige dagligvarer, dels 
ved at sænke basispriserne på 
bleer, babymad og på øl og vand.

målet med sænkning af priserne 
er at ændre kædens prisimage, så 
flere forbrugere lægger mere han-
del i deres nærområde i stedet 
for at køre til de større butikker, 
som efter at lukkeloven er blevet 
fjernet, nu også har åbent om 
søndagen. 

styrke de lokale butikker som omdrej-
ningspunkt med mange aktiviteter, der 
samler byen.

den digitale kommunikation med kun-
derne blev udviklet og var også med til 
at styrke relationerne.

I august skiftede kæden ledelse, da 
den hidtidige kædedirektør niels Kar-
stensen blev udpeget til ny kædedirek-
tør for fakta. dagli´Brugsens hidtidige 
salgsdirektør Jesper K. Andersen blev i 
stedet kædedirektør.

resultatet var lavere end året før og 
ikke tilfredsstillende.

*)  samlet for Coop og brugsforeningerne
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Irma består af 83 butikker, primært 
placeret i hovedstadsområdet, med en 
klar kvalitetsprofil inden for fødevarer.

omsætningen blev 2,4 mia. kr., og 
trods den meget hårde priskonkurrence 
og discountkædernes vækst lykkedes 
det Irma at fastholde sin markedsandel 
og forbedre sit resultat.

en investering i uddannelse af medar-
bejdere for at forbedre servicen over 
for kunderne bar frugt, hvor Irma i en 
række uafhængige analyser blev kåret 
som nummer 1 i danmark.

Cementering af kædens kvalitetsprofil, kraftig vækst i nethandelen  
og ny butik på Rådhuspladsen

ButikkerOmsætning

2009 2010 2011 2012 2013
0

20

40

60

80

100

Antal

2009

Mio. kr.

2010 2011 2012 2013
0

500

1000

1500

2000

2500

Ny Irma rugekasse på 
Rådhuspladsen

1.422 kunder lagde vejen forbi 
Industriens hus på rådhusplad-
sen i København torsdag den 16. 
maj på premieredagen for åbning 
af en ny Irma. Butikken fungerer 
som en rugekasse for nogle af de 
nye områder, som kæden arbejder 
med for at styrke sin position som 
det førende supermarked inden 
for kvalitet og innovation. 

der er indrettet et særligt om-
råde i butikken, hvor Irma havde 
premiere på en ny alliance med 
en af Københavns bedste bagere 
gennem 4 generationer, reinh van 
hauen. Butikken har desuden en 
stor vinafdeling i samarbejde med 
restaurant Kong hans med et 
håndplukket, eksklusivt sortiment 
af vine, der kun sælges i Irma. 
 Butikken tilbyder også frisk bryg-
get kaffe-to-go. 

gennem samarbejde med kvalitets-
brands som Kong hans, reinh van 
hauen og svend michelsen Chokolade 
styrkede Irma sin profil. 

I de kommende år vil Irma satse endnu 
kraftigere på innovation og nye og 
bedre madoplevelser for kunderne.

samlet set præsterede Irma et resultat, 
der var bedre end året før og tilfreds-
stillende.
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Ny kædedirektør, indvielsen af mange nye butikker og hård konkurrence om 
søndagen. 2013 blev et år præget af forandringer for fakta

fakta er en discountkæde med 431 
butikker placeret over hele landet med 
et sortiment, der dækker hovedparten 
af forbrugernes behov for dagligvarer.  
I fakta indgår også fakta Q, der er en 
relativ ny kæde, som kombinerer dis-
count og convenience.

det relative store fald i faktas omsæt-
ning om søndagen, der begyndte i 4. 
kvartal 2012, da lukkeloven blev fjernet, 
kom også til at præge 2013. trods åb-
ningen af cirka 40 nye butikker forblev 
omsætningen på omkring 10 mia. kr.

I 2. halvår fik fakta ny kædedirektør, da 
niels Karstensen, hidtidig kædedirektør 
for dagli´Brugsen, overtog jobbet. 
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fakta over grænsen

den 20. marts åbnede fakta to 
grænsehandelsbutikker i tyskland 
i harrislee og Aventoft. endnu en 
fakta åbner syd for den dansk-
tyske grænse i 2014. 

Butikkerne adskiller sig fra 
mange grænsehandelsbutik-
ker ved også have et normalt 
dagligvaresortiment, som typisk 
er cirka 20 procent billigere end 
de tilsvarende varer i danmark. 
Udover dagligvaredelen tilbyder 
butikkerne selvfølgelig også de 
typiske grænsehandelsvarer, øl, 
sodavand, vin og konfekture. 

Inden året var omme, havde de 
to første grænsehandelsbutikker 
passeret kunde nummer 1 million.

der er i 2013 igangsat et omfattende 
program med formålet at øge faktas 
konkurrenceevne.

den operationelle forretningsmodel vil 
blive udviklet med henblik på at opti-
mere butikkernes sortiment, samt sikre 
en mere lønsom drift af butiksnettet.

endvidere arbejdes der med at styrke 
faktas kommercielle profil.

fakta opnåede et meget utilfredsstil-
lende resultat for 2013. 

*)  samlet for Coop og brugsforeningerne
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Møbelklassikere  
til salg på coop.dk

I 2013 blev en række af de 
gamle fdB-møbelklassikere sat 
til salg på coop.dk. møblerne er 
i bæredygtigt fsC-mærket træ 
og produceres i samarbejde med 
Kvist møbler i årre. 

I 1960’erne fandtes der stort 
set ikke et hjem uden mindst ét 
fdB-møbel, og poul m. Volthers 
køkkenstol i sig selv solgte over 
850.000 eksemplarer.

Internet-aktiviteter
Handel med både fødevarer og udvalgsvarer udvikler sig stærkt på nettet. 
Coop har styrket sin satsning med henholdsvis coop.dk og Irma.dk

Irma.dk
Irma.dk er Coops internetsatsning på 
dagligvarer. sortimentet er det samme 
som i en stor Irma med egen slagter, 
frugt & grønt og vinafdeling. siden 
2010 har Irma.dk leveret dagligvarer til 
døren. det koster et gebyr, medmindre 
man køber over en vis beløbsgrænse, 
så er det gratis at få leveret dagligva-
rerne til døren, uanset hvor man bor i 
landet (dog kun brofaste øer).

I oktober 2012 åbnede Irma.dk en ny 
terminal i Vallensbæk, hvor der ekspe-
deres med de nyeste plukke- og logi-
stikløsninger. salget er vokset kraftigt 
i 2013 og forventes også at gøre det i 
de kommende år. resultatet er endnu 
ikke på et tilfredsstillende niveau.

Coop.dk hele Danmarks webvarehus
Coop.dk er Coops onlinebutik. spæk-
ket med inspirerende varer, som man 
ikke altid kan finde i Coops fysiske bu-
tikker. der er onlinebetaling, hjemme-
levering, og er man tilmeldt Coops 
fordels program, får man pluspoint, når 
man køber ind på coop.dk. på coop.
dk finder man et bredt sortiment lige 
fra havemøbler til computere, cykler og 
kendte mærke varer.
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for at sikre et samlet overblik over kon-
cernens risici har Coop danmark A/s 
gennem flere år praktiseret risikostyring 
ved brug af risikostyringsværktøjer, ri-
sikokortlægning, et koncernforsikrings-
program og finansiel afdækning. 

I 2013 er dette arbejde videreudviklet 
yderligere, specielt med fokus på at 
høste de synergieffekter, der er ved at 
have ansvaret centralt placeret herun-
der bl.a. at sørge for at Coops forret-
ningsprocesser optimeres i forhold til 
at indtænke risici på forkant, sådan at 
disse kan blive adresseret så hurtigt 
som muligt.

risikostyringen og forsikringsafdæk-
ning rapporteres løbende til direktio-
nen.

Finansielle risici
Coop er gennem sin virksomhed udsat 
for forskellige typer af finansielle risici. 
for finansiel risiko anses variationer i 
virksomhedens resultat og cashflow 
som følge af ændringer i valutakurser, 
renteniveauer, elpriser og refinansie-
rings- og kreditrisici. håndteringen af 
disse finansielle risici er centraliseret til 
Coops treasuryafdeling. 

Ved at centralisere de finansielle akti-
viteter i Coop opnås stordriftsfordele, 
lavere finansieringsomkostninger og 
bedre kontrol og håndtering af kon-

cernens finansielle risici. Afdækning 
af finansielle risici styres ud fra en af 
bestyrelsen fastsat finanspolitik.

Finansiering og renterisiko
Coops rentebærende finansiering 
består væsentligst af realkreditlån,  
forudbetalinger og ansvarlig lån fra 
brugsforeningerne. rentebærende 
tilgodehavender består af kortfristede 
placeringer og likvide midler. Coops 
realkreditlån har en gennemsnitlig tilba-
geværende løbetid på mere end 20 år.

pr. 31. december 2013 var der bevilget 
kreditfaciliteter på 1.470 mio. kr., hvoraf 
147 mio. kr. var udnyttet. 

renterisici i Coop danmark A/s hånd-
teres for den samlede rentebærende 
gæld (inklusiv rentebærende gæld i 
moderselskabet Coop holding A/s). 
finanspolitikken giver mulighed for at 
ændre rentebindingen med det formål 
at begrænse de negative effekter af en 
ændring af markedsrenterne, lige-
som der anvendes forskellige typer af 
afledte finansielle instrumenter for at 
opnå en ønsket rentebinding. pr. 31. 
december 2013 var den gennemsnit-
lige rentebinding ca. 47 måneder.

Coop danmark er eksponeret for 
finansiel kreditrisiko, som opstår ved 
placering af koncernens likvide midler 
og ved handel med afledte finan-

sielle instrumenter, og denne risiko 
skal begrænses i overensstemmelse 
med finanspolitikken. den finansielle 
kreditrisiko ligger jf. finanspolitikken 
således hovedsageligt mod de store 
danske banker og mod to af de største 
elselskaber i norden.

Valutarisici
Coops valutarisici opstår næsten 
udelukkende fra kommercielle vareind-
køb i andre valutaer end danske kroner 
(transaktionseksponering). forandrin-
ger i egenkapital, som skyldes om-
regning af aktiver og passiver i anden 
valuta end danske kroner (balanceeks-
ponering), er af begrænset omfang.

som transaktionseksponering anses 
alle afgivne ordrer, dvs. bestillinger fra 
leverandører, hvor pris, volumen og 
leveringstidspunkt er kendte. I overens-
stemmelse med finanspolitikken valuta-
sikres transaktionseksponeringen.

transaktionseksponeringen omregnet 
til danske kroner er for 2013 opgjort til 
4.026 mio. kr., heraf eUr ca. 82 % og 
Usd ca. 10 %. samtlige valutatermins-
forretninger vurderes til markedsværdi 
og indregnes løbende i resultatopgø-
relsen.

Elrisici
Coop danmark A/s har et årligt elfor-
brug på ca. 260 gWh. for at mindske 

Risikostyring
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resultateffekten af ændringer i elpri-
serne indgår koncernen terminskon-
trakter på elmarkedet. elmarkedet er 
kendetegnet ved store prisvariationer, 
mens koncernens elforbrug er relativt 
konstant. som et resultat af dette fore-
skriver finanspolitikken en langsigtet 
prissikringsstrategi. Koncernen har en 
tiltagende sikringsandel over en 3-årig 
sikringshorisont. pr. 31. december 
2013 var 326 gWh sikret. 

Coop har foretaget en effektiv sikring af 
risikoen på elkontrakterne, hvilket inde-
bærer, at ændringer i markedsværdien 
bogføres direkte mod egenkapitalen.

Forsikringsrisici
Coop har tegnet både lovpligtige og 
nødvendige forsikringer i anerkendte og 
markedsførende forsikringsselskaber, 
der minimum er rated A-. forsikrings-
programmet omfatter både forsikringer 
vedr. ansatte, butikker, bygninger, lagre, 
varer, maskiner og driftstab, diverse 
ansvarsforsikringer og finansielle for-
sikringer mv. forsikringsafdækningen 
rapporteres løbende til direktionen.

Kreditrisici
som følge af karakteristikaene ved 
Coops forretning er kreditrisici meget 
begrænsede. hovedparten af salget 
foregår således som kontantsalg, og 
kreditrisikoen kan udelukkende henfø-
res til salget til brugsforeninger og til  
større kreditkortudbydere. historisk har 
tabet på disse tilgodehavender været 
lavt. til sikring af disse tilgodehavender 
foretages løbende en central over-
vågning, sådan at eventuelle tab kan 
minimeres. 

260 GWh
er Coop Danmarks årlige elforbrug. 
For at mindske resultateffekten af 
ændringer i elpriserne, indgår koncernen 
terminskontrakter på elmarkedet.
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Bestyrelse

Lasse Bolander
Formand
født: 1968
Cand.oecon

Andre bestyrelsesposter:
oK amba, Coop amba
inkl. 2 andre datterselskaber, 
nordjyske holding A/s inkl.  
2 andre datterselskaber, 
nordjyske medier A/s,   
nordjyske Kommunikation A/s 
inkl. 2 datterselskaber,
A/s Information,
spejder sport A/s,
travelmarket A/s,
direct gruppen A/s,
BlIp systems A/s,
libris media A/s,  
first purplepublishing Aps

Brian Petersen
medarbejdervalgt
født: 1959
salgsassistent

Andre bestyrelsesposter:
formand i Coop Butiks 
landsklub for hK’ere i 
Coops butikker,  
næstformand i 
Coop  Alliancen, 
 bestyrelsesmedlem i hK
handel hovedstadens
afdelingsbestyrelse

Claus Solvig
medarbejdervalgt
født: 1963
Kommis, Akademimerkonom 
i ledelse

Andre bestyrelsesposter:
handelskartellet i
danmark,  
hK handel,
landsklubformand for
hK Kontor & logistik
og formand for Coop faglig

Jørgen Clausen
Næstformand
direktør i Buresø Invest Aps
født: 1956
hd i regnskabsvæsen

Andre bestyrelsesposter:
fonden dBK, Buresø
Invest Aps

Ole Juel Jakobsen
direktør for brugsforeningen 
for middelfart og omegn
født: 1953

Andre bestyrelsesposter:
Coop amba,
middelfart handelsstands-
forening,
osuma Aps

Palle Birk
medarbejdervalgt
født: 1959
lagerarbejder
mekaniker

Andre bestyrelsesposter:
landsklub
formand 3f lageret

Pernille Spiers Lopez
Corporate and  
nonprofitdirector
født: 1959
Journalist  

Andre bestyrelsesposter:
meijer Corporation 
 (michigan, UsA)
save the Children (UsA)
save the Children Int.
(london, UK)
goodCity (Chicago, UsA)

Claus Holst-Gydesen
Koncerndirektør i Werhahn 
Kg og Ceo for Zwilling J.A. 
 henckels Ag i tyskland
født: 1960
Cand.oecon

Andre bestyrelsesposter:
melitta (minden, tyskland)
Viega (Attendorn, tyskland)
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Direktion

Peter Høgsted
Adm. direktør
født: 1968
forskellige retailuddannelser

Bestyrelsesposter:
formand for fakta A/s, 
Coop trading A/s,  
dlh A/s,  
formand noa noa Aps

Per Toelstang
Koncerndirektør  
født: 1966
mBA,  
statsautoriseret revisor

Bestyrelsesposter:
fakta A/s,  
dansk erhverv,  
titan Containers A/s

Elise Brøchner Larsen
Koncerndirektør
født: 1966
Cand.merc

Bestyrelsesposter:
fakta A/s

Jan Madsen
Koncerndirektør
født: 1969
Cand.oecon

Bestyrelsesposter:
fakta A/s,  
oK amba,
Coop trading A/s,  
ilooping Aps
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Bestyrelsen og direktionen har dags 
dato behandlet og godkendt årsrap-
porten for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2013 for Coop 
 danmark A/s.

årsrapporten aflægges i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. 

det er vores opfattelse, at koncern-
regnskabet og årsregnskabet giver 
et retvisende billede af koncernens 
og moderselskabets aktiver, passiver, 
finansielle stilling pr. 31. december 
2013 og resultat og af koncernens 
pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2013. 

ledelsesberetningen indeholder efter 
vores opfattelse en retvisende rede-
gørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.

årsrapporten indstilles til generalfor-
samlingens godkendelse.

Albertslund, den 28. marts 2014

Direktion

peter høgsted
Adm. direktør

per toelstang elise Brøchner larsen Jan madsen
Koncerndirektør Koncerndirektør Koncerndirektør

Bestyrelse

lasse Bolander
formand

Brian petersen Claus solvig Jørgen Clausen

ole Juel Jakobsen palle Birk pernille spiers lopez 

Claus holst-gydesen

Ledelsespåtegning
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Til kapitalejeren i Coop Danmark A/S 

Påtegning på koncernregnskabet 
og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet 
og årsregnskabet for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2013, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, re-
sultatopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse og noter for såvel koncernen 
som selskabet samt pengestrømsop-
gørelse for koncernen. Koncernregn-
skabet og årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet 
og årsregnskabet
ledelsen har ansvaret for udarbej-
delsen af et koncernregnskab og et 
årsregnskab, der giver et retvisende bil-
lede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et koncernregnskab og et 
årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusi-
on om koncernregnskabet og årsregn-
skabet på grundlag af vores revision. Vi 

har udført revisionen i overensstemmel-
se med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. dette kræver, at vi 
overholder etiske krav samt planlæg-
ger og udfører revisionen for at opnå 
høj grad af sikkerhed for, om koncern-
regnskabet og årsregnskabet er uden 
væsentlig fejlinformation. 

en revision omfatter udførelse af 
revisionshandlinger for at opnå revi-
sionsbevis for beløb og oplysninger i 
koncernregnskabet og årsregnskabet. 
de valgte revisionshandlinger afhænger 
af revisors vurdering, herunder vurde-
ring af risici for væsentlig fejlinformation 
i koncernregnskabet og årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overve-
jer revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af et 
koncernregnskab og et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. formålet 
hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstæn-
dighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af virk-
somhedens interne kontrol. en revision 
omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er 
passende, om ledelsens regnskabs-
mæssige skøn er rimelige og den 

samlede præsentation af koncernregn-
skabet og årsregnskabet.

det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion.

revisionen har ikke givet anledning til 
forbehold.

Konklusion
det er vores opfattelse, at koncern-
regnskabet og årsregnskabet giver et 
retvisende billede af koncernens og 
selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2013 
samt af resultatet af koncernens og 
selskabets aktiviteter og koncernens 
pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2013 i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven 
gennemlæst ledelsesberetningen. Vi 
har ikke foretaget yderligere handlinger 
i tillæg til den udførte revision af kon-
cernregnskabet og årsregnskabet.

det er på denne baggrund vores opfat-
telse, at oplysningerne i ledelsesbe-
retningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

København, den 28. marts 2014

Deloitte
statsautoriseret revisionspartner selskab

morten speitzer per erik Johannessen
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor
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(mio. kr.)

mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2013 2012 2013 2012

 detailomsætning 27.130 27.623 17.002 17.743
 engrosomsætning 11.382 11.486 19.065 19.065
2 salg af ydelser 1.189 1.264 1.969 1.870
 Nettoomsætning 39.701 40.373 38.036 38.678

 Vareforbrug -30.881 -31.408 -30.931 -31.617
3 Andre eksterne omkostninger -3.894 -3.742 -3.044 -2.974
 Bruttoresultat 4.926 5.223 4.061 4.087

4 personaleomkostninger -4.293 -4.377 -3.387 -3.539
8,9 Af- og nedskrivninger -548 -554 -422 -456
 Driftsresultat 85 292 252 92

 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 -128 153
 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder   0 -5 0 -5
5 Andre finansielle indtægter 19 51 24 51
6 Andre finansielle omkostninger -80 -110 -78 -117
 Resultat af ordinære aktiviteter før skat  24 228 70 174

7 skat af ordinært resultat 33 -71 -13 -18
 Årets resultat 57 157 57 156

     
 minoritetsinteressers andel af resultat 0 1 0 0
 Coop Danmark A/S’ andel af årets resultat 57 156 57 156

     
 Forslag til resultatdisponering    

 reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode   -128 153
 Udbytte for regnskabsåret   0 65
 overført resultat   185 -62
    57 156

Resultatopgørelse
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(mio. kr.)

mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2013 2012 2013 2012

 ANLÆGSAKTIVER 

     

 erhvervede varemærker 35 0 35 0
 erhvervede lignende rettigheder 81 36 34 28
 goodwill 2 5 2 5
 Udviklingsprojekter under udførelse 254 51 253 51
8 Immaterielle anlægsaktiver 372 92 324 84

 

 Indretning af lejede lokaler 278 242 163 161
 grunde og bygninger 3.052 3.112 3.036 3.104
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.535 1.398 937 911
 materielle anlægsaktiver under udførelse 133 171 107 147
9 Materielle anlægsaktiver 4.998 4.923 4.243 4.323

     

 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 283 413
 Kapitalandele i associerede virksomheder 45 45 45 45
 Andre værdipapirer 52 39 47 36
 Andre tilgodehavender 141 129 119 112
10 Finansielle anlægsaktiver 238 213 494 606

     
 Anlægsaktiver 5.608 5.228 5.061 5.013

     
 OMSÆTNINGSAKTIVER    

     

 færdigvarer og handelsvarer 2.634 2.595 1.960 2.003
 ejendomme bestemt for salg 226 184 170 128
 Varebeholdninger 2.860 2.779 2.130 2.131

     

 tilgodehavender tilknyttede virksomheder 7 0 1.373 714
 tilgodehavender associeret virksomhed 0 9 0 9
 tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0 0 0 24
 tilgodehavender fra salg 806 607 799 617
 Andre tilgodehavender 121 73 91 72
11 periodeafgrænsningsposter 50 49 50 48
 Tilgodehavender 984 738 2.313 1.484

     

 Værdipapirer 30 0 30 0

12 Likvide beholdninger 1.084 1.548 811 1.380

 Omsætningsaktiver i alt 4.958 5.065 5.284 4.995

 AKTIVER 10.566 10.293 10.345 10.008

Balance – Aktiver
Pr. 31. december
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(mio. kr.)Balance – Passiver
Pr. 31. december

mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2013 2012 2013 2012

     

 selskabskapital 102 102 102 102
 nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 82 210
 reserve for finansielle kontrakter -120 -180 -120 -180
 overført resultat 2.266 2.209 2.184 1.999
 foreslået udbytte for regnskabsåret 0 65 0 65
13 Egenkapital 2.248 2.196 2.248 2.196

     
 Minoritetsinteresser 3 4 0 0

     
     

14 hensættelser til udskudt skat 103 131 103 99
15 Andre hensatte forpligtelser 124 185 113 173
 Hensatte forpligtelser 227 316 216 272

     
     

16 prioritetsgæld 1.637 1.640 1.592 1.596
 Anden gæld 4 20 4 20
 Langfristede gældsforpligtelser 1.641 1.660 1.596 1.616

     
     

 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1 15 1 15
 Ansvarlig lånekapital 203 180 203 180
 gæld til tilknyttede virksomheder 19 35 19 35
 gæld til associeret virksomhed 47 0 47 0
 skyldigt sambeskatningsbidrag 14 17 27 0
 forudbetalinger 70 90 70 90
 leverandørgæld 4.481 4.116 4.481 4.116
 Anden gæld 1.610 1.664 1.435 1.488
17 periodeafgrænsningsposter 2 0 2 0
 Kortfristede gældsforpligtelser 6.447 6.117 6.285 5.924

 

 Gældsforpligtelser 8.088 7.777 7.881 7.540

 PASSIVER 10.566 10.293 10.345 10.008

     
18 eventualaktiver og eventualforpligtelser    
19 finansielle instrumenter    
20 Koncernregnskab    
21 nærtstående parter    
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(mio. kr.)

mio. kr.  Koncern

      2013 2012

Driftsresultat  85 292

   
Af- og nedskrivninger  548 554
Andre hensatte forpligtelser  -61 47

Ændring i arbejdskapital:  
- ændring i varebeholdninger  -39 187
- ændring i tilgodehavender  -246 -94
- ændring i leverandørgæld m.v.  399 -49

Øvrige reguleringer     22 18
Pengestrømme vedrørende primær drift   708 955

   
modtagne finansielle indtægter  19 51
Betalte finansielle omkostninger  -80 -110
Betalt selskabsskat  -17 -30
Pengestrømme vedrørende drift  630 866

   
salg af materielle anlægsaktiver  51 14
Køb af materielle anlægsaktiver  -723 -797
Køb af immaterielle anlægsaktiver  -290 -71
salg af finansielle anlægsaktiver  4 4
Køb af finansielle anlægsaktiver  -31 -23
Pengestrømme vedrørende investeringer  -989 -873

   

Pengestrømme vedrørende drift og investeringer  -359 -7

   
Udbetalt udbytte  -65 -700
optagelse af/ afdrag på langfristede lån  -33 -5
Ansvarlig lånekapital     23 74
Pengestrømme vedrørende finansiering  -75 -631

   

Årets ændring i likvide beholdninger og kortfristet bankgæld   -434 -638

   
likvide beholdninger primo året  1.548 2.186
likvide beholdninger ultimo året  1.084 1.548
Værdipapirer ultimo året  30 0
Likvide beholdninger og kortfristet bankgæld, ultimo året  1.114 1.548

Pengestrømsopgørelse
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(mio. kr.)

årsrapporten for Coop danmark for 2013 
er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for store 
virksomheder i regnskabsklasse C.

årsregnskabet er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske  
fordele vil tilflyde koncernen, og forpligtel-
sens værdi kan måles pålideligt.

I resultatopgørelsen indregnes indtæg-
ter i takt med, at de indtjenes, herunder 
indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser, der måles 
til dagsværdi eller amortiseret kostpris. 
endvidere indregnes omkostninger, der 
er afholdt for at opnå årets indtjening, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 
som følge af ændrede regnskabsmæs-
sige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen.

Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter modersel-
skabet, Coop danmark, samt virksom-
heder, hvori moderselskabet direkte eller 
indirekte besidder flertallet af stemmeret-
tighederne, eller hvori moderselskabet 
gennem aktiebesiddelse eller på anden 
måde har en bestemmende indflydelse. 
Virksomheder, hvori koncernen besidder 
mellem 20% og 50% af stemmerettig-
hederne og udøver betydelig, men ikke 
bestemmende indflydelse, betragtes som 
associerede virksomheder.

der er ved sammendraget foretaget eli-
minering af koncerninterne indtægter og 
omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter 
og mellemværender samt realiserede og 
urealiserede interne gevinster og tab ved 
transaktioner mellem de konsoliderede 
virksomheder.

de regnskaber, der er anvendt til brug for 
koncernregnskabet, er aflagt i overens-
stemmelse med koncernens regnskabs-
praksis, eller der er sket tilpasning af 
regnskaberne til koncernens regnskabs-
praksis. Koncernregnskabet er udarbejdet 
på grundlag af regnskaber for moder-

selskabet og dattervirksomhederne som 
et sammendrag af regnskabsposter af 
ensartet karakter.
minoritetsinteressers forholdsmæssige 
andel af resultatet og nettoaktiviteterne 
præsenteres som særskilte poster i hen-
holdsvis resultatopgørelsen og balancen. 

Ved køb af virksomheder opgøres på 
anskaffelsestidspunktet forskellen 
mellem anskaffelsessummen og den 
regnskabsmæssige indre værdi i den 
købte virksomhed, efter at de enkelte 
aktiver og forpligtelser er reguleret til 
dagsværdi (overtagelsesmetoden) og 
under hensyntagen til indregning af 
eventuelle omstruktureringshensættelser 
vedrørende den overtagne virksom-
hed. resterende positive forskelsbeløb 
(goodwill) indregnes i balancen under 
immaterielle anlægsaktiver som goodwill, 
der afskrives lineært i resultatopgørelsen 
over forventet brugstid, dog højst over 
5 år. resterende negative forskelsbeløb 
(negativ goodwill), der modsvarer en 
forventet ugunstig udvikling i de pågæl-
dende dattervirksomheder, indregnes i 
balancen under periodeafgrænsningspo-
ster som negativ goodwill og indregnes 
som indtægt i resultatopgørelsen i takt 
med, at de forhold, der ligger til grund 
for forskelsværdien, realiseres. Af negativ 
goodwill, der ikke relaterer sig til forventet 
ugunstig udvikling, indregnes i balancen 
et beløb svarende til handelsværdien af 
ikke-monetære aktiver, der efterfølgende 
indregnes i resultatopgørelsen over de 
ikke-monetære aktivers gennemsnitlige 
levetid, dog maksimalt 5 år.

Ved virksomhedssammenslutninger som 
køb og salg af kapitalandele, fusioner, 
spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieom-
bytninger m.v. ved deltagelse af virksom-
heder under modervirksomhedens kontrol 
anvendes sammenlægningsmetoden. 
forskelle mellem det aftalte vederlag og 
den erhvervede virksomheds regnskabs-
mæssige værdi indregnes på egenkapita-
len. der foretages endvidere tilpasning af 
sammenligningstal for tidligere regn-
skabsår. 

Ved beslutning om afvikling eller afhæn-
delse af tilknyttede virksomheder med-
tages tab eller gevinst ved afhændelse 

eller afvikling samt virksomhedens resultat 
fra beslutningstidspunktet under øvrige 
omkostninger.

Omregning af fremmed valuta
transaktioner i fremmed valuta er i årets 
løb omregnet til transaktionsdagens kurs. 
tilgodehavender, gældsforpligtelser og 
andre monetære poster i fremmed valuta, 
som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens valutakurs. 
Valutakursdifferencer, der opstår mellem 
transaktionsdagens kurs og kursen på be-
talingsdagen henholdsvis balancedagens 
kurs, indregnes i resultatopgørelsen som 
finansielle poster. 

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indreg-
nes første gang i balancen til kostpris og 
efterfølgende til dagsværdi. Afledte finan-
sielle instrumenter indregnes under andre 
tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte fi-
nansielle instrumenter, der er klassificeret 
som og opfylder betingelserne for sikring 
af dagsværdien af et indregnet aktiv eller 
en indregnet forpligtelse, indregnes i re-
sultatopgørelsen sammen med ændringer 
i værdien af det sikrede aktiv eller den 
sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte fi-
nansielle instrumenter, der er klassificeret 
som og opfylder betingelserne for sikring 
af fremtidige transaktioner, indregnes 
direkte på egenkapitalen. når de sikrede 
transaktioner realiseres, indregnes æn-
dringerne i de pågældende regnskabs-
poster.

for afledte finansielle instrumenter, som 
ikke opfylder betingelserne for behand-
ling som sikringsinstrumenter, indregnes 
ændringer i dagsværdi løbende i resultat-
opgørelsen som finansielle poster.

Måling og klassifikation af afledte 
finansielle instrumenter 
samtlige afledte finansielle instrumenter 
måles til dagsværdi. Balancedagens 
kurs anvendes ved bogføring af afledte 
finansielle instrumenter i regnskabet. 
dagsværdien af afledte finansielle instru-

Noter
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menter optages i balancen under hhv. 
andre tilgodehavender og anden gæld.

Valutasikring
Koncernen har væsentlige valutastrømme 
i udenlandsk valuta relateret til indkøb 
af varer i fremmed valuta. for sikring af 
fluktuationer i valutakurser med hensyn til 
disse strømme anvendes terminskontrak-
ter, swaps og optioner. 

Ændringer vedrørende disse instrumenter 
bogføres løbende i resultatopgørelsen 
som finansielle indtægter og omkostnin-
ger, såfremt der ikke er tale om effektiv 
sikring. Udestående fordringer og gæld 
i udenlandsk valuta vurderes løbende til 
balancedagens kurs, hvorved disse vær-
diændringer bogføres i resultatopgørelsen 
som finansielle poster.

Rentederivater
renteswapaftale, frA-kontrakt (forward 
rate Agreement) og futures indgås med 
det formål, at ændre den bagvedliggende 
finansielle nettogælds rentestruktur. 
rentederivater vurderes til dagsværdi. 
Ændringer i dagsværdi, som anses for at 
være effektive, bogføres løbende mod sik-
ringsreserven i egenkapitalen. sikringsre-
serven opløses i takt med, at den sikrede 
post bogføres i resultatopgørelsen. Inef-
fektive dele af sikringer bogføres under 
finansielle indtægter og omkostninger i 
resultatopgørelsen. 

El-terminskontrakter 
finansielle el-terminskontrakter anven-
des med det formål at reducere ekspo-
neringen over for ændringer i elprisen. 
samtlige el-terminskontrakter vurderes 
til dagsværdi. Coop har valgt at anvende 
sikringsbogføring. Ændringer i dagsværdi, 
som anses for at være effektive, bogføres 
løbende mod sikringsreserven i egenka-
pitalen. sikringsreserven opløses i takt 
med, at den sikrede post bogføres i resul-
tatopgørelsen. Ineffektive dele af sikringer 
bogføres under finansielle indtægter og 
omkostninger i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning og salg af ydelser
nettoomsætning ved salg af handelsvarer 
og færdigvarer indregnes i resultatopgø-
relsen, når levering og risikoovergang til 
køber har fundet sted. nettoomsætning 

indregnes eksklusiv moms og fratrukket 
rabatter i forbindelse med salget. 

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets 
vareforbrug målt til kostpris, reguleret for 
sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter 
omkostninger, der vedrører virksom-
hedens primære aktiviteter, herunder 
lokaleomkostninger, kontorholdsomkost-
ninger, salgsfremmende omkostninger 
m.v. I posten indgår endvidere nedskriv-
ninger af tilgodehavender indregnet under 
omsætningsaktiver samt gevinster og 
tab ved salg af materielle og immaterielle 
anlægsaktiver.

Personaleomkostninger
personaleomkostninger omfatter løn og 
gager, sociale omkostninger, pensioner mv. 

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og 
immaterielle anlægsaktiver består af regn-
skabsårets af- og nedskrivninger opgjort 
ud fra henholdsvis de fastsatte restvær-
dier og brugstider for de enkelte aktiver 
og gennemførte nedskrivningstest.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede 
og associerede virksomheder
resultater efter skat fra datter- og as-
socierede virksomheder er medtaget i 
forhold til ejerandel. 

Skat 
årets skat, som består af årets aktuelle 
skat og ændring af udskudt skat, indreg-
nes i resultatopgørelsen med den del, der 
kan henføres til årets resultat, og direkte 
på egenkapitalen med den del, der kan 
hen føres til posteringer direkte på egen-
kapitalen. den andel af den resultatførte 
skat, der knytter sig til årets ekstraordi-
nære resultat, henføres hertil, mens den 
resterende del henføres til årets ordinære 
resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgode-
havende aktuel skat indregnes i balancen 
opgjort som beregnet skat af årets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for betalt 
acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midler-
tidige forskelle mellem regnskabsmæs-

sige- og skattemæssige værdier af aktiver 
og forpligtelser, hvor den skattemæssige 
værdi af aktiverne opgøres med udgangs-
punkt i den planlagte anvendelse af det 
enkelte aktiv. 

Udskudt skat måles på grundlag af de 
skatteregler og skattesatser, der med 
balancedagens lovgivning vil være gæl-
dende, når den udskudte skat forventes 
udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt 
skat som følge af ændringer i skattesatser 
indregnes i resultatopgørelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skat-
teværdien af fremførselsberettigede 
skattemæssige underskud, indregnes i 
balancen med den værdi, aktivet forventes 
at kunne realiseres til, enten ved modreg-
ning i udskudte skatteforpligtelser eller 
som nettoskatteaktiver.

selskabet er sambeskattet med alle dan-
ske koncernvirksomheder. den aktuelle 
selskabsskat fordeles mellem de sam-
beskattede selskaber i forhold til disses 
skattepligtige indkomster (fuld fordeling 
med refusion vedrørende skattemæssige 
underskud). 

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver 

Erhvervede varemærker
erhvervede varemærker er en langsigtet 
strategisk beslutning om at højne brand-
værdien af non-food i koncernen og der-
med opnå en langsigtet indtjeningsprofil. 
erhvervede varemærker afskrives lineært 
over 10 år, da denne afskrivningsperiode 
bedst afspejler nytten af de pågældende 
varemærker. 

Erhvervede lignende rettigheder
Brugsrettigheder afskrives lineært over 
den vurderede økonomiske brugstid, 
dog maksimalt den resterende del af en 
lejekontrakts uopsigelighed eller 10 år, 
afhængig af hvilken periode, der måtte 
være kortest.

Øvrige rettigheder består af betaling for 
fakta og Irmas inklusion i Coop plus sam-
arbejdet, som er en langsigtet strategisk 
beslutning, baseret på en stærk markeds-
position og langsigtet indtjeningsprofil. 
Øvrige rettigheder afskrives lineært over 
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20 år, da denne afskrivningsperiode 
vurderes bedst at afspejle nytten af de 
pågældende rettigheder.

IT-udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter, der medvirker til øget 
fremtidig indtjening, opgøres til direkte 
og indirekte omkostninger med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger eller genind-
vindingsværdi, såfremt denne er lavere.

efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet 
afskrives udviklingsprojekter lineært over 
den vurderede økonomiske brugstid, dog 
maksimalt 10 år.

Materielle anlægsaktiver
grunde og bygninger, produktionsanlæg 
og maskiner samt andre anlæg, driftsma-
teriel og inventar opgøres til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen 
samt omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klar til at blive taget i brug. for 
egenfremstillede aktiver omfatter kostpri-
sen direkte og indirekte omkostninger til 
materialer, komponenter, underleveran-
dører og lønninger. renteomkostninger 
i fremstillingsperioden indregnes ikke i 
kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med 
fradrag af forventet restværdi efter afslut-
tet brugstid. der foretages lineære af-
skrivninger baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 15-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel  
og inventar  3-35 år
Indretning af lejede lokaler  10 år

materielle anlægsaktiver nedskrives til 
genindvindingsværdi, såfremt denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 
 
Kapitalandele, dattervirksomheder og 
associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder indregnes 
efter den indre værdis metode (equity-
metoden). 

I resultatopgørelsen indregnes særskilt 
moderselskabets andel af virksomheder-
nes resultat efter skat med fradrag eller 
tillæg af afskrivning på koncerngoodwill 
henholdsvis negativ koncerngoodwill. 

nettoopskrivning af kapitalandele i dat-
tervirksomheder og associerede virksom-
heder overføres til reserve for nettoop-
skrivning af kapitalandele i det omfang, 
den regnskabsmæssige værdi overstiger 
kostprisen.

tilknyttede virksomheder med negativ 
regnskabsmæssig indre værdi måles til 
0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos 
disse virksomheder nedskrives med mo-
derselskabets andel af den negative indre 
værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. hvis 
den regnskabsmæssige negative indre 
værdi overstiger tilgodehavendet, indreg-
nes det resterende beløb under hensatte 
forpligtelser, hvis modervirksomheden 
har en retlig eller faktisk forpligtelse til 
at dække den pågældende virksomheds 
forpligtelser.
Varebeholdninger 
Varebeholdninger optages til kostpris, op-
gjort efter fIfo-metoden, eller nettoreali-
sationsværdi, hvor denne er lavere. 

Kostprisen for handelsvarer og hjælpe-
materialer omfatter anskaffelsespris med 
tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Tilgodehavender
tilgodehavender måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nomi-
nel værdi, med fradrag af nedskrivninger 
til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsfor-
pligtelse på tidspunktet for vedtagelse 
på generalforsamlingen. det foreslåede 
udbytte for regnskabsåret vises som en 
særskilt post i egenkapitalen. 

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter 
hensættelser til restruktureringer, retssa-
ger og andre forpligtelser, der indregnes, 
når koncernen har en juridisk eller faktisk 
forpligtelse.

Andre hensatte forpligtelser indregnes 
og måles som det bedste skøn over de 
omkostninger, der er nødvendige for på 
balancedagen at afvikle forpligtelserne.

Prioritetsgæld
prioritetsgæld måles på tidspunktet for 
låneoptagelse til kostpris, svarende til det 
modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. efterføl-
gende måles prioritetsgæld til amortiseret 
kostpris, svarende til den kapitaliserede 
værdi ved anvendelse af den effektive 
rentes metode.

Ansvarlig lånekapital
Ansvarlig lånekapital måles til amorti-
seret kostpris. Ansvarlig lånekapital er 
gældsforpligtelser som i tilfælde af Coop 
danmarks likvidation eller konkurs først 
fyldestgøres efter de almindelige kredi-
torkrav.

Leasingforpligtelser
leasingforpligtelser vedrørende finansielt 
leasede aktiver indregnes i balancen 
som gældsforpligtelser og måles på 
tidspunktet for indgåelse af kontrakten til 
nutidsværdien af de fremtidige leasin-
gydelser. efter første indregning måles 
leasingforpligtelserne til amortiseret 
kostpris. forskellen mellem nutidsværdien 
og den nominelle værdi af leasingydel-
serne indregnes i resultatopgørelsen over 
kontrakternes løbetid som en finansiel 
omkostning.

leasingydelser vedrørende operationelle 
leasingaftaler indregnes lineært i resultat-
opgørelsen over leasingperioden.

Obligationslån  
(medarbejder obligationer)
medarbejderobligationsordninger måles til 
amortiseret kostpris.

Koncernens pengestrømsopgørelse
pengestrømsopgørelsen for koncernen 
præsenteres efter den indirekte metode 
og viser pengestrømme vedrørende drift, 
investeringer og finansiering samt kon-
cernens likvider ved årets begyndelse og 
slutning. der er ikke udarbejdet særskilt 
pengestrømsopgørelse for modersel-
skabet, da denne er indeholdt i penge-
strømsopgørelsen for koncernen.
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Hoved- og nøgletal

hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med den danske finansanalytikerforenings  
“Anbefalinger & nøgletal 2010”.

Nøgletal  Beregningsformel

Investeret kapital inkl. goodwill (roIC) = eBIt x 100
  gennemsnitlig investeret  
  kapital inkl. goodwill

egenkapitalens forrentning  = årets resultat x 100
  gennemsnitlig egenkapital

soliditetsgrad = egenkapital x 100
  Balancesum 

pengestrømme vedrørende driftsaktivite-
ter opgøres som driftsresultatet reguleret 
for ikke-kontante driftsposter, ændring i 
driftskapital samt betalt selskabsskat.

pengestrømme vedrørende investerings-
aktiviteter omfatter betalinger i forbindelse 
med køb og salg af virksomheder, akti-
viteter og finansielle anlægsaktiver samt 
køb, udvikling, forbedring og salg mv. af 
immaterielle og materielle anlægsaktiver, 

herunder anskaffelse af finansielt leasede 
aktiver.

pengestrømme vedrørende finansierings-
aktiviteter omfatter ændringer i størrelse 
eller sammensætning af moderselskabets 
aktiekapital og omkostninger forbundet 
hermed samt optagelse af lån, indgåelse 
af finansielle leasingaftaler, afdrag på 
rente bærende gæld, køb af egne aktier 
samt betaling af udbytte.

likvider omfatter likvide beholdninger med 
fradrag af kortfristet bankgæld.

selskabet indgår, sammen med de øvrige 
selskaber i Coop danmark koncernen, i 
en cash pool aftale med Coop holding 
A/s som administrator og ejer. Koncern-
mellemværender vedr. cash pools indgår 
i moderselskabets balance som et bank-
mellemværende.
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2 Salg af ydelser
posten indeholder salg af distributionsydelser og tjenesteydelser samt indtægter ved udlejning af ejendomme.

mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2013 2012 2013 2012

3 Andre eksterne omkostninger
I andre eksterne omkostninger indgår honorar til de af  
generalforsamlingen valgte revisorer med: 
honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet  -1 -1 -1 -1
honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed  0 0 0 0
honorar for skatterådgivning  -1 0 -1 0
honorar for andre ydelser  -1 -2 -1 -2
   -3 -3 -3 -3

4  Personaleomkostninger 
lønninger og gager  -3.821 -3.864 -3.011 -3.121
pensionsbidrag  -282 -278 -236 -237
Andre sociale omkostninger  -84 -85 -60 -67
Øvrige personalerelaterede omkostninger  -106 -150 -80 -114
   -4.293 -4.377 -3.387 -3.539

heraf samlet vederlag til virksomhedens
direktion     -34 -18
Bestyrelse    -3 -3

Vederlag til direktion indeholder årets vederlag samt hensættelse  
til vederlag til fratrådt direktør. 
      
gennemsnitlig antal heltidsansatte  12.837 12.831 9.590 9.903

5  Andre finansielle indtægter
finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed  0 0 5 1
Andre finansielle indtægter  19 51 19 50
   19 51 24 51

6  Andre finansielle omkostninger
finansielle udgifter til tilknyttet virksomhed  0 0 0 -11
finansielle udgifter langfristet gæld   -65 -62 -63 -60
Andre finansielle udgifter  -15 -48 -15 -46
   -80 -110 -78 -117
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mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2013 2012 2013 2012

7 Skat af årets resultat
Aktuel skat  6 -17 -8 24
Ændring af udskudt  9 -40 -21 -29
regulering vedrørende tidligere år  -1 -14 -1 -13
effekt af ændrede skattesatser  19 0 17 0
   33 -71 -13 -18

8 Immaterielle anlægsaktiver
mio. kr. Koncern

      Udviklings- 
    Erhvervede  projekter 
   Erhvervede lignende   under 
   varemærker rettigheder Goodwill udførelse

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2013  0 63 8 51
regulering af primoværdi  0 0 -1 0
tilgang til anskaffelsespris  35 52 0 203
Afgang til anskaffelsespris  0 -8 0 0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2013  35 107 7 254

     
Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2013  0 27 3 0
regulering af primoværdi  0 0 0 0
årets nedskrivninger  0 0 0 0
årets afskrivninger  0 7 2 0
tilbageførte af- og nedskrivninger  
vedr. årets afgang  0 -8 0 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013  0 26 5 0

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013  35 81 2 254

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012  0 36 5 51
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8 Immaterielle anlægsaktiver – fortsat
mio. kr. Moderselskab

   Erhvervede  Udviklings- 
  Erhvervede lignende   projekter under 
  varemærker rettigheder Goodwill udførelse

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2013 0 48 8 51
regulering af primoværdi 0 0 -1 0
tilgang til anskaffelsespris 35 14 0 202
Afgang til anskaffelsespris 0 -13 0 0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2013 35 49 7 253

    
    
Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2013 0 20 3 0
årets nedskrivninger 0 0 0 0
årets afskrivninger 0 5 2 0
tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang 0 -10 0 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013 0 15 5 0

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013 35 34 2 253

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 0 28 5 51
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9 Materielle anlægsaktiver 
mio. kr. Koncern

  Indretning  Andre anlæg, Materielle 
  af lejede Grunde og driftsmateriel anlægsaktiver 
  lokaler bygninger og inventar under udførelse

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2013 625 4.361 3.159 171
regulering af primoværdi 0 1 3 0
tilgang til anskaffelsespris 56 87 420 160
Afgang til anskaffelsespris -64 -36 -231 0
overførsler i årets løb til andre poster 41 32 125 -198
Afgang, overført til omsætningsaktiver 0 -180 0 0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2013 658 4.265 3.476 133

     
Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2013 383 1.249 1.761 0
regulering af primoværdi 0 0 -2 0
årets nedskrivninger -1 22 0 0
årets afskrivninger 41 92 385 0
tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang -43 -12 -203 0
Afgang, overført til omsætningsaktiver 0 -138 0 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013 380 1.213 1.941 0

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013 278 3.052 1.535 133

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 242 3.112 1.398 171

I den bogførte værdi for grunde og bygninger på 3.052 mio. kr. indgår 112 mio. kr. vedrørende til- og ombygninger,  
(2012: 172 mio. kr.) hvorpå vurdering ikke foreligger. den seneste kontante ejendomsværdi andrager 3.432 mio kr.  
(2012: 3.547 mio. kr.). grunde og bygninger er, ud over prioritetsgæld på 1.637 mio. kr. (2012: 1.642 mio. kr.),  
behæftet med udstedte ejerpantebreve, hvoraf der er anvendt 4 mio. kr. til sikkerhedsstillelse (2012: 4 mio. kr.). 

ejendomme udbudt til salg og som forventes afhændet i 2014 er overført til ”Aktiver bestemt til salg”.
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(mio. kr.)

9 Materielle anlægsaktiver– fortsat
mio. kr. Moderselskab

  Indretning  Andre anlæg, Materielle 
  af lejede Grunde og driftsmateriel anlægsaktiver 
  lokaler bygninger og inventar under udførelse

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2013 404 4.354 2.144 147
tilgang til anskaffelsespris 23 80 199 134
Afgang til anskaffelsespris -32 -36 -166 0
overførsler i årets løb til andre poster 22 32 120 -174
Afgang, overført til omsætningsaktiver 0 -180 0 0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2013 417 4.250 2.297 107

     
Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2013 243 1.250 1.233 0
årets nedskrivninger 0 25 0 0
årets afskrivninger 25 84 277 0
tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang -14 -7 -150 0
Afgang, overført til omsætningsaktiver 0 -138 0 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2013 254 1.214 1.360 0

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013 163 3.036 937 107

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 161 3.104 911 147

I den bogførte værdi for grunde og bygninger på 3.036 mio. kr. indgår 112 mio. kr. vedrørende til- og ombygninger,  
(2012: 172 mio. kr.) hvorpå vurdering ikke foreligger. den seneste kontante ejendomsværdi andrager 3.351 mio kr.  
(2012: 3.420 mio. kr.). grunde og bygninger er, ud over prioritetsgæld på 1.593 mio. kr. (2012: 1.598 mio. kr.),  
behæftet med udstedte ejerpantebreve, hvoraf der er anvendt 4 mio. kr. til sikkerhedsstillelse (2012: 4 mio. kr.). 
 
ejendomme udbudt til salg og som forventes afhændet i 2014 er overført til ”Aktiver bestemt til salg”.
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(mio. kr.)

10 Finansielle anlægsaktiver
mio. kr. Koncern

   Kapitalandele Andre Andre 
   i assoc. værdi- tilgode- 
   virksomheder papirer havender

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2013  213 39 129
tilgang til anskaffelsespris  0 13 18
Afgang til anskaffelsespris  0 0 -4
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2013  213 52 143

    
reguleringer pr. 1.1.2013  -168 0 0
årets resultat og andre reguleringer  0 0 -2
Udbytte   0 0 0
Reguleringer pr. 31.12.2013  -168 0 -2

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013  45 52 141

    
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012  45 39 129

mio. kr. Moderselskab

  Kapitalandele Kapitalandele Andre Andre 
  i tilknyttede i assoc. værdi- tilgode- 
  virksomheder virksomheder papirer havender

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2013 412 213 36 112
tilgang til anskaffelsespris 0 0 11 13
Afgang til anskaffelsespris 0 0 0 -4
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2013 412 213 47 121

     
reguleringer pr. 1.1.2013 1 -168 0 0
regulering af interne avancer -29 0 0 0
årets resultat og andre reguleringer -99 0 0 -2
Udbytte  -2 0 0 0
Reguleringer pr. 31.12.2013 -129 -168 0 -2

     
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013 283 45 47 119

     
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012 413 45 36 112
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(mio. kr.)

10 Finansielle anlægsaktiver – fortsat
mio. kr. Moderselskab

  Kapital- Selskabs- Egen- Årets 
  andel kapital kapital resultat 
  % mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Tilknyttede virksomheder

Coop denmark Asia limited, hong Kong 100 1 1 0
fakta A/s, Albertslund 100 25 308 -99
ejendomsaktieselskabet af 22. juni 1966, frederikssund 50 1 7 0

Associerede virksomheder     

Coop trading A/s, Albertslund 33 144 133 0
rugkobbelcentret A/s, Aabenraa 31 1 1 0
logsite Aps, Ishøj 33 0 1 0
   

mio. kr. Koncern Moderselskab

    2013 2012 2013 2012

11 Periodeafgrænsningsposter – Aktiver
forudbetalte It-omkostninger   48 46 48 42
Øvrige   2 3 2 6
    50 49 50 48

12 Likvide beholdninger
selskabet indgår i en cash pool aftale administreret af Coop holding A/s. Af selskabets likvide beholdninger indgår 289 mio. kr på 
cash pool’en for koncernen og 226 mio. kr. for moderselskabet.

13 Egenkapital
mio. kr. Koncern

   Reserve  Foreslået    
   for finan-  udbytte    
  Selskabs- sielle kon- Overført for regn-  Minoritets- Koncern 
  kapital*) trakter resultat skabsåret I alt interesser I alt

saldo pr. 1.1.2013 102 -180 2.209 65 2.196 4 2.200
Udbetalt udbytte 0 0 0 -65 -65 -1 -66
årets tilgang 0 80 0  80 0 80
årets resultat 0 0 57 0 57 0 57
skat af indtægter og udgifter  
ført på egenkapitalen 0 -20 0 0 -20 0 -20
Saldo pr. 31.12.2013 102 -120 2.266 0 2.248 3 2.251
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(mio. kr.)

13 Egenkapital – fortsat
mio. kr. Moderselskab

    Netto- Reserve  Foreslået  
    opskriv. efter for finan-  udbytte  
   Selskabs- indre værdis sielle kon- Overført for regn-  
   kapital*) metode trakter resultat skabsåret I alt

saldo pr. 1.1.2013  102 210 -180 1.999 65 2.196
Udbetalt udbytte  0 0 0 0 -65 -65
årets tilgang  0 0 80 0  80
årets resultat  0 -128 0 185 0 57
Udbytte fra dattervirksomhed  0 0 0 0 0 0
skat af indtægter og udgifter  
ført på egenkapitalen  0 0 -20 0 0 -20
Saldo pr. 31.12.2013  102 82 -120 2.184 0 2.248

*)   selskabskapitalen består af 3 aktier à 33 mio. kr. og 3 aktier à 1 mio. kr. og er ikke opdelt i klasser.  
der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen af selskabet.

mio. kr. Koncern Moderselskab

    2013 2012 2013 2012

14 Udskudt skat
Udskudt skat 1.1.2013   131 96 99 75
regulering vedrørende tidligere år   1 14 1 14
skat på egenkapitalposter   -1 -19 -1 -19
effekt af ændring i skatteprocent   -19 0 -17 0
regulering sambeskattede virksomheder   0 -17 0 24
årets bevægelser   -9 57 21 5
Udskudt skat 31.12.2013   103 131 103 99

Udskudt skat hviler på følgende poster:

Immaterielle anlægsaktiver   -5 1 2 1
materielle anlægsaktiver   252 318 240 280
egenkapital   -4 0 -4 0
hensatte forpligtelser   -29 -64 -29 -58
gældsforpligtelser   -1 -3 -1 -3
fremførbare underskud   -110 -121 -105 -121
Udskudt skat 31.12.2013   103 131 103 99

15 Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til optjente medlemspoint, retssager, retlige forpligtelser, renoveringer og luknin-
ger af butikker,  fratrædelser samt huslejereguleringer. 

sKAt har som led i en landsdækkende afgiftskontrol af energiafgifterne fremsat krav om forøgelse af afgiftsgrundlaget for virksom-
heden der er hensat et beløb, der efter ledelsens vurdering dækker forhøjelsen.
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(mio. kr.)

mio. kr. Koncern Moderselskab

    2013 2012 2013 2012

16 Langfristede gældsforpligtelser
gæld, der forfalder efter 5 år, specificeres således:
prioritetsgæld   1.637 1.640 1.592 1.596
    1.637 1.640 1.592 1.596

17 Periodeafgrænsningsposter – Passiver
Øvrige   2 0 2 0
    2 0 2 0

18 Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser

der er indgået leasingaftaler og andre kontrakter, vedrørende  
driftsmidler, hvor den gennemsnitlige løbetid er ca. 2 år.  
lejen for 2014 udgør    29  27  25  24 

der er indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler med en  
uopsigelighed ud over 6 måneder. den gennemsnitlige  
uopsigelighed er ca. 4 år. lejen for 2014 udgør    802  700  390  370 

I ovenstående lejekontrakter indgår afgivne kautions- og  
garantiforpligtelser med   144  127  144  127 

det er indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler, hvori der 
indgår en forpligtelse til at retablere lejemålet ved fraflytning, såfremt 
der er foretaget ændringer til det lejede lokale. på statusdagen 
omfatter det 602 (2012: 550)  lejekontrakter for koncernen og 
228 (2012: 196) for moderselskabet. de indgåede lejekontrakter 
er tidsubegrænsede, hvorfor forpligtelsen er oplyst som en 
eventualforpligtelse.

selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Coop amba 
som administrationsselskab. selskabet hæfter derfor fra og med 
regnskabsåret 2013 solidarisk med de øvrige sambeskattede 
selskaber for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber 
og fra og med 1. juli 2012 ligeledes solidarisk for eventuelle 
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 
for disse selskaber. 
 
selskabet er fællesregistreret for afregning af moms, afgifter og 
A-skat med en række tilknyttede virksomheder, hvor parterne hæfter 
solidarisk.

selskabet har for fakta gmbh stillet en koncerngaranti på 
1.600.000 euro til sonja und Wolfgang müller gmbh & Co. Kg.

Noter

46

 / årsrapport 2013 / Årsregnskab

 / årsrapport 2013

regnskabs- og noteoversigt / resultatopgørelse / Balance / pengestrømsopgørelse / Noter

Indhold / Kort om Coop / Forord fra formanden / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Hovedbegivenheder i året 

CSR – Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger 

note 16-18



(mio. kr.)

19 Finansielle instrumenter
Coop danmark har indgået valutaterminskontrakter til kurssikring af fremtidigt varekøb i valuta. Kurssikringen er hovedsageligt 
foretaget i Usd og eUr. det totale sikrede beløb er på 846 mio. kr. på statusdagen er der et urealiseret kurstab på 0,25 mio. kr. 
på terminskontrakterne. Kurstabet er indregnet i resultatopgørelsen.

herudover har koncernen indgået rentederivater til sikringen af koncernens renterisiko. på statusdagen er der et urealiseret kurstab 
på 0,2 mio. kr., som er indregnet i resultatopgørelsen, og et urealiseret kurstab på 144 mio. kr., som er indregnet i egenkapitalen.

til sikring af koncernens fremtidige indkøb af el har Coop danmark indgået sikringsaftaler med el-leverandører. på statusdagen 
var 326 gWh sikret. der er ingen urealiserede poster indregnet i resultatopgørelsen, men et urealiseret tab på 17 mio. kr., som er 
indregnet i egenkapitalen. 

20 Koncernregnskab
I medfør af årl § 71 kan det oplyses, at selskabet for regnskabsåret 2013 indgår i koncernregnskabet for Coop amba, Albertslund. 
Koncernregnskabet kan rekvireres hos foreningen på nedenstående adresse.

21 Nærtstående parter
nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Coop danmark A/s er:  
Coop holding A/s, roskildevej 65, 2620 Albertslund 

Ultimative modervirksomhed er:  
Coop amba, roskildevej 45, 2620 Albertslund

transaktioner oplyses ikke, jf. årl 98c
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Selskabsoplysninger

Selskabet
Coop Danmark A/S
Roskildevej 65
2620 Albertslund

Telefon +45 4386 4386
Telefax  +45 4386 3386

Hjemmeside: www.coop.dk
E-mail: coop@coop.dk

CVR-nr.: 26 25 94 95

Stiftet:  02.10.2001
Hjemsted: Albertslund
Regnskabsår:  1. januar –  

31. december
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Direktion
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Adm. direktør
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