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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, 
der i april 2019 kunne fejre 40 års jubilæum. Med succes åb-
nede han flere butikker i hele landet under navnet JYSK Sen-
getøjslager, som butikkerne hed indtil 2001. 

JYSK A/S' primære aktivitet består i drift af kædens butikker 
i Danmark, hvilket indebærer 106 butikker samt e-handel, 
salg til associerede selskaber og franchisesalg fra distributi-
onscentret i Uldum. Omsætningen og årets resultat har i pe-
rioden 2014-2018, uden undtagelse, været stigende år for år. 
JYSK A/S omsatte for ca. DKK 4,06 mia. i 2018/2017. Omsæt-
ningen er den højeste nogensinde, ligesom også årets resul-
tat i det seneste årsregnskab befinder sig i nye rekordhøjder. 

JYSK kæden er ikke færdige med at fokusere på Danmark og 
det danske marked. Kæden kunne i marts 2019 annoncere, 
at de to selvstændige forretningsenheder JYSK Nordic, der 
driver 1.287 JYSK butikker i 20 lande, og Dänisches Betten-
lager, der driver 1.283 butikker i 7 lande, snarest muligt skal 
slås sammen til ét samlet JYSK med hovedkontor beliggen-
de i Brabrand, lidt uden for Aarhus. 

JYSK kæden annoncerede i 2017 en række nye tiltag til de-
res danske butikker. Et nyt og moderne butikskoncept med 

mere inspiration, bedre lys og trægulve er annonceret  un-
der navnet ”Future Store Concept", også kaldet koncept 3.0. 
Butikskonceptet skal indledningsvist etableres i alle nye 
butikker, og på sigt er det også planen, at alle eksisterende 
butikker skal omlægges til det nye koncept. Dette koncept 
er allerede implementeret i Ejendommen i Roskilde.

Carsten Nørgreen Weinkouff, Retail Development Director 
ved JYSK A/S, udtalte i 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 kæden repræsenteret med over 2.700 butikker, 
der årligt omsætter for ca. DKK 26,6 mia. i 52 lande og har 
næsten 23.000 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 2018/2017 
regnskab har en egenkapital på DKK 13,4 mia. Kædens man-
geårige stærke position på verdensplan har således sikret, 
at kapitalstærke kræfter står bag JYSK A/S. Der er ikke stillet 
moderselskabsgaranti for opfyldelse af Lejers forpligtelser. 

Beskrivelse af Lejer

Nøgletal for JYSK A/S
År 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013

Omsætning 4.062.389 3.887.000 3.673.825 3.450.551 3.275.573 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 1.841.936 1.690.487 1.535.649 1.458.068 1.428.942 (1.000 kr.)

Resultat før skat 1.138.887 1.021.164 967.233 926.953 876.966 (1.000 kr.)

Årets resultat 888.345 799.296 754.672 708.402 660.573 (1.000 kr.)

Egenkapital 2.021.717 1.932.372 1.887.076 1.840.404 2.332.002 (1.000 kr.)

Balance 2.716.543 2.675.596 2.650.126 2.478.102 2.981.279 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 45,34 43,49 41,80 42,26 43,62 (%)

Overskudsgrad 28,25 26,84 26,36 26,79 26,77 (%)

Antal ansatte 1.494 1.394 Ikke oplyst 1.326 1.288

Regnskabsafslutning 31-08-2018 31-08-2017 31-08-2016 31-08-2015 31-08-2014
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 
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Vi har vurderet, at ét samlet JYSK har større styrke og dermed bedre mulighed for 
fremtidig succes i et marked, der generelt er præget af færre, men større konkurrenter. 
- Bestyrelsesformand og Stifter Lars Larsen om sammenlægningen af JYSK Nordic og Dänishes Bettenlager

GOJYSK, 28. marts 2019
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