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jem & fix
A/S       

Harald Fix
A/S           

Beskrivelse af jem & fix A/S

År 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsætning 3.777.761 2.901.531 2.644.889 2.354.117 2.197.664 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 941.854 612.422 560.213 488.588 454.800 (1.000 kr.)

Årets resultat før skat 508.694 238.806 198.995 161.669 155.133 (1.000 kr.)

Årets resultat 396.573 186.127 155.136 126.445 121.065 (1.000 kr.)

Egenkapital 942.381 602.306 471.907 696.542 673.013 (1.000 kr.)

Balance 1.343.310 991.198 965.478 1.101.496 932.907 (1.000 kr.)

Overskudsgrad 13,3 8 7,7 6,8 7,0 (%)

Soliditetsgrad 70,2 60,8 48,9 63,2 72,1 (%)

Regnskabsafslutning 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

Nøgletal for jem & fix A/S

Kilde: Årsrapport 2020 for jem & fix A/S

Harald Nyborg 
koncernen           

100%   ejerskab

100%   ejerskab

“
”

         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

Lejeindtægten fra jem & fix A/S udgør 87% af den samlede leje-
indtægt i K/S Herning, Åvænget. 

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 1987 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, 54 i 
Sverige samt 8 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."

Selskabets historik viser flotte nøgletal samt stabil vækst. 
Nettoomsætningen var i 2020 på DKK 3,78 mia., og resulta-

tet før skat var på DKK 509 mio. Selskabets egenkapital ud-
gjorde ved udgangen af 2020 DKK 942 mio.

jem & fix A/S har i perioden 2013-2020 - uden undtagelse - 
hvert år formået at øge både omsætningen og resultat.

Corona-krisen til trods endte 2020 med at blive jem & fix-
kædens bedste regnskabsår nogensinde. Omsætningen 
steg med over 30%, og resultatet før skat blev mere end for-
doblet. For 2021 forventes en omsætning på DKK 3,5 mia, jf. 
årsrapporten for 2020. 

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 2020 en nettoomsætning
på DKK 7,4 mia. og en egenkapital ved årets afslutning på 
DKK 2,5 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 2020 for Harald Nyborg A/S

År 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsætning 7.415.552 5.718.304 5.529.879 5.163.123 4.915.672 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 1.738.361 1.134.314 1.085.118 990.904 961.433 (1.000 kr.)

Resultat af primær drift 709.124 231.637 148.969 146.086 176.060 (1.000 kr.)

Årets resultat 544.374 192.962 112.829 117.518 135.968 (1.000 kr.)

Egenkapital 2.477.377 1.929.295 1.752.003 1.650.446 1.538.540 (1.000 kr.)

Balancesum 3.480.129 2.845.841 2.858.820 2.622.922 2.350.326 (1.000 kr.)

Overskudsgrad 9,6 4,1 2,7 2,8 3,6 (%)

Egenkapitalandel 71,2 67,8 61,3 62,9 65,5 (%)

Gns. antal heltidsansatte 2.179 1.997 2.022 1.979 1.878

Regnskabsafslutning 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

“
”

     Hjemsendte danskere under corona-krisen fik gør-det-selv-folket til 
at kaste sig over hus og have og større ombygningsprojekter. Og det 
røg direkte ned på overskudslinjen hos byggemarkedskæden jem & fix. 
Kæden fik sidste år et overskud på 509 millioner kroner - en vækst på 
113 procent.
 - TV2 Fyn. 8. juni 2021
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Foto: 16. november 2021
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Beskrivelse af Oil! tank & go ApS
Lejekontrakten er indgået med:

Oil! tank & go ApS
Andkærvej 26A
7100 Vejle
CVR-nr. 36 55 28 16

Lejeindtægten fra Oil! udgør 13% af den samlede lejeindtægt i 
K/S Herning, Åvænget. 

Oil! startede i Danmark i 2007 med et mål om at sikre de 
danske bilister en altid fair og billig pris på brændstof. I 2015 
opkøbte Oil! det danske firma Haahr Benzin. Oil! driver for-
retning inden for salg af brændstof og olie.

Oil! har i dag over 330 tankstationer i Tyskland, Østrig, 
Schweiz og 64 stationer i Danmark. I 2020 blev der etableret 
8 nye stationer i Danmark, som er placeret fortrinsvis i for-
bindelse med dagligvarebutikker og butikscentre. 

Oil! er et selskab under Mabanaft GmbH & Co., som er en del 
af den privatejede og internationale olievirksomhed Mar-
quard & Bahls AG.

Oil! har indgået aftale med Energi Danmark om levering af 
Grøn Strøm. Oil! anvender dermed udelukkende miljøvenlig 
strøm produceret på vindkraft i Danmark på samtlige ben-
zinstationer og på hovedkontoret i Vejle. 

Selskabets omsætning var i 2020 på DKK 559 mio., og årets 
resultat var på DKK 21 mio., hvilket har været meget tilfred-
stillende for ledelsen. Dette på trods af markedets generelle 
tilbagefald og restriktioner forbundet med Covid-19 har 
medført, at omsætningen var 14% under 2019 målt i solgte 
liter. Reaktionen på den manglende trafik og dermed salget 
på de danske tankstationer, har dog resulteret i mindre pris-
krig i 2020 sammenlignet med tidligere år. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Oil! ikke formå-
et at præstere et overskud før 2020. Dog har virksomheden 
været inde i en positiv udvikling, baseret på udviklingen af 
bundlinjen. 

År 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsætning 559.118 731.922 740.968 614.510 555.386 (1.000 kr.)

Bruttoresultat 43.844 17.426 18.627 19.143 16.565 (1.000 kr.)

Årets resultat før skat 23.682 -1.166 -3.963 -2.864 -25.225 (1.000 kr.)

Årets resultat 20.538 -556 -3.312 -1.083 -24.221 (1.000 kr.)

Egenkapital 75.725 55.187 55.743 59.056 60.139 (1.000 kr.)

Balance 142.888 144.293 140.029 147.575 154.634 (1.000 kr.)

Overskudsgrad 7,8 2,4 2,5 3,1 3,0 (%)

Soliditetsgrad 53,0 38,2 39,5 40,0 38,9 (%)

Regnskabsafslutning 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

Nøgletal for Oil! tank & go ApS

K/S Herning, Åvænget

Foto: 18. november 2021

Foto: 16. november 2021

Kilde: Årsrapport 2020 for Oil! tank & go ApS


