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Lejekontrakten er indgået med:

JYSK A/S
Sødalsparken 18
8220 Brabrand
CVR-nr. 13 59 04 00

JYSK er i dag en international retailkæde, der sælger ’alt til 
boligen’. I 1979 åbnede Lars Larsen sin første butik i Aarhus.  
Med succes åbnede han flere butikker i hele landet under 
navnet JYSK Sengetøjslager, som butikkerne hed indtil 2001. 

JYSK A/S varetager kædens aktiviteter i Danmark, hvilket in-
debærer 105 butikker. Omsætningen og årets resultat har i 
perioden 2013-2017, uden undtagelse, været stigende år for 
år. JYSK A/S omsatte for ca. DKK 3,89 mia. i 2017/2016. Om-
sætningen er den højeste nogensinde, ligesom også årets 
resultat og egenkapitalen i det seneste årsregnskab befinder 
sig i nye rekordhøjder. 

JYSK er, med de flotte nøgletal og den stabile vækst, ikke 
færdige med at fokusere på det danske marked. Hovedkon-
toret for hele kæden er fortsat beliggende i Brabrand, lidt 
uden for Aarhus, og kæden søger på deres hjemmeside nye 
lokaler overalt i landet til brug for nye og bedre butikker. 

JYSK A/S annoncerede i 2017 en række nye tiltag til deres 
butikker. Et nyt og moderne butikskoncept med mere inspi-
ration, bedre lys og trægulve er annonceret  under navnet 
”Future Store Concept", også kaldet koncept 3.0. Butikskon-
ceptet skal indledningsvist etableres i alle nye butikker, og 
på sigt er det også planen, at alle eksisterende butikker skal 
omlægges til det nye koncept. 

Carsten Nørgreen Weinkouff, Retail Development Director 
ved JYSK A/S, udtalte den 17. maj 2018 til gojysk.com: 

”Efter stor succes i de butikker, som har fået det nye koncept, er 
det blevet besluttet, at alle nye butikker fremover bliver indret-
tet efter 3.0-konceptet. På sigt er planen også, at alle eksiste-
rende butikker skal omlægges til det nye koncept."

I dag er JYSK repræsenteret med over 2.500 butikker, der år-
ligt omsætter for ca. DKK 25 mia i 50 lande og har næsten 
22.000 medarbejdere.

I 2016 kunne kæden meddele, at den nu befinder sig på 
listen over de 250 førende varehuskæder i verden – under 
navnet ”Global Powers of Retailing”. 

Det tyske fagblad Möbel-Markt har tildelt JYSK en placering 
som nummer 12 i verden målt på de største møbelselskaber 
- og en position som nummer fem i Europa.

JYSK A/S er 90% ejet af JYSK Holding A/S, der i sit 2016/2017 
regnskab har en egenkapital på DKK 11.4 mia. Kædens man-
geårige stærke position på verdensplan har således sikret, at 
kapitalstærke kræfter står bag JYSK A/S. 

Beskrivelse af JYSK A/S

Nøgletal for JYSK A/S
År 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012

Omsætning 3.887.000 3.673.825 3.450.551 3.275.573 3.049.174 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 1.690.487 1.535.649 1.458.068 1.428.942 1.285.972 (1.000 kr.)

Resultat før skat 1.021.164 967.233 926.953 876.966 753.298 (1.000 kr.)

Årets resultat 799.296 754.672 708.402 660.573 562.358 (1.000 kr.)

Egenkapital 1.932.372 1.887.076 1.840.404 2.332.002 1.671.429 (1.000 kr.)

Balance 2.675.596 2.650.126 2.478.102 2.981.279 2.490.578 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 43,49 41,80 42,26 43,62 42,17 (%)

Overskudsgrad 26,84 26,36 26,79 26,77 24,89 (%)

Antal ansatte 1.394 Ikke oplyst 1.326 1.288 1.240

Regnskabsafslutning 31-08-2017 31-08-2016 31-08-2015 31-08-2014 31-08-2013

År 2017 2016 2015 2014 2013

Omsætning 2.354.117 2.197.664 1.997.453 1.855.141 1.632.606 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 488.588 454.205 657.943 604.136 532.942 (1.000 kr.)

Resultat før skat 161.669 155.133 126.175 104.602 57.514 (1.000 kr.)

Årets resultat 126.445 121.065 96.550 78.830 43.841 (1.000 kr.)

Egenkapital 696.542 673.013 560.531 485.497 412.049 (1.000 kr.)

Balance 1.101.496 932.907 944.717 867.729 690.939 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 20,75 20,67 32,94 32,57 32,64 (%)

Overskudsgrad 6,80 6,96 6,14 5,47 3,38 (%)

Antal ansatte 756 Ikke oplyst 694 676 623

Regnskabsafslutning 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Nøgletal for Jem & Fix A/S

Lejekontrakten er indgået med:

Jem & Fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle
CVR-nr. 10 36 06 41

Jem & Fix A/S er lavpris byggemarkeder i Danmark, hvor det
grundlæggende koncept er at skære alle overflødige om-
kostninger væk for at sikre kunderne de billigste varer.

Byggemarkedskæden blev etableret i 1988 som et aktiesel-
skab ejet af bl.a. Fakta og Harald Nyborg. Harald Nyborg køb-
te i 1997 alle aktierne og har siden da ejet 100% af selskabet.

Det er et selskab i udvikling, og målet er at fastholde posi-
tionen som Danmarks førende lavpris byggemarkedskæde
samt at øge antallet af butikker i Danmark såvel som i Sve-
rige. Jem & Fix åbnede i foråret 2018 deres første butikker i
Norge.

Jem & Fix A/S har på nuværende tidspunkt 45 butikker i Sve-
rige, 118 butikker i Danmark og 4 i Norge.

Jem & Fix skriver følgende på deres hjemmeside:

"Fra etableringen i 1988 og til i dag har Jem & Fix udviklet sig til 
det største byggemarked målt på omsætning i Danmark. Men 
vi er langt fra i mål endnu og har en ambition om at nå 3 mia. i 
omsætning i 2020 i Danmark."

Der er således lagt op til en fortsat udbygning af butiksnet-
tet, og nye ejendomme i Jylland, på Fyn og Sjælland efter-
spørges på selskabets hjemmeside for at støtte den fortsatte

vækst.

Selskabets historik viser flotte nøgletal samt stabil vækst.
Nettoomsætningen var i 2017 på ca. DKK 2,35 mia., og resul-
tatet før skat på DKK 161,7 mio. Selskabets egenkapital
udgjorde ved årets udløb DKK 697 mio. 

Jem & Fix A/S har i perioden 2013-2017 - uden undtagelse - 
formået at øge både omsætningen, resultat og egenkapital.
Senest var 2017 endnu et nyt rekordår for kæden. 

Jem & Fix A/S er ejet af Harald Nyborg Koncernen gennem
selskabet Harald Fix A/S.

Hovedaktiviteten i Harald Nyborg Koncernen er detailhan-
del med isenkram, byggemarkedsprodukter, fritidsartikler
mv. samt møbler og boligudstyr.

Harald Nyborg Koncernen havde i 2017 en nettoomsætning 
på DKK 5,16 mia. og en egenkapital ved årets afslutning på 
DKK 1,65 mia.

Dermed er der oven i de flotte nøgletal for Jem & Fix A/S 
også meget kapitalstærke kræfter bag selskabet.

Beskrivelse af Jem & Fix A/S

Kilde: Bisnode Kilde: Bisnode

Købmanden har skabt en kultur, hvor 
ingen er for fine til noget. 
Koncerndirektør Michael Nielsen , JYSK om Lars Larsen 

 Berlingske Business, 26. september 2017 

“
”

       Fra etableringen i 1988 og til i dag 
har Jem & Fix udviklet sig til det største 
byggemarked målt på omsætning i 
Danmark. Men vi er langt fra i mål 
endnu og har en ambition om at nå 3 
mia. i omsætning i 2020 i Danmark.
www.jemogfix.dk

“

”
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Kilde: Bisnode

Nøgletal for T. Hansen Gruppen A/S
År 2017 2016 2015 2014 2013

Omsætning 1.173.183 1.106.323 1.020.086 907.844 800.705 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 350.789 332.020 321.722 300.802 253.062 (1.000 kr.)

Resultat før skat 74.772 119.824 120.337 106.546 66.802 (1.000 kr.)

Årets resultat 48.928 93.186 91.629 80.509 48.619 (1.000 kr.)

Egenkapital 263.060 212.834 169.648 131.763 184.501 (1.000 kr.)

Balance 496.866 478.038 444.733 533.917 530.829 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 29,90 30,01 31,54 33,13 31,60 (%)

Overskudsgrad 10,09 11,10 12,84 12,91 9,49 (%)

Antal ansatte 625 575 533 507 504

Regnskabsafslutning 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Lejekontrakten er indgået med: 

T. Hansen Gruppen A/S
Stensgårdsvej 1
5500 Middelfart
CVR nr. 15 24 24 85

T. Hansen Gruppen A/S står bag de landsdækkende thansen-
forretninger, hvis koncept er bygget op omkring et bredt 
sortiment af autoudstyr og reservedele samt marine, værk-
tøj, scootere, cykler, fyrværkeri, og diverse assorterede varer.

T. Hansen Gruppen A/S er grundlagt i 1991 af Bent Jensen, 
som i dag stadig ejer selskabet med 100% gennem B. J. Hol-
ding Middelfart A/S.

Planen med virksomheden var indledningsvist at opbygge 
en såkaldt postordrevirksomhed, der ingen fysiske forretnin-
ger skulle have. Frem mod 2002 oplevede virksomheden en 
markant vækst og med opkøbet af en række autoreserve-
delsforretninger blev det landdækkende thansen-koncept 
etableret i 2003.
 
Kæden har siden 2003 foretaget en række opkøb og samti-
dig løbende åbnet nye forretninger. Med åbning af de ny-
este butikker i foråret 2018 omfatter thansen-kæden nu 81 
butikker i Danmark.

Selskabets historik viser flotte nøgletal og senest rekordhøj 
omsætning og egenkapital i 2017 på henholdsvis DKK 1,17 
mia. og DKK 263 mio. 

På trods af de flotte præstationer bød 2017 på næsten en 
halvering af årets resultat, sammenlignet med de to forrige 
år. Ledelsesberetningen i årsrapporten indeholder nedestå-
ende herom: 

"Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Årets resultat 
er faldet som følge af opkøbet af Torshov Bilrekvisita AS samt 
Vestjysk Autodele A/S, som har krævet betydelige ressourcer at 
integrere. Der forventes et højere aktivitetsniveau og en forbed-
ret indtjening i det kommende regnskabsår."

Der er således lagt op en stigende indtjening i de kommen-
de år for T. Hansen Gruppen A/S, der forsat har ambitioner 
om at vækste - også internationalt.

Det danske marked skal forsat udvikles og fungere som base 
for kæden, der har gjort sit indtog på det norske marked. Op-
købet af Torshov Bilrekvisita AS i 2017 repræsenterede star-
ten på indtoget i Norge og gav kæden 13 thansen-butikker i 
Norge. Thansen-kæden har i dag 16 butikker i Norge. 

Ud over de, i sig selv flotte nøgletal og resultater fra T. Han-
sen Gruppen A/S, har moderselskabet B. J. Holding Middel-
fart A/S ligeså opnået rekordhøje resultater i 2017. Moder-
selskabet har ved aflæggelse af 2017 årsrapporten en egen-
kapital på DKK 579 mio. 

Beskrivelse af T. Hansen Gruppen A/S


