PRESSEMEDDELELSE
Kollund, den 5. februar 2020

Fleggaard koncernen fortsætter de gode takter
Fleggaard koncernen har netop offentliggjort regnskabet for 2018/19, der viser en omsætning på 6,9 mia.
kr. og et resultat før skat på 494 mio. kr. Umiddelbart ligner det en svag tilbagegang på både omsætning og
resultat. Men med til historien hører, at resultatet for det foregående år (2017/18) var positiv påvirket af en
ekstraordinær indtægt på 27 mio. kr. som følge af salget af Hotel des Nordens. På den ordinære drift har
Fleggaard koncernen således endnu engang leveret en indtjeningsfremgang - det bedste resultat nogensinde - og cementerer sig dermed i toppen blandt Sønderjyllands største virksomheder
Om resultatet siger adm. koncerndirektør i Fleggaard Holding A/S, Jens Klavsen;
- Vores koncernomsætning ender stort set på det foregående års rekordniveau, hvilket vi naturligvis er meget stolte af. At vi samtidig har leveret en indtjeningsfremgang på den ordinære drift, vidner om et år hvor
vi har løbet stærkt, og hvor alle medarbejdere har ydet en kæmpe indsats.
Fleggaard koncernen har i alt 14 forskellige virksomheder indenfor de tre strategiske hovedområder detailhandel (grænsehandel), grossisthandel og leasing. Dertil kommer en række øvrige aktiviteter indenfor hotel- og restaurationsdrift samt onlinehandel. Om udviklingen i koncernens hovedområder oplyser Jens Klavsen;
- For grænsehandlen blev regnskabsåret 2018/19 endnu et godt år, hvor både omsætning og resultat blev
realiseret på tidligere års niveau – et niveau der har været stabilt gennem en årrække. Indenfor grossistdelen, som samlet set består af i alt fem virksomheder, var det specielt Famobra og Dangaard der havde et
godt år. De to virksomheder, som distribuerer mærkevareprodukter indenfor henholdsvis food- og nonfood-kategorien internationalt, fik i regnskabsårets løb åbnet op for en række nye kunder i en række nye
lande.
- Vores leasingforretning blev pr. 1. januar 2019 styrket med opkøbet af virksomheden Focus Flex leasing,
som har specialiseret sig i flex- og splitleasing til både private og erhvervskunder. Virksomheden har suppleret vores leasingportefølje rigtig godt, og har udviklet sig helt i tråd med forventningerne, hvilket har medvirket til de positive resultater i leasingdelen.
- Udover ovenstående var regnskabsåret 2018/19 påvirket af en række interne optimeringsprojekter med
henblik på at udnytte de kompetencer og muligheder vi har på tværs af koncernens selskaber. Dette betød
bl.a., at vi i regnskabsårets løb sammenlagde lagre og indkøbsfunktioner i en række af vores tyske selskaber. En proces der var særdeles omfattende, og som kostede betydelige ressourcer, tid og penge.

Fremtidsudsigterne ser spændende ud hele vejen rundt
Det nye regnskabsår 2019/20 er allerede i fuld gang i Fleggaard koncernen, og fremtidsudsigterne for den
sønderjyske familievirksomhed er fortsat positive.
- Vi forsætter naturligvis processen omkring optimering af de koncerninterne forhold. Det er en løbende
proces som hele tiden kræver fokus og udvikling. De ændringer vi foretager skal følges til dørs, så vi sikrer
at synergier bliver høstet, og at de opstillede målsætninger bliver indfriet.

Derudover bliver der arbejdet med en række spændende forretningsudviklingsprojekter i alle dele af koncernen.
- Forretningsudvikling og vækst er vigtige nøgleord i vores strategiske grundlag, og vi arbejder løbende på at
udvikle vores forretningsområder både organisk og via opkøb. Lige nu arbejder vi på flere større projekter
indenfor hvert af vores tre hovedområder, som kan styrke os yderligere i fremtiden. Samtidig er vi altid på
udkig efter potentielle opkøbsmuligheder, der passer til vores virksomhedsportefølje og som med fordel
kan integreres i koncernen. Så der er ingen tvivl om, at også de kommende år bliver spændende, og vi har
positive forventninger til fremtiden, slutter Jens Klavsen.

