
16 17

K/S Sjællandsk Detail, Kalundborg K/S Sjællandsk Detail, Kalundborg

Lejekontrakten er indgået med:

Elgiganten A/S
Arne Jacobsens Allé 16, 2. 
2300 København S
CVR-nr. 17 23 79 77

Elgiganten A/S er landets førende kæde inden for detailsalg 
af forbrugerelektronik, husholdningsapparater og beslæg-
tede forretningsområder. Salget sker gennem kædens 41 
fysiske varehuse og via internetsalg.

Elgiganten blev etableret  i Danmark i 1996 og har siden 
kontinuerligt udbygget og konsolideret sin position i marke-
det, og kæden er således i dag blandt de mest dominerende 
udbydere af forbrugerelektronik, småelektriske produkter 
og hårde hvidevarer på det danske marked. 

Med selskabets seneste aflagte årsrapport for 2020/21, kun-
ne kæden præsentere et rekordregnskab. Ledelsen beretter 
følgende om kædens udvikling i årsrapporten: 

"Elgiganten A/S har i regnskabsåret fortsat udviklet og styrket 
sin position, samt øget sin markedsandel på selskabets væsent-
ligste produktområder.

Selskabet opnåede i regnskabsåret 2020/21 en omsætning 
på 7.128 mio. kr. mod 6.354 mio. kr. i regnskabsåret 2019/20. 
Tvangslukninger i flere perioder af regnskabsåret, hvor alle 38 
butikker bl.a. var tvangslukkede i mere end 2 måneder har na-
turligvis påvirket salget i butik negativt. Selskabets online salg 
er dog løftet betragteligt. Og samlet for året kommer Elgigan-
ten A/S ud med den højeste omsætning i selskabets historie. 
Selskabets tæller i regnskabsåret 38 butikker og 1 webshop. 
Samme antal som for regnskabsåret 2019/20. 

Trods en skærpet og intensiv konkurrence med flere konkurre-
rende butikker i de største danske byer samt flere online aktører, 
har Elgiganten A/S i regnskabsåret udbygget- og konsolideret 
sin position i markedet. Stigningen i selskabets omsætning med 
774 mio. kr. er udtryk for en organisk vækst og en øget markeds-

andel. Dette anses for meget tilfredsstillende. 

Elgiganten har fortsat en stærk lønsomhed, og årets resultat 
blev et overskud på 130 mio. kr. før skat, mod 118 mio. for regn-
skabsåret 2019/2020. Resultatet anses for tilfredsstillende og 
for at være inden for rammerne af de forventninger, der var ved 
årets start."

Elgiganten vil på baggrund af kædens seneste resultater ac-
celerere vækstplanerne. Elektronikkæden planlægger såle-
des at åbne 8-10 nye varehuse i løbet af de kommende 2-3 
år. Allerede nu ligger det fast, at der åbner nye varehuse i 
både Ringsted, Rønne og Kalundborg. Kæden ventes hertil 
snarligt at kunne løfte sløret for yderligere 4-6 varehuse. Om 
forventningerne til fremtiden beretter Elgiganten yderligere 
følgende i kædens seneste årsrapport: 

"Elgiganten forventer at fortsætte sin vækst de kommende år. 
Selskabet vil også i de kommende år fastholde sin position som 
landets førende kæde indenfor salg af forbrugerelektronik og 
vil vinde yderligere markedsandele. Den forventede vækst vil 
ske som en kombination af organisk vækst, særlig stor vækst in-
denfor selskabets indsatsområder køkken og B2B, relokationer 
samt ved etablering af flere butikker i større danske byer.

Driftsresultatet for det kommende regnskabsår 2021/2022 for-
ventes at lande på niveau med resultatet for 2020/2021. Det er 
ledelsens vurdering at dette er et udtryk for en særdeles stærk 
lønsomhed i et meget dynamisk og prisbevidst marked. Det er 
ledelsens vurdering, at lønsomheden i selskabet vil blive yderli-
gere styrket de kommende år."

Elgiganten A/S er et 100% ejet datterselskab af Elkjøp Nor-
dic AS, der opererer indenfor samme aktivitetsområder som 
Elgiganten i alle nordiske lande. Elkjøp Nordic AS havde ved 
seneste regnskabsaflæggelse pr. 30.04.2021 en egenkapital 
på NOK 4,13 mia. og et resultat før skat på NOK 1,55 mia. 

Dermed er det - oven i de flotte nøgletal for Elgiganten A/S 
- også meget kapitalstærke kræfter, der står bag selskabet.

Beskrivelse af Lejer

Nøgletal for Elgiganten A/S

Kilde: proff.dk

År 2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016

Omsætning 7.128.470 6.353.674 6.202.129 6.147.322 5.862.469 (1.000 kr.)

Bruttofortjeneste 748.883 715.808 681.300 670.815 657.987 (1.000 kr.)

Resultat før skat 129.798 118.296 113.969 127.050 93.183 (1.000 kr.)

Årets resultat 101.284 91.708 89.122 99.542 71.293 (1.000 kr.)

Egenkapital 365.206 263.922 372.214 283.092 358.550 (1.000 kr.)

Balance 1.478.673 1.284.543 1.073.111 957.349 1.028.511 (1.000 kr.)

Dækningsgrad 10,5 11,3 11,0 10,9 11,2 (%)

Overskudsgrad 1,8 1,9 1,8 2,1 1,6 (%)

Antal ansatte 1.428 1.390 1.359 1.283 1.377

Regnskabsafslutning 30-04-2021 30-04-2020 30-04-2019 30-04-2018 30-04-2017

       Det er med ekstra stor glæde, at vi kan sætte to streger under endnu et 
rekordår. Det er ingen hemmelighed, at Covid19 skabte en vis usikkerhed ved 
regnskabsårets begyndelse og ligeså i løbet af året. Jeg er derfor overordent-
lig tilfreds med, hvad vi har leveret og præsteret. 

”
“

 - Peder Stedal, adm. direktør i Elgiganten A/S (08.07.2021 - pressemeddelelse fra Elgiganten A/S)
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 - Årsrapport 2020/21, Elgiganten A/S
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