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Nøgletal for T. Hansen Gruppen A/S
År 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Omsætning 1.480.470 1.304.305 1.278.465 1.173.183 1.106.323 1.020.086 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 423.430 350.763 392.120 350.789 332.020 321.722 (1.000 kr.)

Resultat før skat 161.366 50.837 98.916 74.772 119.824 120.337 (1.000 kr.)

Årets resultat 129.770 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 31-12-2020 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

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. Holdingselskabet havde en egenkapital 
på DKK 798 mio. ved aflæggelse af årsregnskabet for 2020.

Planen med T. Hansen Gruppen A/S var indledningsvist at 
opbygge en såkaldt postordrevirksomhed, det vil sige uden 
fysiske forretninger. Frem mod 2002 oplevede virksomhe-
den en markant vækst, og med opkøbet af en række autore-
servedelsforretninger 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 34 i Norge. 

Kæden præsenterede med seneste aflagte regnskab for 
2020 et historisk godt årsresultat på DKK 130 mio. samt 
en omsætning på DKK 1,48 mia. Årets resultat for 2020 er 
dermed en firdobling af forrige års resultat. Regnskabet er 
endnu ikke offentliggjort, men resultatet er præsenteret i 
Fredericiaavisen, hvor selskabets CEO og grundlægger, Bent 
Jensen, har udtalt følgende (i en artikel fra 07.06.2021). 

"Vores forretningsmodel er blevet justeret, så alle tandhjul i 
motorrummet nu griber fat i hinanden, hvilket giver vækst 
og rentabilitet over hele linjen. Den positive rejse fortsæt-
ter i 2021, og derfor forventer jeg også, at 2021 vil være et 
rekordår".

Der står endvidere skrevet følgende i artiklen:

"Han (Bent Jensen) fremhæver, at selskabets regnskab for 
2020 er baseret på et stærkt fundament, som virksomheden 
nu er i gang med at skalere yderligere op. Væksten sker på 
alle markeder, og de store strategiske opkøb og investerin-
ger, der blev foretaget for 4 års tid siden, bærer nu frugt."

Beskrivelse af T. Hansen Gruppen A/S
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Kilde: Bisnode (nøgletal for perioden 2015-2019) og Fredericiaavisen, 07.06.2021 (nøgletal for 2020)

“
”

     Vores forretningsmodel er blevet justeret, så alle tandhjul i motorrummet nu griber 
fat i hinanden, hvilket giver vækst og rentabilitet over hele linjen. Den positive rejse 
fortsætter i 2021, og derfor forventer jeg også, at 2021 vil være et rekordår.
 - CEO og grundlægger af T. Hansen Gruppen A/S, Bent Jensen, til Fredericiaavisen (07.06.2021)

Foto: 1. juni 2021

Årsrapporten 2020 for T. Hansen Gruppen A/S er ikke offentliggjort på udbudstidspunktet. De resultatbaserede nøgletal for 2020 i ovenstående 
tabel er præsenteret i Fredericiaavisen (07.06.2021).


