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Beskrivelse af Harald Nyborg A/S

Nøgletal for Harald Nyborg A/S (koncernen)

Kilde: Årsrapport 2019 for Harald Nyborg A/S

 
Harald Nyborg A/S   

A/S Daells Bolighus      Harald Fix A/S       Danish Bottling Com-
pany A/S m.fl.

jem & fix A/S       

100%   ejerskab100%   ejerskab100%   ejerskab

100%   ejerskab

Referencefoto - fotoet er ikke af Ejendommen i Ølstykke

        Der forventes, efter de hidtil gældende forudsætninger, en stabil 
udvikling i selskabet med en fortsat udbygning af butiksnettet. Den 
igangværende sundhedskrise ser på nuværende tidspunktet ikke ud til at 
påvirke selskabets udvikling i negativ retning.
- Årsrapporten 2019 for Harald Nyborg A/S (18.08.20)

“
”

År 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsætning 5.718.304 5.528.409 5.163.123 4.915.672 4.558.575 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 1.134.314 1.085.118 990.904 961.433 857.677 (1.000 kr.)

Resultat af primær drift 231.637 148.969 146.086 176.060 127.389 (1.000 kr.)

Årets resultat 192.962 112.829 117.518 135.968 102.120 (1.000 kr.)

Egenkapital 1.929.295 1.752.003 1.650.446 1.538.540 1.407.928 (1.000 kr.)

Balancesum 2.845.841 2.858.820 2.622.922 2.350.326 2.317.843 (1.000 kr.)

Overskudsgrad 4,1 2,7 2,8 3,6 2,8 (%)

Afkastningsgrad 8,1 5,4 5,9 7,5 5,6 (%)

Egenkapitalandel 67,8 61,3 62,9 65,5 60,7 (%)

Egenkapitalforrentning 10,5 6,6 7,4 9,2 7,6 (%)

Gns. antal heltidsansatte 1.997 2.022 1.979 1.878 1.797

Regnskabsafslutning 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

Lejekontrakten er indgået med:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
Højme
5250 Odense SV
CVR-nr. 37 78 33 15

Lejeindtægten fra Harald Nyborg A/S udgør 88% af de samlede 
lejeindtægter i K/S Egedal Storbutik, Valdemarsvej.

Harald Nyborg A/S
Harald Nyborg er en dansk detailkæde, hvor det grundlæg-
gende koncept er bygget op om at forhandle varer inden for 
primært hus og have. 

Selskabet, der blev grundlagt i 1904, ejes i dag af Kurt, Erling 
og Njal Daell og rummer 40 butikker i Danmark samt 1 butik 
i Sverige.

Omsætningen for moderselskabet var i 2019 på + DKK 1,8 
mia., og årets resultat i moderselskabet - før resultat i tilknyt-
tede virksomheder - var på DKK 67 mio.

Harald Nyborg kunne i marts 2019 meddele, at samtlige af 
kædens butikker i Danmark var ombygget til at indeholde 
et opdateret butikskoncept baseret på selvbetjening. Admi-
nistrerende direktør, Arne Gerlyng-Hansen, udtalte i forbin-
delse hermed følgende:
 
”Vi bygger om til en selvbetjeningsbutik, hvor man - som man 

kender det fra andre butikker - tager en indkøbsvogn, fylder va-
rer i og går op til kassen og betaler. 

Vi ser typisk en pæn stigning i omsætningen, når vi bygger om 
fra et katalogmarked til en selvbetjeningsbutik."

Koncernen
Foruden Harald Nyborg butikkerne, består Harald Nyborg 
koncernen blandt andet af Daells Bolighus, der driver fem 
møbelhuse i Danmark, og discount-byggemarkedskæden 
jem & fix A/S, der har 124 butikker i Danmark samt 51 butik-
ker i Sverige og 5 i Norge. 

De væsentligste aktiviteter i koncernen er således detailhan-
del med isenkram, byggemarkedsprodukter, fritidsartikler 
mv. samt møbler og boligudstyr.

Omsætningen for koncernen - der hvert år siden 2009 ude-
lukkende har været stigende - var i 2019 på + DKK 5,7 mia., 
mens årets resultat udgjorde knap DKK 193 mio. og egenka-
pital + DKK 1,92 mia.

Koncernen understreger i sin seneste årsrapport, der er of-
fentliggjort d. 18. august 2020, at der forventes en stabil 
udvikling i selskabet med en fortsat udbygning af butiks-
nettet samt, at den igangværende sundhedskrise - i form af 
COVID19 - ikke på nuværende tidspunkt ser ud til at påvirke 
selskabets udvikling i negativ retning. 

Harald Nyborg A/S må på baggrund af ovenstående beteg-
nes som en særdeles stærk lejer.



18 19

K/S Egedal Storbutik, Valdemarsvej K/S Egedal Storbutik, ValdemarsvejK/S Egedal Storbutik, Valdemarsvej

Beskrivelse af Handelsbanken

Nøgletal for Handelsbanken i Danmark

Kilde: Årsrapport 2019 og 2017 for Handelsbanken i Danmark 

          Trods den ekstraordinære økonomiske situation nåede indtægterne år-
til-dato samme niveau som samme periode 2019. Banken har heller ikke i 
tredje kvartal foretaget yderligere nedskrivninger som følge af COVID-19, 
og resultatudviklingen er stabil.
- Lars Moesgaard, adm. direktør for Handelsbanken Danmark, om Q3-regnskabet 2020 fra Handelsbanken Danmark (21.10.20)

“
”

År 2019 2018 2017 2016

Indtægter i alt 1.613.000 1.674.000 1.742.000 1.694.000 (1.000 kr.)

Omkostninger i alt 958.000 944.000 907.000 904.000 (1.000 kr.)

Resultat før nedskrivninger 655.000 680.000 835.000 790.000 (1.000 kr.)

Resultat efter nedskrivninger 661.000 688.000 482.000 232.000 (1.000 kr.)

Resultatuddeling 50.000 51.000 73.000 67.000 (1.000 kr.)

Årets resultat 711.000 739.000 555.000 299.000 (1.000 kr.)

      Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi 
tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores ker-
nekunder ved at samle vores kompetencer.
“

”
- Ida Riisberg Mikkelsen, filialdirektør i Handelsbanken, om sammenlægningen af filialerne i Slangerup og Egedal til den nye filial i Ejendommen  

(sn.dk - Lokalavisen Egedal - 15.09.2020)

     Et stærkt, samlet medarbejderteam vil give kunderne 
endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på pri-
vat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne 
bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø.

“
”

Lejekontrakten er indgået med:

Handelsbanken, Filial af Svenska Handelsbanken Ab (Publ), 
Sverige
Havneholmen 29
1561 København V
CVR-nr. 24 24 63 61

Lejeindtægten fra Handelsbanken udgør 12% af de samlede le-
jeindtægter i K/S Egedal Storbutik, Valdemarsvej.

Handelsbanken er en bank for både private og erhvervskun-
der. Den danske del af Handelsbanken drives via selskabet 
'Handelsbanken, Filial af Svenska Handelsbanken Ab (Publ), 
Sverige', som er en del af den svenske Handelsbanken-kon-
cern, der er blandt Nordens største banker. Lejekontrakten 
er således indgået med den samlede danske forretning i 
Handelsbanken, som er ejet af hovedselskabet 'Svenska 
Handelsbanken AB', der hæfter for Lejers forpligtelser i den 
for Ejendommen indgåede lejekontrakt. 

Handelsbanken i Danmark blev etableret i 1992 og organi-
sationen udgøres i dag af ca. 600 medarbejdere fordelt på 
42 filialer.

Den regnskabsmæssige historik for Handelsbanken Dan-
mark viser flotte nøgletal, hvor de samlede indtæger i 2019 
var på + DKK 1,61 mia. og årets resultat på DKK 711 mio. 

Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark, 
kommenterede i februar 2020 - i forbindelse med offentlig-
gørelsen af 2019-regnskabet - at bankens forretning udvik-
ler sig positivt:

"Vores underliggende forretning udviklede sig positivt i 2019 

med god efterspørgsel, øgede forretningsvolumener på både 
privat- og erhvervsområdet og en fortsat høj kundetilfredshed 
i begge segmenter."

Den 21. oktober 2020 kunne Handelsbanken i Danmark of-
fentliggøre en række flotte resultater for de tre første kvar-
taler af 2020. I forbindelse med offentliggørelsen påpegede 
Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken i Danmark, 
at Handelsbanken driver en solid forretning: 

"År-til-dato ligger vores samlede indtægter på samme niveau 
som i 2019, og set i lyset af COVID-19-krisen vurderer jeg, at 
dette er tilfredsstillende. Heller ikke i tredje kvartal har der været 
behov for at foretage yderligere nedskrivninger. Alt i alt bekræf-
ter det, at vi er en solid bank."

I september 2020 meddelte Handelsbanken, at der fremover 
skal være færre og større filialer i Handelsbanken i Danmark. 
Filialen i Ejendommen er et skridt i denne retning, hvor to 
tidligere filialer nu er samlet som én ny og større filial.
Læs yderligere herom på side 19.

Koncernen
Handelsbanken i Danmark er en del af Handelsbanken-kon-
cernen, der med samlet ca. 12.000 medarbejdere primært 
driver forretning på hjemmemarkederne i Sverige, Danmark, 
Norge, Finland, Holland og Storbritannien. 

Koncernen havde i 2019 samlede indtægter på SEK 44,56 
mia., svarende til DKK ca. 32 mia., samt et årets resultat på 
SEK 16,9 mia., svarende til DKK ca. 12 mia. Egenkapitalen ud-
gjorde i 2019 ca. DKK  116 mia. Dermed er der udover de 
flotte nøgletal for Handelsbanken i Danmark også et meget 
kapitalstærkt hovedselskab bag selskabet. 


