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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 samt antal butikker udgjorde:

Kæder Omsætning Butikker

    2012 2011 2012 2011

Kvickly   9.307 9.511 78 78
superBrugsen   13.693 13.578 247 254
dagli’Brugsen   7.241 6.965 375 378
Irma    2.415 2.309 83 82
fakta    9.858 9.413 401 382
grønland/færøerne   867 868 20 20
Øvrig omsætning   1.460 1.141 2 2
    44.841 43.785 1.206 1.196

Coop Danmark A/S

Ejendomsaktieselskabet  
af 22. Juni 1966

50 %

Fakta A/S
100 %

Fakta GmbH
100 %

Coop Denmark Asia Ltd.
100 %

Coop Trading A/S
33 %

Brugsforeninger
Franchiseaftale
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Forord fra formanden
2012 har været et vanskeligt år i dansk dagligvarehandel. Vi har reageret på det 
tilbageholdende forbrug med nye effektiviseringer i alle led, men stadig med vores 
langsigtede mål for øje

Coop har gennem de seneste år været 
på en rejse, hvor vi har styrket virksom-
heden med det langsigtede mål, at vi 
efterlader denne 116 år gamle virksom-
hed i bedre stand til næste generation, 
end vi modtog den.

Vi ønsker, at Coop skal være det bed-
ste og mest ansvarlige sted at handle 
og arbejde.

for at opnå det har vi gennemført 
mange handlinger, men forudsætnin-
gen for at vi kan gøre det, er en sund 
økonomi. År for år har vi forbedret vores 
økonomiske resultater.

det gjorde vi ikke i 2012. dagligvare-
markedet udviklede sig på en måde, 
der ramte hele branchen. Vi er dog til-
fredse med, at det er lykkedes at skabe 
omsætningsvækst og øge markedsan-
delen for 7. år i træk.

men selv om vi ikke opnåede et resul-
tat, som vi havde ønsket, så fortsætter 
vi vores langsigtede satsning, der går 

ud på at løfte niveauet for vores ind-
tjening, udvikle og modernisere vores 
butiksnet, styrke kompetencer og trivsel 
for vores medarbejdere og sætte nye 
standarder for ansvarlighed i dagligva-
rehandelen.

Konjunkturerne har gjort det særdeles 
vanskeligt i 2012. Vi forventer ikke, at 
det bliver væsentligt anderledes i 2013. 
det vil medføre hårde beslutninger om 
effektiviseringer i alle led. men det vil 
ikke ændre vores langsigtede mål om 
at være det bedste og mest ansvarlige 
sted at arbejde og handle.

Ansvarlighed er der, hvor vi adskiller 
os fra konkurrenter. Konkret kommer 
det til udtryk i vores butikker med varer 
som Änglamark, vores nyeste succes, 
savannah, der er vores eget mærke for 
varer, der fremmer udviklingen i Afrika, 
og vores store udvalg inden for økologi.

Vi fortsætter vores rejse, så vi kan 
efterlade ”slægtsgården” i bedre stand, 
end vi modtog den.

Lasse Bolander,
Bestyrelsesformand

 ” Positionen som den mest samfundsansvarlige virksomhed 
ønsker vi at cementere i de kommende år. Vores fokus er at gøre 
det samtidig med, at vi forbedrer vores indtjening”
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Hoved- og nøgletal
 

(Mio. kr.)  2012 2011 2010 2009 2008

Coop Danmark A/S-koncernen
Resultatopgørelse:

nettoomsætning  40.373 39.569 38.290 36.883 37.156
Bruttoresultat  8.965 8.703 8.705 8.381 8.190
resultat før renter (eBIt)  287 544 504 344 402
finansielle poster, netto  -59 -24 -45 -60 -62
resultat før skat (eBt)  228 520 459 284 340
Årets resultat  156 397 341 232 257

Balance:   

Aktiver i alt  10.532 10.971 10.638 9.574 8.822
egenkapital  2.196 2.798 2.771 2.493 2.355
Investeringer i materielle anlægsaktiver   797 665 715 647 793

Nøgletal:   

Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (roIC)  9,6% 19,5% 17,4% 10,6% 12,5%
egenkapitalens forrentning (roe)  6,3% 14,2% 13,0% 9,6% 11,3%
soliditetsgrad  20,9% 25,5% 26,1% 26,0% 26,7%

Brugsforeninger
Resultatopgørelse:

nettoomsætning  15.954 15.592 15.077 14.953 15.280
Bruttoresultat  3.438 3.446 3.447 3.472 3.336
resultat før renter (eBIt)  145 229 204 319 298
finansielle poster, netto  9 -35 -63 -66 -44
resultat før skat (eBt)  154 194 141 253 254
Årets resultat  112 149 109 165 194

Balance:   

Aktiver i alt  6.874 6.727 6.477 6.225 5.989
egenkapital  3.555 3.572 3.408 3.335 3.214
Investeringer i materielle anlægsaktiver   379 392 464 485 529

Nøgletal:

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

(fortsættes)
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Hoved- og nøgletal – forsat
 

(Mio. kr.)  2012 2011 2010 2009 2008

Coop Danmark A/S-koncernen og brugsforeninger
Resultatopgørelse:   

nettoomsætning  44.841 43.785 42.524 41.882 41.952
Bruttoresultat  12.403 12.149 12.557 12.223 11.846
resultat før renter (eBIt)  432 773 708 663 700
finansielle poster, netto  -50 -59 -108 -126 -106
resultat før skat (eBt)  382 714 600 537 594
Årets resultat  268 546 450 397 451

Antal butikker
Coop danmark A/s  388 396 408 416 410
tilknyttede virksomheder  403 382 372 364 361
Brugsforeninger  415 418 416 416 424
   1.206 1.196 1.196 1.196 1.195

Antal medarbejdere (ultimo)
Coop danmark A/s  18.471 18.270 18.389 18.399 18.491
tilknyttede virksomheder  7.341 6.957 6.181 5.374 5.106
Brugsforeninger  11.853 11.364 11.336 11.110 11.095
   37.665 36.591 35.906 34.883 34.692

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere
Coop danmark A/s  9.903 10.079 10.262 8.475 10.577
tilknyttede virksomheder  2.928 2.749 2.515 2.452 2.361
Brugsforeninger  5.949 5.960 5.973 6.161 6.289
   18.780 18.788 18.749 19.034 19.227
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dagligvaremarkedet i danmark var 
i 2012 det hidtil vanskeligste siden 
finanskrisen begyndte i slutningen af 
2008. forbrugerne blev stadig mere 
tilbageholdne, stadig mere prisbevidste 
og konkurrencen derfor stadig hårdere.

resultatet har været vigende avance, 
vækst for discountsektoren og tilbage-
gang for den øvrige handel.

derfor opnåede Coop danmark A/s 
ikke et tilfredsstillende resultat.

Udviklingen på markedet blev forstær-
ket gennem året, og det bevirkede, 
at ingen af Coops kæder nåede de 
forventede resultater. fakta stod for en 
væsentlig del af den samlede indtje-
ning.

discountsektoren i danmark med 6 
forskellige kæder, 4 udenlandske og 2 
danske, voksede og erobrede mar-
kedsandele fra alle øvrige aktører. 

pr. 1. oktober blev lukkeloven, der 
regulerer butikkernes åbningstider, helt 
fjernet og erstattet af en helligdags-
lovgivning. det betød, at alle de større 
dagligvarebutikker, supermarkeder 
og varehuse måtte holde åbent alle 
søndage, hvor de hidtil har skullet være 
lukket cirka halvdelen af søndagene. 
det havde den effekt, at omsætningen 
blev flyttet fra de mindre butikker til de 
større og kostede omsætning for især 
dagli’Brugsen og fakta, hvor hoved-
parten af butikkerne har kunnet holde 
åbent 7 dage om ugen. I slutningen af 

året rettede det sig lidt, men i de kom-
mende år vil den udvikling fortsætte, 
hvor omsætning flytter fra mindre butik-
ker og mindre byer til større butikker og 
større byer.

den skærpede konkurrencen har 
medført, at Coop har måttet investere 
betydeligt i lavere priser og øget mar-
kedsføring.

I løbet af året er der gennemført ef-
fektiviseringer og reduktion af omkost-
ninger. således blev der i 2. halvår 
gennemført den hidtil største organisa-
tionsomlægning af hovedkontoret, hvor 
hver 6. stilling, svarende til knap 200, 
blev skåret væk.

I slutningen af året blev der meldt ud, 
at 20 superBrugser lukkes, hvoraf 15 
dog konverteres til fakta-butikker. 

omstruktureringsomkostningerne til 
henholdsvis organisationsomlægningen 
samt butikslukningerne udgør 177 mio. 
kr. for Coop danmark koncernen og 
202 mio. kr. inkl. brugsforeningerne. 

på trods af udviklingen har Coop 
fastholdt en langsigtet strategi, hvor 
der investeres massivt i modernise-
ringer af eksisterende butikker og 
etablering af helt nye. dertil kommer, at 
organisationen har iværksat sit største 
uddannelsesprojekt, der skal udvikle 
kompetencerne hos såvel de 3.000 
ledere som menige medarbejdere over 
de kommende godt 2 år.

Ledelsesberetning
Stadig hårdere konkurrence i dansk dagligvarehandel på især lave priser 
gjorde 2012 til et vanskeligt år med store investeringer i lavere priser og 
mere markedsføring

den samlede omsætning blev 44,8 
milliarder kr. for Coop danmark A/s 
og de selvstændige brugsforeninger. 
der blev realiseret et eBIt-resultat på 
432 millioner kr. det fordeler sig med 
287 millioner kr. til Coop danmark A/s 
mod  544 millioner kr. i 2011, og 145 
millioner kr. i brugsforeningerne mod 
229 millioner kr. året før. reguleret for 
omstruktureringsomkostninger ud-
gjorde eBIt således 464 mio. kr. for 
Coop danmark A/s og 634 mio. kr. 
inkl. brugsforeningerne.

Forventninger til fremtiden
for 2013 forventes en markedssi-
tuation som i 2012. forbrugerne vil 
fortsat være meget fokuserede på lave 
priser, og det forventes, at skiftet fra 
supermarkeder til discount fortsætter. 
Konkurrencen på markedet vil fortsat 
blive skærpet. det vil stille store krav til 
effektivisering i alle dele af koncernen 
og til en stram styring af omkostnin-
gerne.

de seneste års store investeringer i 
moderniseringer og i ny-etableringer 
vil fortsætte. samlet set forventes et 
bedre resultat end 2012.

Begivenheder efter regnskabsårets 
afslutning
der er ikke indtruffet betydningsfulde 
hændelser efter regnskabsårets afslut-
ning, som har indflydelse på bedøm-
melsen af selskabets økonomiske 
stilling pr. 31. december 2012. 
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•	Coop’s markedsandel steg for 7. år 
i træk

•	stort moderniseringsprogram blev 
gennemført med i alt 86 modernise-
ringer og åbning af 29 nye butikker

•	Kvickly vandt for 3. år i træk fødeva-
reministeriets nøglehulskonkurrence 
blandt butikker, der gør det nemmere 
at leve sundere

•	superBrugsen blev udvidet med 
to flagskibsbutikker, da slangerup 
Brugsforening efter 20 år uden for 
Coop vendte tilbage, og et stort su-
permarked på Vesterbro i København 
blev købt

•	dagli´Brugsen fejrede sit 20 års 
jubilæum med stor fest for 4.500 
medarbejdere og mange aktiviteter 
over for kunderne

•	fakta blev udvidet med det nye kon-
cept fakta Q, der åbnede 13 butikker, 
som er en kombination af conveni-
ence og discount. Bl.a. blev de to 
eksisterende C butikker konverteret 
til fakta Q

•	fakta åbnede butik nr. 400 i de-
cember samt to butikker i tyskland i 
februar 2013

•	Irmatorvet.dk etablerede terminal 
til distribution af varer over hele 
danmark i Vallensbæk og lukkede 
distributionen i nr. sundby

•	Kædekontoret for Irma flyttede fra 
rødovre til Coops hovedkontor i 
Albertslund, sådan at samtlige kæder 
nu er samlet ét sted

•	en ny vareserie med det bedste fra 
Afrika, savannah, blev lanceret. den 
årlige omsætning endte lidt over 70 
mio. kr.

•	Bestyrelsen blev forstærket med to 
internationale profiler: tidligere glo-
bal hr-direktør i Ikea, pernille spiers 
lopez, UsA, og Claus holst-gyde-
sen, koncerndirektør i Werhahn Kg 
og Ceo for Zwilling J. A. henckels 
Ag i tyskland

•	den 3. og sidste rapport for dan-
marks hidtil mest ambitiøse plan 
inden for Corporate social respon-
sibility (Csr) i dagligvarehandelen 
med 40 konkrete mål, som Coop 

lancerede i 2009, blev offentliggjort 
og viste, at 31 af 40 opstillede mål 
blev nået 100 procent, mens otte 
blev nået mellem 50 og 90 procent

•	ny ambitiøs plan, ”Kundens valg - 
vores garanti”, inden for Corporate 
social responsibility (Csr) i daglig-
varehandelen er påbegyndt 

•	nyt ledelsesgrundlag lanceret for at 
skabe fælles forståelse for hvad god 
ledelse er

•	en bølge af ledelsesudvikling og 
efteruddannelse blev indledt af 
koncernledelsen og følges op af 
3.000 ledere samt medarbejdere de 
kommende to år

•	lukkeloven blev afskaffet, og alle 
butikker må herefter holde åbent 
alle ugens dage. det medførte en 
generel udvidelse af åbningstiderne 
på markedet

•	en retssag mod pengetransportfir-
maet loomis om et to-cifret million-
beløb blev vundet i Østre landsret

•	hidtil største organisationsomlæg-
ning på hovedkontoret, hvor knap 
200 ud af 1200 stillinger blev skåret 
væk

•	I slutningen af året blev det meldt ud, 
at 20 superBrugser lukkes, hvoraf 
15 dog konverteres til fakta-butikker 

Hovedbegivenheder i året
Alle Coop-familiens kæder blev samlet på hovedkontoret i Albertslund, 
lukkeloven blev fjernet, priskonkurrencen blev yderligere skærpet, store 
investeringer i nye butikker og moderniseringer blev gennemført

31 
ud af 40 mål på CSR blev nået 100 %
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CSR – Ansvarlighed
Änglamark passerede for første gang en milliard kr. i omsætning, en ny 
serie med afrikanske varer, Savannah, blev lanceret, og Kvickly vandt igen 
Fødevarestyrelsens Nøglehulskonkurrence

I 2012 begyndte en ny strategiperiode 
på ansvarlighedsområdet. I perioden 
2009 til 2011 fungerede den første 
plan under navnet ”Vi gør hvad vi kan 
- vil du være med?”. den er nu afløst 
af en ny plan kaldet ”Kundens valg – 
vores garanti”, som dækker perioden 
2012-2015. 

en evaluering af den forrige strategipe-
riode viste, at 3/4 af de 40 handlinger 
var implementeret ved udgangen af 
2011, mens resten var godt på vej. 
Af evalueringen fremgik det desuden, 
at den store udfordring bestod i at få 
ansvarlighedsplanen bedre forankret 
blandt de 35.000 medarbejdere. 

for at højne forankringen har Csr 
området været igennem organisatoriske 
ændringer. Arbejdet med ansvarlighed 
bliver nu i højere grad end tidligere lagt 
ud til de enkelte kæder og forretnings-
områder. I den nye strategi har hver 
kæde og forretningsområderne ”food”, 
”nonfood”, ”logistik”, ”hr” og ”Csr” 
budt ind med/beskrevet, hvordan de 

hver især vil arbejde med ansvarlighed. 
Csr-afdelingen får dermed i højere 
grad end tidligere rollen som rådgiver 
og sparringspartner for de forskellige 
forretningsenheder. fordelene ved 
denne fremgangsmåde er, at det giver 
kæder og forretningsområder et øget 
medejerskab, og det får de mange 
forskellige enheder til at reflektere over, 
hvad Csr betyder for netop dem. 
Ulemperne ved denne fremgangsmåde 
er imidlertid, at det tager tid at opbygge 
Csr-kompetencer hos kæder og for-
retningsområder. 

I 2012 er der nået vigtige milepæle i 
ansvarlighedsarbejdet. en ny vareserie 
med det bedste fra Afrika er lanceret 
under mærket savannah, og her blev 
målet om at omsætte savannah-varer 
for 40 mio.kr. i hele 2012 allerede nået 
i juni måned. 

Coops omtanke-brand, Änglamark, der 
omfatter økologiske, miljøvenlige og 
allergivenlige produkter, har for første 
gang nået en omsætning på 1 mia. kro-

ner på årsbasis. desuden lykkedes det 
at spare 10 ton emballage alene ved 
at ændre indpakningen af Änglamark 
opvasketabs. 

I Irma har salget af de varer, der har det 
fælles nordiske miljømærke svanen, 
overgået salget af de varer, der ikke 
har mærket. I 2012 er salget af de 
svanemærkede produkter steget med 
7 procent og udgør nu 56 procent af 
salget af varer til personlig pleje i Irma. 

2012 blev også året, hvor Kvickly for 
tredje år i træk vandt fødevarestyrel-
sens nøglehulskonkurrence. 

samarbejdet med red Barnet og 
WWf Verdensnaturfonden udløb ved 
udgangen af 2012. 

Via Velgørenhedsknappen på flaske-
automaterne har kunderne haft mulig-
hed for at donere hele eller dele af de-
res pant til de to organisationer, hvilket 
i løbet af året indbragte 7 mio. kr. 
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22 millioner kr. fra  
pant til velgørenhed

med udgangen af 2012 slut-
tede 3 års samarbejde med red 
Barnet og WWf Verdensna-
turfonden. den største aktivitet 
for at samle penge ind til de to 
organisationer har været Velgø-
renhedsknappen, som Coop har 
installeret ved flaskeautomaterne 
i alle sine butikker. det har på de 
3 år indbragt de to organisationer 
i alt godt 22 millioner kr. dertil 
kommer beløb fra andre aktivi-
teter. på billedet ses generalse-
kretær gitte seeberg, WWf, og 
generalsekretær mimi Jakobsen, 
red Barnet.

samarbejdet har samlet for perioden 
2010 - 2012 skaffet de to organisatio-
ner godt 30 millioner kr.

I strategiperioden 2012-2015 er den 
overordnede vision fortsat at være 
det mest ansvarlige sted at handle 
og arbejde i dansk dagligvarehandel. 
Arbejdet fortsætter kontinuerligt med at 
sætte nye mål for ansvarlighedsarbej-
det, og på Coop ambas hjemmeside 
offentliggør vi indsatsen for 2012 i en 
selvstændig ansvarlighedsrapport.  

som den første dagligvarekoncern 
i danmark tilsluttede vi os i 2008 
global Compact, som er fn’s initiativ 
for virksomheders samfundsansvar, 
og i ovennævnte ansvarlighedsrapport 
beskriver vi bl.a. vores arbejde med 
global Compacts 10 principper. 

Lovpligtig redegørelse for sam-
fundsansvar, jf. årsregnskabslo-
vens § 99 a: 

I medfør af årsregnskabslovens § 99 
a, stk. 6 kan det oplyses, at modersel-
skabet Coop amba har udarbejdet den 
lovpligtige redegørelse for koncernen. 
denne kan læses på www.coop.dk/
ansvarlighedsrapport2012. 
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Kvickly er en kæde af 78 varehuse, 
hvis koncept er at være børnefamilier-
nes foretrukne indkøbssted, der med 
attraktive priser inspirerer til at handle 
med omtanke.

omsætningen blev 9,3 milliarder kr. 
inkl. de 13 brugsforeninger.

Kvickly åbnede et helt nyt varehus i 
grindsted og gennemførte meget store 
ombygninger og moderniseringer af 
varehusene i nr. sundby, slagelse, 
hadsten, farum, otterup og haslev.

for 3. år i træk vandt Kvickly fødevare-
ministeriets nøglehulskonkurrence, der 
afvikles mellem landets dagligvarebutik-
ker om, hvem der gør det nemmest for 
danskerne at leve sundere i hverdagen.

på årets roskilde festival åbnede 
Kvickly for 5. år i træk en dagligvarebu-
tik. 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. på food skærpede 
Kvickly prisprofilen med en række mar-
kante aktiviteter og kampagner i løbet 
af året.

I forbindelse med fjernelsen af lukke-
loven udvidede Kvickly åbningstiderne, 
så hele kæden nu har åbent 7 dage om 
ugen året rundt.

I løbet af året blev der iværksat etab-
lering af en række nye varehuse de 
kommende år, hvor der er nye projekter 
på Amager, i høje-tåstrup, Buddinge, 
Albertslund og sønderborg.

samlet opnåede Kvickly et resultat, der 
ikke var tilfredsstillende.

1 nyt varehus og 6 meget store moderniseringer blev gennemført i 2012. 
Indsatsen som Danmarks ansvarlige varehuskæde blev belønnet igen
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Danmarksmester 
i Hverdagsmad

fødevareminister mette gjer-
skov besøgte Kvickly hyrdehøj, 
der i november dannede ram-
men om danmarksmesterskabet 
i hverdagsmad, arrangeret af 
madkulturen, en organisation der 
skal fremme kvaliteten af mad i 
danmark. ministeren overrakte 
vinderdiplomet og 1. præmien på 
15.000 kr. til Julie Ørnbjerg, hvis 
opskrift på squash-spaghetti og 
oksedeller blev kåret som bedst 
blandt de 400 indsendte forslag.

Kvickly nr. 1 
på sundhed

for 3. år i træk vandt Kvickly 
fødevareministeriets konkur-
rence blandt dagligvarekæder om, 
hvem der er bedst til at gøre det 
nemmere for danskerne at leve 
sundere. Konkurrencen i 2012 
handlede om, hvem kunderne vur-
derede tilbød den bedste opskrift 
på sund mad. prisen blev overrakt 
i Kvickly på falkoner Allé på 
frederiksberg, hvor varehuschef 
palle Astrup og hans medarbej-
dere modtog hæderen.

*)  samlet for Coop danmark A/s-koncernen og brugsforeningerne
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superBrugsen er en kæde med 247 
supermarkeder, hvis koncept er at være 
en madbutik, hvor man kan få alle sin 
madvarer i god kvalitet til en god pris.

omsætningen blev 13,7 milliarder kr., 
og selvom en række af de mindre butik-
ker i kæden blev konverteret til andre 
kædekoncepter, fastholdt superBrug-
sen sin omsætning. superBrugsen 
vil konvertere yderligere en række 
butikker i 2013 som led i en tilpasning 
til et marked, hvor supermarkeder skal 
kunne trække en større omsætning for 
at kunne skabe lønsomhed. 

Kæden blev forstærket med to store 
supermarkeder. slangerup Brugsfor-
ening valgte efter 20 år uden for Coop 
familien at vende tilbage og åbnede 
som superBrugsen ved årets begyn-

To nye flagskibe styrkede Danmarks største 
supermarkedskæde i et år præget af skærpet 
konkurrence fra discount. Test af et nyt koncept er 
iværksat
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SuperBrugsens 
nye flagskibe

I februar var der officiel indvielse 
af superBrugsen slangerup. en 
af danmarks største brugsfor-
eninger vendte tilbage til Coop 
familien efter 20 år uden for. Kæ-
dedirektør michael løve klipper 
sammen med uddeler peter niel-
sen snoren over, inden kunderne 
lukkes ind. samtidig blev kæden 
også udvidet med superBrugsen 
i mathæusgade på Vesterbro i 
København. den 2.200 kvm. store 
butik købte Coop fra en privat 
købmand.

delse. derudover blev et købmands-
ejet supermarked i mathæusgade på 
Vesterbro i København købt og bygget 
om til en af de største superBrugser 
i hovedstadsområdet. I 2013 vender 
yderligere 2 brugsforeninger tilbage 
til superBrugsen, nemlig tune og 
hornslet.

I slutningen af året indledte kæden 
en test af det såkaldte Koncept 15 
i to butikker. Konceptet går ud på at 
differentiere supermarkedet klart fra 
discount under nøgleordene: 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.

*)  samlet for Coop danmark A/s-koncernen og brugsforeningerne
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dagli´Brugsen er en kæde af 375 nær-
butikker, der primært er placeret i min-
dre byer over hele lande. 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.

dagli´Brugsen har åbnet 8 nye butik-
ker,  moderniseret 19 og 8 butikker er 
lukket. I alt består dagli´Brugsen og 
lokalBrugsen af 375 butikker. den 
samlede omsætning udgjorde 7,2 mil-
liarder kr. inklusiv brugsforeningerne. 

Kæden fejrede i 2012 sit 20 års 
jubilæum, hvilket blev markeret over for 
kunderne med en omfattende kampag-
ne og overfor medarbejderne med en 
stor fest i dronning margrethe hallerne 
i fredericia, hvor ca. 4.500 ansatte 
deltog.

Ny lukkelov øgede presset mod kæden af nærbutikker i lokalområder, der 
svarede igen med ny borgmesterstrategi og omfattende prisnedsættelser
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Giro d’Italia i Glud

Verdens 2. største cykelløb, giro 
d´Italia, kom i maj gennem den lille 
østjyske by glud. Uddeler Benny 
michl arrangerede i den anledning 
sammen med sine medarbejdere 
i dagli´Brugsen glud en byfest 
med omkring 1.000 deltagere. 
Butikken er et eksempel på kæ-
dens ”borgmester-strategi”, hvor 
man i kraft af mange aktiviteter 
bliver lokalsamfundets naturlige 
samlingspunkt.

I løbet af året har kæden implementeret 
sin såkaldte ”borgmester-strategi”, 
der går ud på at tilføre butikkerne flere 
aktiviteter, som i endnu højere grad 
gør dem til det lokale omdrejnings- og 
samlingspunkt.

fra 1. oktober mistede dagli´Brugsen 
den sidste fordel af lukkeloven, da alle 
store butikker også fik lov til at holde 
åbent alle søndage. det var mærk-
bart på omsætningen i årets sidste 3 
måneder.

Ved årsskiftet svarede dagli’Brugsen 
igen med at sænke priserne på 230 
varer i Coops discount-serie, x-tra, så 
kæden blev mere konkurrencedygtig 
over for discountkæderne.

*)  samlet for Coop danmark A/s-koncernen og brugsforeningerne
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Irma består af 83 butikker primært pla-
ceret i hovedstadsområdet med en klar 
kvalitetsprofil inden for fødevarer.

trods den meget hårde priskonkur-
rence og discountkædernes vækst 
lykkedes det Irma at fastholde sin 
markedsandel.

Irma flyttede i juli fra sit mangeårige 
domicil i rødovre til Coops hovedkon-
tor i Albertslund. 

Jesper Uggerhøj tiltrådte som direktør 
for kæden pr. 1. september 2012.

tendensen mod det nordiske køk-
ken og øget brug af råvarer fra vores 
nærområder styrkede Irma gennem en 
aftale med den økologiske ø livø, der 
er beliggende i limfjorden. Aftalen be-
tyder, at alt der dyrkes på livø vil blive 
solgt i Irmas butikker. Aftalen med livø 
er også et led i Irmas strategi om at 
støtte de lokale ildsjæle og de mindre 
danske producenter, som arbejder på 
at skabe kvalitetsprodukter.

Kædekontoret flyttet til Albertslund, ny direktør og øget satsning på 
nethandel. Trods skærpet priskonkurrence klarede Irma sig godt
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Irma fejrede  
sine 126 år

torsdag den 23. august var det 
126 år siden, den første Irma 
åbnede. Irma er ikke blot dan-
marks ældste dagligvarekæde; 
på verdensplan er der kun én 
kæde, der er ældre (den engelske 
sainsbury’s). fødselsdagen blev 
fejret på selve dagen med masser 
af gode tilbud og med 150 Irma-
piger, der satte deres præg på 
det københavnske bybillede.

Irma er fortsat med sortiments-ud-
videlse af konceptet Irmas hverdag, 
der består af basale varer til daglig 
brug til konkurrencedygtige priser 
med henblik på at øge kundestrøm og 
gennemsnitskurv, ikke mindst blandt de 
lavfrekvente kunder.

Irma har fortsat stort fokus på at redu-
cere madspild.

Arbejdet med at sikre excellent kun-
deservice blev fortsat, og Irma var for 
12. år i træk blandt de bedste store 
virksomheder i danmarks Bedste Ar-
bejdspladser.

Irma har i ansvarlighedsarbejdet gen-
nem året haft samarbejde med hhv. 
løkkefonden (hjælp til utilpassede 
drenge) og team rynkeby (støtte til 
Børnecancerfonden).

Irma modtog Berlingskes detailhan-
delspris for sin fødselsdagskampagne i 
forbindelse med 125 års fødselsdagen 
i 2011.
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IrmA



Markedsføringen blev fornyet, mange nye butikker indviet og premiere på 
nyt vareunivers. 2012 blev året, hvor Fakta gjorde klar til stor ekspansion

fakta er en discountkæde med 401 
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 
discount og convenience.

med en styrkelse af organisationen og 
den kommercielle indsats har fakta 
gjort sig klar til en øget ekspansion i 
2013.

fakta har åbnet to butikker i tyskland 
tæt ved grænsen i februar 2013 

et helt nyt univers for markedsføring 
er udviklet og introduceret. logoet er 
fornyet, og i samarbejde med et nyt 
reklamebureau er der lanceret nye tV-
reklamer, omfattende dagbladsannon-
cering, en mere moderne tilbudsavis og 
ny applikation til mobiltelefoner.
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Fornyelse i  
hele Fakta

fakta fik i enhver henseende nye 
klæder: nyt logo, ny beklædning, 
nyt vareunivers og ny markeds-
føring, så kæden fremstår som 
mere moderne med fokus på 
lave priser, spændende varer og 
ansvarlighed med stærkt udvalg i 
bl.a. frugt og grønt. nye reklamer 
i radio og tV, applikation til smart 
phones og dagbladsannoncer 
var med til at gøre kæden endnu 
mere synlig.

Nyt koncept voksede 

I oktober voksede det nyeste 
kædekoncept fakta Q med to nye 
butikker, da Coops to conveni-
encebutikker med navnet C blev 
konverteret til fakta Q, der er en 
discountbutik tilføjet en række 
convenience-elementer: friskbagt 
brød, coffee-to-go, sandwiches 
og kolde drikke. der er i løbet af 
de seneste to år åbnet i alt 13 
fakta Q butikker på de mest trafi-
kerede placeringer i større byer.

sortimentet er udvidet med flere 
økologiske og sunde varer, og der er 
introduceret et nyt varekoncept for 
spotvarer, ”Bazaren”, der består af 150 
nye varer, der kun er i butikkerne i et 
begrænset tidsrum.

I 2012 har fakta åbnet 25 nye butikker, 
foretaget 13 flytninger til bedre belig-
genheder og moderniseret 31 butikker.

I modsætning til en række af discount 
konkurrenterne har fakta hidtil haft en 
konkurrencemæssig fordel ved mange 
steder at kunne holde søndagsåbent. 
da lukkeloven bortfaldt 1. oktober 
2012, ændrede markedssituationen 
sig, hvilket har bevirket et relativt stort 
fald i faktas omsætning om søndagen i 
4. kvartal 2012. 

Kædens omsætning i 2012 blev 9,9 
mia. kr., og resultatet før skat og renter 
blev 197 mio. kr. 
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fAKtA



Internet-aktiviteter
Handel med både fødevarer og udvalgsvarer udvikler sig stærkt på nettet. 
Coop udvider sin satsning med henholdsvis Coop.dk og Irmatorvet.dk

Coop investerer i disse år markant i 
internethandel, både inden for food og 
nonfood. I 2012 blev internetaktiviteter-
ne samlet i et selvstændigt forretnings-
område på linje med de fysiske butik-
ker, og gregers Wedell-Wedellsborg 
tiltrådte som ny internetdirektør.

Irmatorvet.dk er Coops internetsats-
ning på dagligvarer. siden 2010 har 
Irmatorvet leveret dagligvarer til døren. 
sortimentet er det samme som i en stor 
Irma med egen slagter, frugt & grønt og 
vinafdeling.

I oktober 2012 åbnede Irmatorvet 
en ny terminal i Vallensbæk, hvor der 
ekspederes med de nyeste plukke- og 
logistikløsninger. den hidtidige terminal 
i nørre sundby blev lukket ved års-
skiftet. dermed har kunderne i storkø-
benhavn fået mulighed for at få leveret, 
når det passer dem, i timeintervaller 
og i Irmabiler. I resten af landet leveres 
fortsat om natten, inden klokken 7.00, 
men med et sortiment, der er udvidet 
markant.

Coop.dk er Coops nonfood netbutik. 
2012 var et overgangs- og investe-
ringsår for coop.dk, der i slutningen 
af 2011 skiftede navn og ændrede kon-
cept fra det tidligere nettorvet.dk for at 
styrke konkurrencekraften.

I 2012 blev det muligt at betale med 
Coopplus point, mærkevaresortimentet 
blev styrket, og der blev etableret et nyt 
og mere omkostningseffektivt logistik 
set up.

Coop.dk rykkede i 2012 fra en 7. plads 
til en 1. plads på fdIhs kvartalsopgø-
relse over de mest benyttede netbutik-
ker. Coop.dk har øget både omsætning 
og kundestrøm i forhold til året før. Især 
julehandelen var en stor succes på 
coop.dk. 

for de kommende år forventes det, at 
omsætningen vil blive øget markant på 
såvel irmatorvet.dk og coop.dk.

 ” Coop har øget både omsætning og kundestrøm i forhold 
til året før. Især julehandelen var en stor succes på coop.dk”

Hele Danmarks Webvarehus

Coop.dk er Coops onlinebu-
tik. spækket med inspirerende 
varer, som du ikke altid kan finde 
i Coops fysiske butikker. der er 
onlinebetaling, hjemmelevering og 
er man tilmeldt Coopplus fordels-
programmet, 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 
mærkevarer

coop+

Coopplus er et fordelsprogram 
for medlemmerne. Ved at få scan-
net sit Coopplus kort hver gang 
man handler i Kvickly, superBrug-
sen, dagli’Brugsen og lokalBrug-
sen optjener man point. de kan 
benyttes som betaling for varer på 
coop.dk og i kampagneperioder 
også som betaling i de fysiske 
butikker.

Irmatorvet.dk

med netbutikken Irmatorvet.dk 
har Irma åbnet sin største butik 
- lige uden for kundens hoved-
dør. her kan man bestille Irmas 
kendte kvalitetsvarer inden for alle 
varegrupper og få dem leveret til 
døren. det koster et gebyr på 49 
kr., medmindre man som første-
gangskøber køber for over 500 
kr., så er det gratis at få leveret 
dagligvarerne til døren.
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Internet-AKtIVIteter



for at sikre sig et samlet overblik over 
koncernens risici har Coop danmark 
A/s gennem flere år praktiseret risiko-
styring ved brug af risikostyringsværk-
tøjer, risikokortlægning, et koncernfor-
sikringsprogram og finansiel afdækning. 
I 2012 er der arbejdet videre med 
formaliseringen og videreudviklingen af 
området, og i september måned blev 
der oprettet en ny risk & Compliance 
funktion, hvor afdelingerne ”erm” 
(overordnede forretningsrisici), ”risiko 
& forsikring” (operationelle risici og 
forsikringsdækning), Intern revision og 
”It-sikkerhed” (it-risici) er blevet samlet.

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 
samt 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 15 år.

pr. 31. december 2012 var der bevilget 
kreditfaciliteter på 970 mio. kr., hvoraf 
20 mio. kr. var udnyttet. 

renterisici i Coop danmark A/s hånd-
teres for den samlede rentebærende 
gæld (inklusiv rentebærende gæld i 
moderselskabet holdingselskabet af 
4-7 2008 A/s). finanspolitikken giver 
mulighed for at ændre rentebindin-
gen med det formål at begrænse de 
negative effekter af en ændring af mar-
kedsrenterne, ligesom der anvendes 
forskellige typer af afledte finansielle 
instrumenter for at opnå en ønsket 
rentebinding. pr. 31. december 2012 
var den gennemsnitlige rentebinding 
ca. 61 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 2012 opgjort til 
3.455 mio. kr., heraf eUr ca. 79 % og 
Usd ca. 12 %. samtlige valutatermins-
forretninger vurderes til markedsværdi 
med løbende ændringer i finansielle 
indtægter og udgifter og indregnes 
løbende i resultatopgørelsen. 

Risikostyring
Koncernen har styrket arbejdet med styringen af risici

2%
af koncernens kreditfaciliteter blev 
udnyttet i 2012.
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Elrisici
Coop danmark A/s har et årligt elfor-
brug på ca. 276 gWh. for at mindske 
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 4-årig 
sikringshorisont. pr. 31. december 
2012 var 383 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.

I september 2012 flyttede ”risiko & 
forsikring” organisatorisk fra Coop 
ejendommme til en nyoprettet risk & 
Compliance funktion.

Kreditrisici 
som følge af karakteristikaene ved 
Coops forretning er kreditrisici meget 
begrænset. 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. 

276 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 bestyrelsespo-
ster: Coop a.m.b.a. 
inkl. 2 andre datter-
selskaber, nordjyske 
medier A/s, nordjyske 
Kommunikation A/s 
inkl. 2 datterselska-
ber, A/s Information, 
spejder sport A/s, 
travel market A/s, 
direct gruppen A/s, 
BlIp systems A/s, 
libris media A/s, first 
purplepublishing Aps
 

Brian Petersen
medarbejdervalgt
født: 1959
salgsassistent
Andre bestyrelsespo-
ster: formand i Coop 
Butiks landsklub 
for hK’ere i Coops 
butikker, næstformand 
i Coop Alliancen, be-
styrelsesmedlem i hK 
handel hovedstadens 
afdelingsbestyrelse

Claus Solvig
medarbejdervalgt
født: 1963
Kommis, Akademi-
merkonom i ledelse
Andre bestyrelsespo-
ster: handelskartellet i 
danmark, hK handel, 
landsklubformand for 
hK Kontor & logistik 
samt formand for 
Coop faglig

Jørgen Clausen
direktør i Buresø 
Invest Aps
født: 1956
hd i regnskabsvæsen
Andre bestyrelsespo-
ster: pitzner gruppen 
holding A/s, formand, 
fonden dBK, Buresø 
Invest Aps

Ole Juel Jakobsen
direktør i Kvickly 
 middelfart
født: 1953
Andre bestyrelsespo-
ster: Coop a.m.b.a., 
middelfart handels-
standsforening, 
osuma Aps

Palle Birk
medarbejdervalgt
født: 1959
lagerarbejder
mekaniker
Andre bestyrelses-
poster: landsklub 
formand 3f lageret

Pernille Spiers Lopez
Corporate and non-
profit director 
født: 1959
Journalist
Andre bestyrelsespo-
ster: meijer Corpora-
tion (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 bestyrelsespo-
ster: melitta (minden, 
tyskland)
Viega (Attendorn, 
tyskland)
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Direktion

Jesper Lien
Adm. direktør
født: 1969
Civilingeniør, hd  
Bestyrelsesposter: 
formand for fakta 
A/s samt medlem i 
Coop trading A/s

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-Ben-
zin, Coop trading A/s
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Bestyrelsen og direktionen har dags 
dato behandlet og godkendt årsrap-
porten for regnskabsåret 1. januar 
– 31. december 2012 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 
2012 og resultat samt af koncernens 
pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2012. 

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

Årsrapporten indstilles til generalfor-
samlingens godkendelse.

Albertslund, den 26. februar 2013

Direktion

Jesper lien
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 2012, 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 2012 
samt af resultatet af koncernens og 
selskabets aktiviteter og koncernens 
pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2012 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 26. februar 2013

Deloitte
statsautoriseret revisionspartner selskab

mie stryg-madsen per erik Johannessen
statsautoriseret revisor  statsautoriseret revisor
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(mio. kr.)

mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2012 2011 2012 2011

 detailomsætning   27.623 27.050 17.743 17.637
 engrosomsætning   11.486 11.376 19.065 18.621
2 salg af ydelser   1.264 1.143 1.870 1.707
 Nettoomsætning   40.373 39.569 38.678 37.965

 Vareforbrug   31.408 30.866 31.617 31.011

 Bruttoresultat   8.965 8.703 7.061 6.954

3 Andre eksterne omkostninger   3.742 3.489 2.974 2.907
4 personaleomkostninger   4.377 4.191 3.539 3.394
7,8 Af- og nedskrivninger   554 492 456 395
 Resultat af primær drift   292 531 92 258

      
 resultat af kapitalandele i  dattervirksomheder efter skat  0 0 153 212
 resultat af kapitalandele  i associerede virksomheder efter skat  -5 13 -5 13
 Resultat før renter  og skat (EBIT)   287 544 240 483

5 finansielle poster, netto   -59 -24 -66 -34
 Resultat før skat (EBT)    228 520 174 449

6 skat af årets resultat   -71 -123 -18 -52
 Årets resultat   157 397 156 397

     
 minoritetsinteressers andel af resultat   -1 0 0 0
 Coop Danmark A/S’ andel af årets resultat   156 397 156 397

 Forslag til resultatdisponering

 reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode    153 212
 Udbytte for regnskabsåret     65 700
 overført resultat     -62 -515
      156 397

Resultatopgørelse
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(mio. kr.)

mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2012 2011 2012 2011

 ANLÆGSAKTIVER 

7 Immaterielle anlægsaktiver

 goodwill   5 6 5 6
 Brugsrettigheder   36 22 28 17
 Udviklingsprojekter   51 0 51 0
    92 28 84 23

       
8 Materielle anlægsaktiver      

 Indretning af lejede lokaler   242 187 161 144
 grunde og bygninger   3.112 3.237 3.104 3.172
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   1.398 1.325 911 973
 materielle anlægsaktiver under udførelse   171 141 147 96
    4.923 4.890 4.323 4.385

9 Finansielle anlægsaktiver      

 Kapitalandele i dattervirksomheder   0 0 413 490
 Kapitalandele i associerede virksomheder   45 50 45 49
 Andre værdipapirer   39 26 36 24
 Andre tilgodehavender   129 123 112 106
    213 199 606 669

 Anlægsaktiver i alt    5.228 5.117 5.013 5.077

 OMSÆTNINGSAKTIVER      

    
 Varebeholdninger      

 færdigvarer og handelsvarer   2.584 2.771 1.992 2.219
       
 Tilgodehavender      

 tilgodehavender tilknyttede virksomheder   0 0 714 438
 tilgodehavender associeret virksomhed   9 0 9 0
 tilgodehavende sambeskatningsbidrag   0 0 24 62
 tilgodehavender fra salg   607 538 617 532
 Andre tilgodehavender   323 309 322 304
10 periodeafgrænsningsposter   49 48 48 48
    988 895 1.734 1.384

       
11 Likvide beholdninger   1.548 2.188 1.380 2.027

       
8 Ejendomme bestemt for salg   184 0 128 0

 Omsætningsaktiver i alt   5.304 5.854 5.234 5.630

 AKTIVER I ALT   10.532 10.971 10.247 10.707

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

mio. kr. Koncern Moderselskab

Note    2012 2011 2012 2011

12 Egenkapital      

 selskabskapital   102 102 102 102
 nettoopskrivning efter indre værdis metode   0 0 210 288
 reserve for finansielle kontrakter   -180 -122 -180 -122
 overført resultat   2.209 2.118 1.999 1.830
 foreslået udbytte for regnskabsåret   65 700 65 700
    2.196 2.798 2.196 2.798

       
 Minoritetsinteresser   4 4 0 0

 
 Hensatte forpligtelser     
13 hensættelser til udskudt skat   131 96 99 75
14 Andre hensatte forpligtelser   185 139 173 123
    316 235 272 198

       
 Langfristede gældsforpligtelser      

15 prioritetsgæld   1.640 1.645 1.596 1.600
 Anden gæld   20 35 20 35
    1.660 1.680 1.616 1.635

       
 Kortfristede gældsforpligtelser      

 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser   15 1 15 1
 Ansvarlig lånekapital   180 106 180 106
 gæld til tilknyttede virksomheder   35 5 35 72
 gæld til associeret virksomhed   0 45 0 45
 skyldigt sambeskatningsbidrag   17 27 0 20
 forudbetalinger   90 121 90 121
 Bankgæld   0 2 0 2
 leverandørgæld   4.355 4.549 4.356 4.550
 Anden gæld   1.664 1.392 1.487 1.152
16 periodeafgrænsningsposter   0 6 0 6
    6.356 6.254 6.163 6.075

 Gældsforpligtelser i alt   8.016 7.934 7.779 7.710

 PASSIVER I ALT   10.532 10.971 10.247 10.707

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

mio. kr.  Koncern

      2012 2011

Årets resultat før renter og skat (EBIT)     287 544

     
Reguleringer:     

resultat af associeret virksomhed og andre værdipapirer     5 -13
tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver     18 17
Afskrivninger     554 492
    
ændring i aktiver og passiver:    
- Udvikling i tilgodehavender     -94 -71
- Udvikling i varebeholdninger     187 -154
- Udvikling i andre hensatte forpligtelser     47 -18
- Udvikling i leverandørgæld     -194 121
- Udvikling i forudbetalinger og skyldige omk.     145 -142
Reguleringer i alt      668 232

     
finansielle poster, netto     -59 -24
Betalte selskabsskatter     -30 -53
Pengestrømme fra driftsaktivitet     866 699

     
Investeringsaktiviteter     

salg af materielle anlægsaktiver     14 11
Køb af materielle anlægsaktiver     -797 -665
Køb af immaterielle anlægsaktiver     -71 -14
salg af finansielle anlægsaktiver     4 11
Køb af finansielle anlægsaktiver     -23 -16
Pengestrømme til investeringsaktiviteter     -873 -673

     
Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter     -7 26

     
Finansielle aktiviteter     

Udbetalt udbytte     -700 -200
lån fra associeret selskab     0 50
optagelse af/ afdrag på langfristede lån     -5 -2
Ansvarlig lånekapital     74 106
Pengestrømme fra finansielle aktiviteter     -631 -46

Årets ændring i likvide beholdninger og kortfristet bankgæld     -638 -20

likvide beholdninger primo året     2.186 2.206

likvide beholdninger ultimo året     1.548 2.188
Bankgæld ultimo året     0 -2
Likvide beholdninger og kortfristet bankgæld, ultimo året    1.548 2.186

Pengestrømsopgørelse
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1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Coop danmark for 2012 
er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for store 
virksomheder i regnskabsklasse C.

der er foretaget tilretning af sammen-
ligningstallene i resultatopgørelsen, 
balancen samt noterne i moderselskabet 
som følge af fusionen af Irma A/s samt 
Irmatorvet A/s ind i Coop danmark A/s 
med regnskabsmæssig virkning pr. 1. 
januar 2012. I henhold til koncernens 
regnskabspraksis foretages dette jf. sam-
menlægningsmetoden, hvilket indebærer 
en tilpasning af sammenligningstal med 
tilbagevirkende kraft.

Årsregnskabet er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år. 

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. Balancedagen an-
vendes ved bogføring af afledte finansielle 
instrumenter i regnskabet. dagsværdien 
af afledte finansielle instrumenter optages 
i balancen under hhv. andre tilgodehaven-
der 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 over driftsresultatet 
som finansielle indtægter og omkostnin-
ger, såfremt der ikke er tale om effektiv 
sikring. Udestående fordringer og gæld 
i udenlandsk valuta vurderes løbende til 

Noter
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balancedagens kurs, hvorved disse værdi-
ændringer bogføres i driftsresultatet 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 
sikringsreserven i egenkapital. sikringsre-
serven beregnes opløst i takt med, at den 
sikrede post bogføres i driftsresultatet. 
Ineffektive dele af sikringer bogføres un-
der finansielle indtægter og omkostninger 
i driftsresultatet. 

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-
pital. sikringsreserven beregnes opløst i 
takt med, at den sikrede post bogføres i 
driftsresultatet. Ineffektive dele af sikringer 
bogføres under finansielle indtægter og 
omkostninger i driftsresultatet.

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. 

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

Resultater fra datter- 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 
henføres 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 kon-
cernvirksomheder. den aktuelle selskabs-
skat fordeles mellem de sambeskattede 
selskaber i forhold til disses skattepligtige 
indkomster (fuld fordeling med refusion 
vedrørende skattemæssige underskud). 

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver 

Brugsrettigheder til lejemål
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.

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 7 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.

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-
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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 ind-
regnes som en forpligtelse i takt med, at 
medarbejderne opnår ret til at få obliga-
tionerne tildelt. forpligtelsen måles indtil 
tildelingstidspunktet til værdien af den 
arbejdsydelse, som medarbejderne har le-
veret for at få ret til medarbejderobligatio-
nen svarende til den aftalte lønreduktion. 
på tildelingstidspunktet måles obligati-
onslånet til kostpris svarende til dagsvær-
dien. efterfølgende måles obligationerne 
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.

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, aktivite-
ter 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 
rentebærende 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 holdingselskabet 
af 4-7 2008 A/s som administrator og 
ejer. Koncernmellemværender vedr. cash 
pools indgår i moderselskabets balance 
som et bankmellemværende.

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 
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2 Salg af ydelser
posten indeholder salg af distributionsydelser og tjenesteydelser samt indtægter ved udlejning af ejendomme.

  Koncern Moderselskab

    2012 2011 2012 2011

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   0 0 0 0
honorar for andre ydelser   2 2 2 2
    3 3 3 3

4  Personaleomkostninger 
lønninger og gager   3.864 3.704 3.121 2.993
pensionsbidrag   278 269 237 232
Andre sociale omkostninger   85 69 67 55
Øvrige personalerelaterede omkostninger   150 149 114 114
    4.377 4.191 3.539 3.394

heraf samlet vederlag til virksomhedens
direktion      18 14
Bestyrelse     3 3

Antal ansatte   12.830 12.828 9.903 10.079

5  Finansielle poster, netto
Finansielle indtægter

finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed   0 0 1 0
Indtægter fra værdipapirer   0 0 0 0
Andre finansielle indtægter   51 44 50 44
    51 44 51 44

     
Finansielle udgifter

finansielle udgifter til tilknyttet virksomhed   0 0 -11 -18
finansielle udgifter langfristet gæld    -62 -33 -60 -29
Andre finansielle udgifter   -48 -35 -46 -31
    -110 -68 -117 -78

     
Finansielle poster, netto    -59 -24 -66 -34
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  Koncern Moderselskab

    2012 2011 2012 2011

6 Skat af årets resultat
Aktuel skat   17 27 -24 -43
ændring af udskudt skat for året   40 98 29 93
regulering af aktuel skat vedrørende tidligere år   0 -3 -1 1
regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år   14 1 14 1
    71 123 18 52

7 Immaterielle anlægsaktiver
 Koncern

      Brugs- Udvikl. 
     Goodwill rettigheder projekter

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2012    7 45 82
regulering af primoværdi    1 0 0
tilgang til anskaffelsespris    0 19 52
Afgang til anskaffelsespris    0 -1 -1
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2012    8 63 133

Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2012    2 23 82
Årets nedskrivninger    0 0 0
Årets afskrivninger    1 5 0
tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang    0 -1 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012    3 27 82

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012    5 36 51

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011    6 22 0

Noter
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7 Immaterielle anlægsaktiver – fortsat
 Moderselskab

      Brugs- Udvikl. 
     Goodwill rettigheder projekter

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2012    0 34 61
tilgang ved fusion    7 0 0
tilgang til anskaffelsespris    0 15 51
Afgang til anskaffelsespris    0 -1 0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2012    8 48 112

Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2012    0 17 61
tilgang ved fusion    2 0 0
Årets nedskrivninger    0 0 0
Årets afskrivninger    1 4 0
tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang    0 -1 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012    3 20 61

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012    5 28 51

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011    6 17 0

Noter
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8 Materielle anlægsaktiver 
 Koncern

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

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2012   565 4.499 2.918 141
tilgang til anskaffelsespris   0 1 453 343
Afgang til anskaffelsespris   -31 -12 -262 -313
overførsler i årets løb til andre poster   91 171 50 0
Afgang, overført til omsætningsaktiver   0 -298 0 0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2012   625 4.361 3.159 171

Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2012   378 1.262 1.593 0
Årets nedskrivninger   0 12 30 0
Årets afskrivninger   35 91 379 0
tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang   -30 -3 -241 0
Afgang, overført til omsætningsaktiver   0 -113 0 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012   383 1.249 1.761 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012   242 3.112 1.398 171

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011   187 3.237 1.325 141

I den bogførte værdi for grunde og bygninger på 3.112 mio. kr. indgår 172 mio. kr. vedrørende til- og ombygninger,  
(2011: 456 mio. kr.) hvorpå vurdering ikke foreligger. den seneste kontante ejendomsværdi andrager 3.547 mio kr.  
(2011: 3.573 mio. kr.). grunde og bygninger er, ud over prioritetsgæld på 1.642 mio. kr. (2011: 1.646 mio. kr.),  
behæftet med udstedte ejerpantebreve, hvoraf der er anvendt 4 mio. kr. til sikkerhedsstillelse (2011: 4 mio. kr.).

ejendomme udbudt til salg og som forventes afhændet i 2013 er overført til ”Aktiver bestemt for salg”.

Noter
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8 Materielle anlægsaktiver– fortsat
 Moderselskab

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

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2012   305 4.104 1.911 96
tilgang ved fusion   58 294 129 0
tilgang til anskaffelsespris   0 1 238 305
Afgang til anskaffelsespris   -1 -12 -174 -254
overførsler i årets løb til andre poster   42 171 40 0
Afgang, overført til omsætningsaktiver   0 -204 0 0
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2012   404 4.354 2.144 147

Af- og nedskrivninger pr. 1.1.2012   192 1.087 1.011 0
tilgang ved fusion   27 138 55 0
Årets nedskrivninger   0 12 31 0
Årets afskrivninger   24 91 293 0
tilbageførte af- og nedskrivninger vedr. årets afgang   0 -3 -157 0
Afgang, overført til omsætningsaktiver   0 -75 0 0
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2012   243 1.250 1.233 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012   161 3.104 911 147

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011   144 3.172 973 96

I den bogførte værdi for grunde og bygninger på 3.104 mio. kr. indgår 172 mio. kr. vedrørende til- og ombygninger,  
(2011: 456 mio. kr.) hvorpå vurdering ikke foreligger. den seneste kontante ejendomsværdi andrager 3.420 mio kr.  
2011: 3.131 mio. kr.).  grunde og bygninger er, ud over prioritetsgæld på 1.598 mio. kr. (2011: 1.601 mio. kr.),  
behæftet med udstedte ejerpantebreve, hvoraf der er anvendt 4 mio. kr. til sikkerhedsstillelse (2011: 4 mio. kr.). 

ejendomme udbudt til salg og som forventes afhændet i 2013 er overført til ”Aktiver bestemt for salg”.

Noter
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9 Finansielle anlægsaktiver
 Koncern

     Kapital-   
     andele Andre Andre 
     i assoc. værdi- tilgode- 
     virksomhed. papirer havender

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2012    213 26 123
tilgang til anskaffelsespris    0 13 10
Afgang til anskaffelsespris    0 0 -4
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2012    213 39 129

reguleringer pr. 1.1.2012    -163 0 0
Årets resultat og andre reguleringer    -5 0 0
Udbytte     0 0 0
Reguleringer pr. 31.12.2012    -168 0 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012    45 39 129

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011    50 26 123

 Moderselskab

    Kapital Kapital   
    andele andele Andre Andre 
    datter- i assoc. værdi- tilgode- 
    virksomhed. virksomhed. papirer havender

Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2012   757 213 24 106
Afgang ved fusion   -346 0 0 0
tilgang til anskaffelsespris   1 0 12 9
Afgang til anskaffelsespris   0 0 0 -3
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2012   412 213 36 112

reguleringer pr. 1.1.2012   -106 -163 0 0
Afgang ved fusion   185 0 0 0
Årets resultat og andre reguleringer   153 -5 0 0
Udbytte    -231 0 0 0
Reguleringer pr. 31.12.2012   1 -168 0 0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012   413 45 36 112

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011   490 49 24 106

Noter
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9 Finansielle anlægsaktiver – fortsat
 Moderselskab

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

Coop denmark Asia limited, hong Kong   100 1 1 0
fakta A/s, Albertslund   100 25 407 152
ejendomsaktieselskabet af 22. juni 1966, frederikssund  50 1 7 2

Associerede virksomheder

Coop trading A/s, Albertslund   33 144 133 -14
rugkobbelcentret A/s, Aabenraa   31 1 1 0

  Koncern Moderselskab

    2012 2011 2012 2011

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

11 Likvide beholdninger
selskabet indgår i en cash pool aftale administreret af holdingselskabet af 4-7 2008 A/s. Af selskabets likvide beholdninger ind-
går 547 mio. kr. på cash pool’en for koncernen samt 547 mio. kr. for moderselskabet.

12 Egenkapital
 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. 1.1.2012 102 -122 2.118 700 2.798 4 2.802
Udbetalt udbytte 0 0 0 -700 -700 0 -700
Årets tilgang 0 -77 0  -58 0 -58
Årets resultat 0 0 91 65 156 0 156
skat af indtægter og  
udgifter ført på egenkapitalen 0 19 0 0 0 0 0
Saldo pr. 31.12.2012 102 -180 2.209 65 2.196 4 2.200

*)  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.

Noter
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12 Egenkapital – fortsat
 Moderselskab

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

saldo pr. 1.1.2012  102 288 -122 1.830 700 2.798
Udbetalt udbytte  0 0 0 0 -700 -700
Årets tilgang  0 0 -77 0  -77
Årets resultat  0 153 0 -62 65 156
Udbytte fra dattervirksomhed  0 -231 0 231 0 0
skat af indtægter og  
udgifter ført på egenkapitalen  0 0 19 0 0 19
Saldo pr. 31.12.2012  102 210 -180 1.999 65 2.196

*)  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.

  Koncern Moderselskab

    2012 2011 2012 2011

13 Udskudt skat
Udskudt skat 1.1.2012   96 54 75 19
tilgang ved fusion   0 0 0 19
regulering vedrørende tidligere år   14 1 14 1
skat på egenkapitalposter   -19 -57 -19 -57
regulering sambeskattede virksomheder   -17 -27 24 42
Årets bevægelser   57 125 5 51
Udskudt skat 31.12.2012   131 96 99 75

Koncernens udskudte skatter er opgjort som midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af hoved-
sagelig goodwill, bygninger og andre anlæg samt fremførbare skattemæssige underskud.

14 Andre hensatte forplitelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til retssager, retlige forpligtelser, renoveringer og lukninger af butikker, fratræ-
delser samt huslejereguleringer.

  Koncern Moderselskab

    2012 2011 2012 2011

15 Langfristede gældsforpligtelser
gæld, der forfalder efter 5 år, specificeres således:
prioritetsgæld   1.640 1.645 1.596 1.480
    1.640 1.645 1.596 1.480

Noter
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  Koncern Moderselskab

    2012 2011 2012 2011

16 Periodeafgrænsningsposter – Passiver
finansielle kontrakter   0 2 0 2
Øvrige   0 4 0 4
    0 6 0 6

17 Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser

Afgivne kautions- og garantiforpligtelser vedrørende indgåede lejemål  127  90  127  90 

der er indgået leasingaftaler og andre kontrakter, vedrørende  
driftsmidler, hvor den gennemsnitlige løbetid er ca. 3 år.  
lejen for 2013 udgør    27  25  24  22 

der er indgået lejekontrakter vedrørende leje af lokaler med en  
uopsigelighed ud over 6 måneder.  den gennemsnitlige  
uopsigelighed er ca. 4 år. lejen for 2013 udgør    700  676  370  367 

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

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 550 (2011: 538) lejekontrakter  
for koncernen. 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 1. juli 2012 solidarisk med de  
øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at  
indeholde kildeskat på renter og udbytter for de sambeskattede  
selskaber.

selskabet er fællesregistreret for afregning af moms, afgifter og  
A-skat med en række tilknyttede virksomheder, hvor parterne  
hæfter solidarisk.

Noter
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18 Finansielle instrumenter
Coop danmark har indgået valutaterminskontrakter til kurssikring af varekøb i valuta. Kurssikringen er hovedsageligt foretaget i 
Usd og eUr. det totale sikrede beløb er på 799 mill. kr. på statusdagen er der et urealiseret kurstab på 0,3 mill. kr. på termins-
kontrakterne. Kurstabet er indregnet i resultatopgørelsen.

herudover har koncernen indgået rentederivater til sikringen af koncernens renterisiko. på statusdagen er der et urealiseret kurstab 
på 5 mill. kr., som er indregnet i resultatopgørelsen, og et urealiseret kurstab på 228 mill. 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 383 gWh sikret. der er ingen urealiserede poster indregnet i resultatopgørelsen, men et  et urealiseret tab på 
12 mill. kr., som er indregnet i egenkapitalen.

19 Koncernregnskab
I medfør af Årl § 71 kan det oplyses, at selskabet for regnskabsåret 2012 indgår i koncernregnskabet for Coop amba, Alberts-
lund.  Koncernregnskabet kan rekvireres hos foreningen på nedenstående adresse.

20 Nærtstående parter
nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Coop danmark A/s er:  
holdingselskabet af 4-7 2008 A/s, Vallensbæk torvevej 9, 2620 Albertslund 

Ultimative modervirksomhed er: 
Coop amba, Vallensbæk torvevej 9, 2620 Albertslund

transaktioner oplyses ikke, jf. Årl 98c

Noter
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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

Bestyrelse
Lasse Bolander
Formand

Brian Petersen

Claus Solvig

Jørgen Clausen

Ole Juel Jakobsen

Palle Birk
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Claus Holst-Gydesen

Direktion
Jesper Lien
Adm. direktør

Per Toelstang
Koncerndirektør

Elise Brøchner Larsen
Koncerndirektør
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Koncerndirektør
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