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Beskrivelse af Lejer År 2019 2018 2017 2016 2015

Omsætning 2.901.530 2.644.889 2.354.117 2.197.664 1.997.453 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 612.421 560.213 488.588 454.205 657.943 (1.000 kr.)

Resultat før skat 238.806 198.995 161.669 155.133 126.175 (1.000 kr.)

Årets resultat 186.127 155.136 126.445 121.065 96.550 (1.000 kr.)

Egenkapital 602.306 471.907 696.542 673.013 560.531 (1.000 kr.)

Balance 991.198 965.478 1.101.496 932.907 944.717 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 21,11 21,18 20,75 20,67 32,94 (%)

Overskudsgrad 7,98 7,66 6,80 6,96 6,14 (%)

Antal ansatte 817 798 756 Ikke oplyst 694

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

Nøgletal for jem & fix A/S

Kilde: Bisnode
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“ ”
         Fra etableringen i 1988 og til i dag har jem & fix udviklet sig til det 
største byggemarked målt på omsætning i Danmark. 
 - fra www.jemogfix.dk

Lejekontrakten er indgået med:

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

jem & fix A/S driver lavpris-byggemarkeder i Danmark, hvor 
det grundlæggende koncept er at skære alle overflødige 
omkostninger fra for at sikre kunderne de billigste varer. jem 
& fix blev i 2019 kåret til Danmarks billigste byggemarked for 
syvende år i træk af forbrugertjenesten PriceRunner.

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.

jem & fix A/S har i dag 124 byggemarkeder i Danmark, 50 i 
Sverige samt 5 i Norge, og kæden beskæftiger samlet over 
2.300 medarbejdere. Der er lagt op til en fortsat udbygning 
af butiksnettet for at støtte den fortsatte vækst. På selska-
bets hjemmeside efterspørges nye lejemål i både Jylland 
samt på Fyn og Sjælland. jem & fix skriver ydermere 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."

Målet for kæden er at fastholde positionen som Danmarks 
førende lavpris-byggemarkedskæde samt at øge antallet af 
byggemarkeder i Danmark såvel som i Sverige og Norge. 

Selskabets historik viser flotte nøgletal samt stabil vækst. 
Nettoomsætningen var i 2019 på DKK 2,9 mia., og resultatet 
før skat var på DKK 239 mio. Selskabets egenkapital udgjor-
de ved udgangen af 2019 DKK 602 mio.

jem & fix A/S har i perioden 2013-2019 - uden undtagelse 
- hvert år formået at øge både omsætningen og resultat. 
Der har i 2020 desuden - som følge af COVID-19-situationen 
- været ekstraordinært travlt i landets byggemarkeder, hvor 
branchedirektøren for Danske Byggecentre, Palle Thomsen, i 
august 2020 vurderede, at salget til professionelle og private 
var vækstet med hhv. 3-4% og 8% sammenlignet med året 
før.

jem & fix A/S er ejet af Harald Nyborg-koncernen gennem 
selskabet Harald Fix A/S. Hovedaktiviteten i Harald Nyborg-
koncernen er detailhandel med isenkram, byggemarkeds-
produkter, fritidsartikler mv. samt møbler og boligudstyr.

Harald Nyborg-koncernen havde i 2019 en nettoomsætning
på DKK 5,7 mia. og en egenkapital ved årets afslutning på 
DKK 1,9 mia. Dermed er det - oven i de flotte nøgletal for 
jem & fix A/S - også meget kapitalstærke kræfter, der står 
bag selskabet.

Nøgletal for Harald Nyborg-koncernen

Kilde: Årsrapport 2019 for Harald Nyborg A/S

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

“
”

     Ikke mindst salget til private er gået frem, men også salget til 
professionelle er øget. (...) vurderingen er en stigning i salget til 
professionelle på tre-fire pct. sammenlignet med samme periode 
sidste år og en vækst på omkring otte pct. til private.
 - Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre, om fremgang i landets byggemarkeder  under corona (Wood Supply 03.08.20)
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