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Ovenstående er et referencefoto af en JYSK-butik. Butikken i Hadsten opføres ligeledes i lyse betonelementer samt med kædens klassiske blå indgangsparti.

Lejekontrakten er indgået med:

JYSK A/S
Sødalsparken 18
8220 Brabrand
CVR-nr. 13590400

Lejeindtægten fra JYSK A/S udgør 67% af de samlede lejeind-
tægter i K/S Gadeberg Centret, Hadsten.

JYSK A/S er en retailkæde, der sælger ’alt til boligen’. JYSK 
A/S' primære aktiviteter består i drift af kædens 108 butikker 
i Danmark samt e-handel, salg til associerede selskaber og 
franchisesalg fra distributionscentret i Uldum. 

Den første JYSK-butik blev åbnet i 1979 af købmanden Lars 
Larsen, som efterfølgende - med succes - åbnede flere butik-
ker i hele landet under det oprindelige navn JYSK Sengetøj-
slager. 

Selskabets historik viser særdeles flotte nøgletal samt stabil 
vækst. Omsætningen var i det seneste aflagte regnskab for 
2019/20 på rekordhøje DKK 5 mia., og årets resultat var på 
DKK 1,13 mia. Selskabets egenkapital udgjorde ved udgan-
gen af regnskabsåret pr. 31. august 2020 DKK 2,15 mia.

Som det fremgår af tabellen på side 17 har JYSK A/S i pe-
rioden 2015/16 til 2019/20 - uden undtagelse - hvert år for-
mået at øge både selskabets omsætning og årets resultat. 
Det meddeles i selskabets seneste regnskab, at kædens drift 
har været negativt influeret af COVID-19-situationen i marts 
og april 2020, men positivt påvirket fra maj til august 2020. 

JYSK A/S er i dag 90% ejet af LLG A/S (Lars Larsen Group A/S), 
der den 28. januar i år kunne præsentere et nyt rekordregn-
skab (for perioden 01.09.19-31.08.20) med en omsætning på 
DKK 23,8 mia. og et årets resultat på DKK 2,8 mia. 

CEO i Lars Larsen Group A/S, Jesper Lund, påpegede i forbin-
delse med offentliggørelsen af de flotte resultater, at særligt 
kæderne JYSK, ILVA, Bolia, Actona Company og SengeSpe-
cialisten, der alle er en del af LLG A/S, har opnået en markant 
bedre indtjening. Dermed er der - oven i de flotte nøgletal 
for JYSK A/S - også meget kapitalstærke kræfter bag selska-
bet.

På verdensplan er JYSK i dag repræsenteret med over 3.000 
butikker i 51 lande, hvor 26.500 medarbejdere beskæftiges. 

Som mange andre detailaktører har JYSK grundet COVID-19 
haft fuld fart i onlinesalget. Koncernchef i JYSK, Jan Bøgh, 
påpegede dog i efteråret 2020, at koncernens samlede onli-
nesalg blot udgør omkring 8% af den samlede omsætning. 
Trods væksten i onlinesalget, hvor kæden i høj grad arbejder 
med at kombinere nethandel og fysiske butikker - eksempel-
vis via 'click & collect' - fortsætter den danske detailkoncern 
med ekspansion af fysiske butikker. Jan Bøgh udtalte bl.a. 
følgende: 

"Online tager rigtigt nok en større del af kagen, men udgør 
endnu ikke 10 pct. af vores omsætning. Vi har ikke lukket en 
eneste butik i kraft af øget onlinehandel, og kører på med 
ekspansion. Væksten skal ligge i begge kanaler."

Beskrivelse af JYSK A/S

Nøgletal for JYSK A/S
År 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

Omsætning 5.038.216 4.446.156 4.062.389 3.887.000 3.673.825 (1.000 kr.)

Resultat før finansielle indtægter og udgifter 1.471.000 1.166.563 1.147.805 1.043.266 968.567 (1.000 kr.)

Årets resultat 1.134.773 913.455 888.345 799.296 754.672 (1.000 kr.)

Egenkapital 2.151.753 1.901.829 2.021.717 1.932.372 1.887.076 (1.000 kr.)

Balance 3.613.061 2.767.788 2.716.543 2.675.596 2.650.126 (1.000 kr.)

Afkastsgrad 40,7 42,1 42,3 39,0 36,5 (%)

Solvensgrad 59,6 68,7 74,4 72,2 71,2 (%)

Egenkapitalforrentning 56,0 46,6 44,9 41,9 40,5 (%)

Antal ansatte 1.707 1.571 1.494 1.394 1.372

Regnskabsafslutning 31-08-20 31-08-19 31-08-18 31-08-17 31-08-16
Kilde: Årsrapport 2019/20, JYSK A/S

“
”

        Online tager rigtigt nok en større del af kagen, men udgør endnu 
ikke 10 pct. af vores omsætning. Vi har ikke lukket en eneste butik i 
kraft af øget onlinehandel, og kører på med ekspansion. Væksten 
skal ligge i begge kanaler.
 - Jan Bøgh, koncernchef i JYSK (Jyllands-Posten 15.09.20)

“
”

        I det igangværende regnskabsår stiler vi efter ambitionen om 
en årlig vækst på 10 pct. Det ser bestemt lovende ud, og der er gode 
takter også der. 
 - Jan Bøgh, koncernchef i JYSK (Jyllands-Posten 15.09.20)
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Nøgletal for T. Hansen Gruppen A/S
År 2019 2018 2017 2016 2015

Omsætning 1.304.305 1.278.465 1.173.183 1.106.323 1.020.086 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 350.763 392.120 350.789 332.020 321.722 (1.000 kr.)

Resultat før skat 50.837 98.916 74.772 119.824 120.337 (1.000 kr.)

Årets resultat 32.733 69.013 48.928 93.186 91.629 (1.000 kr.)

Egenkapital 365.293 333.205 263.060 212.834 169.648 (1.000 kr.)

Balance 636.574 654.575 496.866 478.038 444.733 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 26,89 30,67 29,90 30,01 31,54 (%)

Overskudsgrad 6,35 10,90 10,09 11,10 12,84 (%)

Antal ansatte 708 671 625 575 533

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

Lejekontrakten er indgået med: 

T. Hansen Gruppen A/S
Stensgårdvej 1
5500 Middelfart
CVR-nr. 15242485

Lejeindtægten fra T. Hansen Gruppen A/S udgør 33% af de sam-
lede lejeindtægter i K/S Gadeberg Centret, Hadsten.

T. Hansen Gruppen A/S står bag de landsdækkende than-
sen-forretninger, hvis hovedaktivitet er bygget op omkring 
handel med scootere og cykler samt reservedele og tilbehør 
til biler, knallerter, scootere, mobiltelefoner samt camping-
udstyr og fyrværkeri m.v.

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 selskabet 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 landsdækkende thansen-koncept 
etableret i 2003.
 
Kæden har siden 2003 foretaget en række opkøb og sam-
tidig løbende åbnet nye forretninger. thansen-kæden inde-
holder i dag 83 butikker i Danmark og 31 i Norge. 

Selskabets historik viser flotte nøgletal og stabil vækst. Kæ-
den præsenterede med seneste aflagte regnskab for 2019 

en rekordhøj omsætning på DKK 1,3 mia. og en egenkapital 
DKK 365 mio. 

Kædens progressive ekspansionsstrategi med opkøb af dan-
ske og norske konkurrenter afspejles i årets resultat for 2017, 
mens regnskabsåret 2018 var positivt påvirket med næsten 
DKK 40 mio., da selskabet blev tilkendt en erstatning i en 
langstrakt sag fra 2005. I seneste årsrapport beretter ledel-
sen følgende om resultaterne fra 2019 samt forventningerne 
til fremtiden: 

"Ledelsen anser under de givne markedsvilkår årets resultat for 
tilfredsstillende. Den forventede udvikling jf. seneste årsrapport 
(2018) er samlet set blevet realiseret på såvel aktivitets- som 
indtjeningssiden.

Før Covid-19 udbruddet forventede ledelsen et let stigende ak-
tivitetsniveau og en uændret indtjening i det kommende regn-
skabsår (2020) som følge af synergieffekterne fra integrationen 
af Thansen AS, Norge, AD Danmark A/S og Aalborg Fyrværke-
rifabrik A/S.

Selskabets forventninger til fremtiden er på tidspunktet for af-
læggelse af årsregnskabet for 2019 (03.09.2020) ikke påvirket af 
Covid-19 udbruddet. 

Ledelsen følger udviklingen nøje, men det er endnu for tidligt 
at kunne udtale sig om, hvorvidt og i givet fald, hvilken effekt 
Covid-19 vil have på omsætningen og indtjeningen i 2020."

Moderselskabet B. J. Holding Middelfart A/S havde ved af-
læggelse af 2019-årsrapporten en egenkapital på DKK 665 
mio. 

Beskrivelse af T. Hansen Gruppen A/S

K/S Gadeberg Centret, Hadsten

“
”

    Før Covid-19 udbruddet forventede ledelsen et let stigende 
aktivitetsniveau og en uændret indtjening i det kommende regn-
skabsår (2020). Selskabets omsætning er på tidspunktet for god-
kendelse af årsrapporten (31.08.2020) ikke væsentligt påvirket...
 - Årsrapport 2019, T. Hansen Gruppen A/S

Kilde: Bisnode

“
”

     Ledelsen anser under de givne markedsvilkår årets resultat for til-
fredsstillende. Den forventede udvikling jf. seneste årsrapport (2018) er 
samlet set blevet realiseret på såvel aktivitets- som indtjeningssiden.
 - Årsrapport 2019, T. Hansen Gruppen A/S

Foto fra den 6. februar 2021


