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“

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

“

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

Beskrivelse af jem & fix
Lejekontrakten er indgået med:
jem & fix A/S
Skomagervej 12
7100 Vejle
CVR-nr. 10360641
Lejeindtægten fra jem & fix A/S udgør 41% af den samlede lejeindtægt i K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej.
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.
Byggemarkedskæden blev etableret i 1988 som et aktieselskab ejet af bl.a. Fakta og Harald Nyborg. Harald Nyborg købte i 1997 alle aktierne og har siden da ejet 100% af selskabet.

År

2021

2020

2019

2018

2017

3.769.844

3.777.761

2.901.531

2.644.889

2.354.117

(1.000 kr.)

Bruttoresultat

976.242

956.404

623.350

569.314

498.638

(1.000 kr.)

Årets resultat før skat

525.092

508.694

238.806

198.995

161.669

(1.000 kr.)

Årets resultat

409.793

396.573

186.127

155.136

126.445

(1.000 kr.)

Nettoomsætning

jem & fix A/S er ejet af Harald Nyborg-koncernen gennem
selskabet Harald Fix A/S. Hovedaktiviteten i Harald Nyborgkoncernen er detailhandel med isenkram, byggemarkedsprodukter, fritidsartikler mv. samt møbler og boligudstyr.
Harald Nyborg-koncernen havde i 2021 en nettoomsætning
på DKK 7,5 mia. og en egenkapital ved årets afslutning på
DKK 3 mia. Dermed er det - oven i de flotte nøgletal for jem
& fix A/S - også meget kapitalstærke kræfter, der står bag
selskabet.

Harald Nyborg
koncernen

"Fra etableringen i 1988 og til i dag har jem & fix udviklet sig til
det største byggemarked målt på omsætning i Danmark."

Harald Fix
A/S

jem & fix A/S har pr. 08.06.2022 aflagt regnskab for 2021.
Med regnskabet, der er nyt rekordregnskab for kæden, er

Nøgletal for jem & fix A/S

jem & fix skriver i årsrapporten for 2021, at man forventer,
at der i 2022 realiseres en omsætning på DKK 3,5 mia. og et
resultat efter skat på DKK 255 mio.

jem & fix A/S har i dag 124 byggemarkeder i Danmark, 56 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 selskabets hjemmeside efterspørges nye lejemål i både Jylland
samt på Fyn og Sjælland. jem & fix skriver ydermere følgende
på deres hjemmeside:

Selskabets historik viser flotte nøgletal samt stabil vækst.
jem & fix A/S har i perioden 2013-2021 - uden undtagelse hvert år formået at øge både omsætningen og resultat.
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egenkapitalen for første gang i kædens historie over DKK 1
mia., mens årets resultat før første gang har rundet DKK 400
mio.

Egenkapital

1.278.660

942.381

602.306

471.907

696.542

(1.000 kr.)

Balance

1.635.788

1.343.310

991.198

965.478

1.101.496

(1.000 kr.)

Overskudsgrad

13,6

13,3

8,0

7,7

6,8

(%)

Soliditetsgrad

78,2

70,2

60,8

48,9

63,2

(%)

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

Regnskabsafslutning

31-12-2017
Kilde: Årsrapport 2021 for jem & fix A/S

Nøgletal for Harald Nyborg-koncernen

100% ejerskab

100% ejerskab

År

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsætning

7.506.898

7.415.552

5.718.304

5.529.879

5.163.123

(1.000 kr.)

Bruttoresultat

1.847.293

1.738.361

1.134.314

1.085.118

990.904

(1.000 kr.)

Resultat af primær drift

728.700

709.124

231.637

148.969

146.086

(1.000 kr.)

Årets resultat

586.427

544.374

192.962

112.829

117.518

(1.000 kr.)

Egenkapital

3.063.531

2.477.377

1.929.295

1.752.003

1.650.446

(1.000 kr.)

Balancesum

4.048.846

3.480.129

2.845.841

2.858.820

2.622.922

(1.000 kr.)

9,7

9,6

4,1

2,7

2,8

(%)

75,7

71,2

67,8

61,3

62,9

(%)

2.304

2.179

1.997

2.022

1.979

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

Overskudsgrad
Egenkapitalandel

jem & fix
A/S

Gns. antal heltidsansatte
Regnskabsafslutning

Kilde: Årsrapport 2021 for Harald Nyborg A/S
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Beskrivelse af Fitness World
Lejekontrakten er indgået med:
Fitness World A/S
Torveporten 2, 4.
2500 Valby
CVR-nr. 25652991
Lejeindtægten fra Fitness World A/S udgør 35% af den samlede
lejeindtægt i K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej.
Fitness World A/S står bag driften af Danmarks største
fitness-kæde, Fitness World, der i dag består af 171 centre
i Danmark. Kæden åbnede sit første fitnesscenter i 2005
på Gasværksvej i København, og har siden da etableret sig
blandt Europas største fitnesskæder.
Fitness World A/S har frem til 2020 aflagt flotte resultater
med vækstende omsætning og resultater. Kædens resultater
for de seneste to årsregnskaber er dog ikke tilfredsstillende.
Fitness World A/S beretter følgende i årsrapporten 2021
(oversat fra engelsk):
"Som mange andre industrier rundt om i verden har COVID-19
haft en væsentlig indflydelse på ydeevnen af virksomheden i
både 2020 og 2021. Nedlukningen reducerede omsætningen
markant i både 2020 og 2021. Selskabet forventes at genoptage normal drift i hele 2022 som følge af, at Danmark normaliseres efter pandemien.
Med hensyn til sikring af økonomiske ressourcer støttes virksomheden fuldt ud af moderselskabet. Moderselskabet og
koncernen har en likviditet på £177 mio. pr. 31. december 2021
og yderligere £300 mio. blev rejst i januar 2022. Disse midler er
tilgængelige for alle virksomheder i koncernen efter behov. Ledelsen vurderer derfor, at koncernen har tilstrækkelig likviditet
til at gennemføre fremtidige operationer som planlagt og til at
understøtte dets umiddelbare kontantbehov."
På trods af de hårde følgevirkningerne af COVID-19 har

“

Fitness Worlds britiske ejere, PureGym, ingen planer om at
kaste håndklædet i ringen - tværtimod. Det fremgår af PureGyms nyeste årsregnskab, at man er klar til at investere
stort i Danmark, hvor et markant beløb vil blive brugt på at
renovere Fitness Worlds danske træningscentre for at "realisere kædens fulde potentiale". Arbejdet med renovering af
kædens centre er påbegyndt og vil komme til at strække sig
over to til tre år. Allerede nu ser det dog ud til, at fitnesskæden går mod lysere tider, idet kæden - ifølge Finans - har haft
overskud de sidste tre måneder af 2021.
På baggrund af de positive fremtidsudsigter for fitnesskæden - og positionen som landets største fitnessaktør i et
forsat vækstende marked - vurderes Fitness World A/S som
værende til god lejer. Ydermere må det antages, at en anden
aktør vil overtage kædens aktiviteter, såfremt Fitness World
skulle lukke sine aktiviteter i Danmark. I en sådan situation
vil lejemålet i Ejendommen i høj grad være egnet til at overtage, da lejemålet er etableret med bl.a. egnede gulve og
lydisolering.
Fitness World Group
Fitness World A/S er 100% ejet af Fitness World Group A/S,
der - foruden Fitness World A/S - også ejer kosttilskudselskabet, Functional Supply A/S, og den schweiziske fitnesskæde,
Basefit.ch AG. Egenkapitalen i Fitness World Group var pr.
31.12.2021 på DKK 929 mio.
Fitness World Group A/S blev i december 2019 opkøbt af
Pinnacle Europe Holdings Limited (PureGym), der er Storbritanniens største private motionscenteroperatør. Opkøbet af
Fitness World skabte den næststørste fitness- og fitnessoperatørkoncern i Europa. På sit toppunkt før COVID-19 i februar
2020 havde den kombinerede koncern ca. 1,9 millioner
medlemmer på tværs af omkring 500 fitnesscentre.
Der er dermed - på trods af de seneste ikke-tilfredsstillende
regnskabstal for Fitness World A/S - meget kapitalstærke
kræfter bag selskabet.

Allerede nu ser det dog ud til, virksomheden går mod lysere
tider. Ifølge Finans har kæden haft overskud de sidste tre
måneder af 2021.
- Fitnews.dk, 21. april 2022
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”

Referencefotos med lignende indretning af et Fitness World center, som det etableres i Ejendommen.

“

PureGym er klar til at investere stort i Danmark, hvilket fremgår i deres nye årsregnskab. Heraf fremtræder det, at man vil
investere et markant beløb på at renovere Fitness Worlds danske
træningscentre for at “realisere kædens fulde potentiale".

”

- Fitnews.dk, 21. april 2022

Nøgletal for Fitness World A/S
År

2021

2020

2019

2018

2017

Nettoomsætning

768.149

914.953

1.366.239

1.302.685

1.213.403

(1.000 kr.)

Bruttoresultat

292.758

316.654

607.162

584.247

523.403

(1.000 kr.)

Årets resultat

(221.453)

(329. 534)

78.731

68.740

19.147

(1.000 kr.)

Egenkapital

(201.753)

19.700

349.235

421.871

458.725

(1.000 kr.)

660.809

698.359

816.345

786.276

787.035

(1.000 kr.)

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

Balance
Regnskabsafslutning

Kilde: Årsrapport 2021 for Fitness World A/S

Nøgletal for Fitness World Group A/S
År

2021

2020

2019

Driftsresultat

(385)

482

8.508

(1.000 kr.)

Årets resultat

(49.212)

(62.344)

111.567

(1.000 kr.)

Egenkapital

928.843

978.055

1.039.064

Balance
Regnskabsafslutning

2.467.086

2.136.961

2.004.676

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

-

-

(1.000 kr.)
(1.000 kr.)

Kilde: Årsrapport 2021 for Fitness World Group A/S
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Beskrivelse af Rigtig Kaffe (Melcom A/S)
Lejekontrakten er indgået med:

Melcom A/S har gennem de seneste år aflagt stabile regnskabtal og senest for regnskabsåret 2021 rekordhøj bruttofortjeneste, årets resultat og egenkapital. Selskabets ledelse
beretter følgende i årsrapporten for 2021:

Melcom A/S
Godthåbsvej 73
8660 Skanderborg
CVR-nr. 26556651
Lejeindtægten fra Melcom A/S udgør 24% af den samlede lejeindtægt i K/S Aarhus, Viborgvej-Blomstervej.
Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med salg af
kaffe, espressomaskiner og kafferelaterede produkter under
navnet Rigtig Kaffe.
Rigtig Kaffe blev stiftet i 2009 og har siden da etableret sig
som en førende aktør på markedet for levering af espressomaskiner, kaffebønner og tilbehør til både danske hjem
og virksomheder. Rigtig Kaffe er i både 2015 og 2016 blevet
tildelt Børsens Gazellepris, og i 2019 var hverfjerde fuldautomatiske espressomaskine i Danmark købt hos Rigtig Kaffe.

“

"Omsætningen for året er den største i selskabets historie og
viser en pæn vækst i forhold til året inden. Ledelsen anser resultatet i 2021 for tilfredsstillende."
Koncernen
Melcom A/S er 100% ejet af Rigtig Kaffe Holding ApS, der
ved seneste regnskabaflæggelse pr. 31.12.2021 havde en
egenkapital på DKK 35,5 mio.
Melcom A/S er gennem Rigtig Kaffe Holding ApS ultimativt
ejet af SOS Mel-Com Holding ApS, som ved seneste regnskabaflæggelse pr. 31.12.2020 havde en egenkapital på DKK
71,8 mio.

Omsætningen for året er den største i selskabets historie og viser
en pæn vækst i forhold til året inden. Ledelsen anser resultatet i 2021
for tilfredsstillende.
- Årsrapporten 2021 for Melcom A/S

”

Nøgletal for Melcom A/S
År

2021

2020

2019

2018

2017

Bruttofortjeneste

20.782

15.767

9.658

9.646

10.258

(1.000 kr.)

Årets resultat før skat

16.947

11.766

5.456

6.307

6.310

(1.000 kr.)

Årets resultat

13.218

9.177

4.167

4.920

4.922

(1.000 kr.)

Egenkapital

8.177

13.959

4.782

5.514

5.495

(1.000 kr.)

15.432

21.548

10.303

13.612

14.897

(1.000 kr.)

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2017

Balance
Regnskabsafslutning

Kilde: Årsrapport 2021, 2020, 2019, 2018 og 2017 for Melcom A/S
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Foto af 21. april 2022

