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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
Stensgårdvej 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 åbningen af de ny-
este butikker i 2018 omfatter thansen-kæden nu 83 butikker 
i Danmark. Kæden har frem til indflytningen i det nye lejemål 
i Roskilde Retail Park haft deres forretning i Roskilde ca. 500 
meter fra ejendommen.

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 fortsat har ambitioner 
om at vækste - også internationalt.

Det danske marked skal fortsat udvikles og fungere som 
base for kæden, der har gjort sit indtog på det norske mar-
ked. Opkøbet af Torshov Bilrekvisita AS i 2017 repræsentere-
de starten på indtoget i Norge og gav kæden 13 thansen-bu-
tikker i landet. Thansen-kæden har i dag 19 butikker i Norge.

Moderselskabet B. J. Holding Middelfart A/S havde ved af-
læggelse af 2017-årsrapporten en egenkapital på DKK 579 
mio. 

Beskrivelse af T. Hansen Gruppen A/S

       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 kræ-
vet betydelige ressourcer at integrere. Der forventes et højere aktivitetsniveau og en 
forbedret indtjening i det kommende regnskabsår.

”
“
- Fra T. Hansen Gruppen A/S' årsrapport 2017.

Foto fra den 11. januar 2019 Foto fra den 11. januar 2019
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Nøgletal for PW Administration ApS
År 2017 2016 2015 2014

Bruttofortjeneste 24.077 11.006 7.917 5.642 (1.000 kr.)

Resultat før skat 17.374 1.401 2935 1.182 (1.000 kr.)

Årets resultat 14.918 1.610 2.578 1.140 (1.000 kr.)

Egenkapital 27.833 13.017 11.407 8.929 (1.000 kr.)

Balance 48.452 27.990 24.446 18.244 (1.000 kr.)

Antal ansatte 16 15 12 11

Regnskabsafslutning 31-12-2017 30-06-2016 30-06-2015 30-06-2014

Lejekontrakten er indgået med: 

PW Administration ApS
Bakkedraget 3
8270 Højbjerg
CVR nr. 26 44 13 66

PW Administration ApS ejer og administrerer forretnings-
konceptet ”Petworld”. Petworld er en af Danmarks største 
supermarkedskæder, når det handler om salg af foder og 
kæledyrsartikler.

Petworld er en del af Petworld Gruppen; en dansk familie- og 
ledelsesejet koncern, som foruden de 35 danske Petworld-
butikker og webshoppen, Petworld.dk, inkluderer en dyrlæ-
geklinik samt webshops i Norge, Sverige og Finland. Grup-
pen beskæftiger i dag mere end 300 ansatte og har en trecif-
ret millionomsætning. 

Det første Petworld supermarked åbnede i Viby, Aarhus i 
1998, da nuværende ejer og direktør Jan Sørensen med sin 

hustru, Lisette Munch Sørensen, kom på ideen om et super-
marked for dyr. 

PW Administration ApS havde ved aflæggelse af 2017 års-
rapporten ændret regnskabsafslutning til 31.12, hvorefter de 
i seneste årsrapport i perioden fra 01.07.2016 til 31.12.2017 
havde et årets resultat på DKK 14,9 mio og en egenkapital 
på DKK 27,8 mio.

Petworld-kæden meddeler på deres hjemmeside, at de fort-
sat ønsker at åbne nye butikker. Petworld skriver følgende: 

"Petworld vil være det førende supermarked for kæledyr i Skan-
dinavien. Vi har i dag adskillige fysiske butikker i Danmark og 
mange flere planlagte."

I Petworlds butikker er den lokale butikschef altid medejer af 
butikken, som vedkommende til dagligt driver. 

Petworld havde ikke en butik i Roskilde før overtagelsen af 
lejemålet i Roskilde Retail Park.

Beskrivelse af PW Administration ApS

          Petworld vil være det førende supermarked for kæledyr i Skandinavien. Vi har i 
dag adskillige fysiske butikker i Danmark og mange flere planlagte.

”
“
- Fra www.petworld.dk

Foto fra den 11. januar 2019 Foto fra den 11. januar 2019


