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Nærværende dokument er præsentationsmateriale og ikke en finansiel årsrapport. Koncern-
ens officielle årsrapport for 2019 kan hentes på www.cvr.dk og i tvivlstilfælde er det altid 
indholdet i den officielle årsrapport, som er gældende.
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Indhold
Årsberetning

2019 har været et godt år i Jensen Gruppen. Resultatet er øget i forhold til 2018, vi har 
for alvor sat retning på vores grønne initiativer, og lavet en række afgørende invest-
eringer i fremtiden.

Resultatet for Jensen Gruppen udviser i 2019 et resultat før skat på kr. 103 kr. mod kr. 97 
mio. i 2018. Resultatet er opnået på en omsætning på kr. 2,9 mia., hvilket i 2018 udgjorde 
kr. 3,1 mia. Det er et resultat af den solide kerne i koncernen, hvor en række veldrevne 
entreprenør-, nedrivning- og ejendomsselskaber leverer gode resultater igen i år. 

Mange af Jensen Gruppen’s virksomheder har i adskillige år arbejdet målrettet med 
bæredygtige initiativer, for både at reducere direkte klimapåvirkninger og under-
støtte omstillingen til cirkulært byggeri. I 2019 igangsatte vi en endnu mere ambitiøs 
grøn strategiproces som skal sikre at koncernen er CO2-neutral i 2029. Vores ambition 
er klar og tydelig og dækker hele koncernen. Initiativer og tilgange bestemmes dog i 
de enkelte virksomheder, så vi sikrer højest mulig effekt, at initiativerne har den rette 
vinkel og at de er forretningsmæssige bæredygtige, så vi sikrer en vedvarende effekt.

Ud over den grønne omstilling har vi desuden øget vores investeringer i fremtiden. Vi 
skal ture at tænke nyt, investere i teknologi og nye måder at gøre tingene på, hvis vi 
skal fretidssikre vores forretninger og løse nogle af de problemer som bygge- og an-
lægsbranchen står overfor. Vi har en solid kerne af veldrevne virksomheder, så vi har 
overskuddet til at investere - og vi skal gøre det, både for vores egen og samfundets 
skyld. Investeringerne omhandler teknologiske initiativer som skal undgå nedslidning, 
fjerne uønsket gentagende arbejde, øge produktiviteten og i sidste ende fortsat bære-
dygtigtig indtjening. 

Karsten Hjarsø

Koncerndirektør
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Indhold Indledning

Kort om Jensen Gruppen

Moderselskabets primære formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, og 
at tilbyde konsulent- og serviceydelser til samme kreds af selskaber. Koncern-
ens hovedaktivitet er at drive virksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchen, 
herunder entreprenør- og renoveringsvirksomhed, nedrivnings- og miljøsan-
eringsaktiviteter samt levering af konsulentydelser og digitale løsninger til 
branchen. Herudover beskæftiger koncernen sig med investering og udvikling af 
fast ejendom samt opstart og udvikling af diverse virksomheder indenfor nye tek-
nologier og forretningsområder.
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Byggeri

Om 
Virksomhederne

Jensen Gruppen  består af mere end 60 selskaber, 
hvor særligt fire markante delkoncerner indenfor 
entreprenørbranchen tegner sig for størstedelen 
af koncernens omsætning. Ca. 15 ejendomsselskaber 
samt en række nyetablerede virksomheder indenfor 
bl.a. digitalisering og bæredygtighed, skaber spred-
ning i porteføljen og er med til at fremtidssikre 
koncernen. 

Ejendomme

Digitalisering & 
udvikling

Se den samlede liste over Jensen Gruppen’s selskaber på
www.jensen-gruppen.dk 



  

Herunder følger hoved- og nøgletal for 2019 og 2018

Nøgletal

Nettoomsætning

Bruttofortjeneste

2019
  TKR

Resultat før skat

Balancesum

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra 
investeringsaktivitet

Forskydning i likvider

Antal medarbejdere

Overskudsgrad

Soliditetsgrad

Egenkapital

3.114.6772.894.772

752.262749.252

97.589103.462

72.30279.755

1.463.6951.607.758

503.042562.468

4.085-14.775

145.658-1.737

170.558-9.391

1.0881.120

3,33,4

34,435,0

Årets resultat

2018
  TKR
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Dash Board 2019 Hoved og 
nøgletal 2019

Hoved- og Nøgletal

1.120 MEDARBEJDERE

2.895 MIO. KR. I OMSÆTNING

JENSEN GRUPPEN 2019

103 MIO. KR. FØR SKAT

3,4% OVERSKUDSGRAD

563 MIO. Kr. i EGENKAPITAL

35% SOLIDITETSGRAD
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Med i alle 
faserne

Med i alle 
faserne

Scanninger og registreringer

Projektledelse, planlægning og logistik 

Total-, hoved-, og fagentrepriser

Egenproduktion - Tømrer, 
installationer, CLT, beton

Nedrivning, miljøsanering og genbrug

Anlægsarbejde og materieludlejning

Projektudvikling

 træmodulsystemer

Jensen Gruppen er med i alle faserne for at give kunderne den bedst 
mulige løsning i udførelsen af projeket.
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Årets markante 
begivenheder

Årets markante 
begivenheder

J. Jensen Nedrivning åbner 
kontor i Jylland, for at 
tilbyde ydelser inden for 
genanvendelse og miljøsan-
ering i større dele af landet.

J. Jensen Nedrivning 
laver miljøsanering 
og nedrivning på tre 
store sager. hhv. ho-
tellet Wake Up samt 
beboelserne i Solb-
jerg Have og Bellis-
bakken

Jönsson ansætter 
den syvende Pro-
jekt Chef til at 
understøtte den 
kraftige vækst.

Jönsson igangsætter både 
Siljangade, Fortkaj og Køge 
Kyst som er strategisk vig-
tige projekter.

Adserballe & Knud-
sen modtager Ar-
bejdsmiljøprisen i 
kategorien “psysisk 
arbejdsmiljø” i april.

Konsortiet Build-In-Wood, som 
Adserballe & Knudsen deltag-
er i, modtager EU-midler til 
et 4-årigt forskningsprojekt i 
juni, som har til formål at øge 
mængden af træ som bruges i byg-
geriet for at skåne klimaet.

Indvielse af Christiansborg Slots-
plads, som CG Jensen
har terror- og klimasikret.
Resultatet bliver senere
hædret med Dansk Landskabspris.

CG Jensens byg-
geridivision af-
leverer bolig- og 
erhvervskomplekset 
Himmelbyen, der 
med sine 28.000 
kvadratmeter er 
virksomhedens 
største bolig- og 
erhvervskompleks 
til dato.

Koncernen danner Jensen Digital Innovation, som 
ud over teknologivirksomheden HD Lab, også hus-
er ExoWear som arebejder med exoskelletter og 
robotvirksomheden Yellow Machine.

CG Jensen’s adm. direktør, Michael S. Larsen, 
siger ja til at være formand for anlægsgruppen 
i regeringens klimapartnerskab for Byggeri og 
Anlæg, der efter måneders research og idéud-
vikling afleverer en række anbefalinger til 
regeringen.

CG Jensens byggerid-
ivision afslutter det 
16. etager høje Char-
lottetårnet på Øster-
bro i København.

CG Jensen opstarter 
sammen med 20 cen-
trale aktører i byg-
gebranchen projektet 
’Bæredygtigt Beton 
initiativ’, der har som 
ambition at halvere 
CO2 udledningen fra 
beton i 2030.
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Klimastrategi

Jensen Gruppen’s klimastrategi er at være CO2-neu-
tral i 2029. Det skal opnåes ved at driftsvirksom-
hederne nedbringer CO2 fra produktionen, på pro-
jekterne og fra virksomhedens interne drift. På den 
måde vil alt fra materialevalg, designløsninger, 
byggematerialer, produktionsprocesser, bilflåde, 
rejser og meget mere blive overvejet undervejs.

Klimastrategi

HVORDAN?

• Alle virksomheder i Jensen Gruppen 
skal i 2020 have udarbejdet en trovær-
dig beregning af sit CO2-fodaftryk for 
2019

• I CO2-beregningen vil indgå både 
plusserne og minusserne fra virksom-
hedens aktiviteter. CO2-aftrykket skal 
sættes i relation til virksomhedens 
aktivitetsniveau og omsætning

• Analysen vil tage højde for virksom-
hedens årlige CO2-besparelser (målt i 
ton CO2-ækv), de årlige materialebe-
sparelser (målt i ton og ton Fe-ækv) og 
årlige energibesparelser (målt i GJ)

• Beregningen skal opdateres mini-
mum 3 gange inden 2029, så status og 
forbedring kan ses

• Kortlægningen bør medføre udvikling 
af en datastrategi for klimadata, så 
virksomheden har adgang til det nød-
vendige data

• 

KLIMASTRATEGI
Valg af materiel og materiale, der har 

mindre CO2-udledning.
Installation af solfangere og an-

vendelse af vindenergi og jord-
varme.
Reduktion i antal maskintimer 
ved produktionsoptimering.
Strategisk anvendelse af 
trækonstruktioner, upcyclet 
materiale og genbrug.
El-biler i firmaflåde, vid-
eokonferencer.
Optimering af kørsel, logistik 

og lokal indkøb.
Minimering af spild, affald og 

forsyning
Driftsoptimering, bedre ved-

ligehold, reduktion af varme- og 
el-forbrug
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Teknologisk 
udvikling

Træsystemer

Designautomatisering

Exoskeletter

Robotter

Upcyclingscenter

Den tekonolgiske fremtid er styret af jensen gruppens ambition om at 
udvikle byggebranchen til en moderne og teknolgoisk industri. Målet er 
at løse nogle af branchens klassiske problemer med nye konstellationer 
af teknologier og udvikling. Det er en vigtig brik for at reducere co2-
udledningen, forbedre arbejdsmiljøet, øge produktiviteten og meget mere.

Digitalisering
Selskaberne inveseter løbende i IT-værktøjer som sparer nogle af de 
monotone, administrative processer væk. Vi ser digitaliseringen hjælpe i 
både administrationen, men også ud på byggepladserne der bliver mere og 
mere digitale.

Vi bruger designautomatisering på flere af vores investeringsgrunde og 
totalentrepriser. Vi gør det for at optimere værdiskabelsen på grunden, 
for at sikre mere tid til de svære ting for alle interessenter på projektet, 
og for at øge bygbarheden for de udførende.

Jensen Gruppen har valgt at investere i exoskeletter for, at hjælpe både 
vores egne og andres medarbejdere med at undgå nedslidning ved fysisk 
arbejde. Det er en fremadstormende teknologi som vi forventer vil have 
en hurtig og direkte påvirkning på vores byggepladser.

Vi arbejder, udvikler og forsker i træbyggeri for at være med til at 
drive udviklingen der skal reducere CO2-udledningen markant. Arbejdet 
foregår både i Adserballe & Knudsen samt i Cree, hvor målet er at er-
statte klimabelastende materialer som beton og stål med træ.

Når vi river bygninger ned, gør vi det selektivt, så komponenter og mate-
rialer kan indgå i fremtidens bygninger. Det er et område vi satser stort 
på, og vil i de kommende år udvide vores såkalde upcycling centre for at 
understøtte udviklingen.

Robotter vil i fremtiden være en del af byggebranchen. Jensen Gruppen er 
igang med de første robotter, med henblik på at øge arbejdsmiljøet for 
vores medarbejdere. Herunder især under nedrivning hvor der indgår 
miljøfarlige stoffer.

Teknologisk 
udvikling
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Ledelsen om 
fremtiden

Koncernens overordnede tilgang til forretning 
har altid bygget på langvarige relationer og fæl-
lesskaber, både mellem kunder, leverandører og 
medarbejdere. Det er jensen gruppens filosofi, at 
fundamentet for en solid forretning bygger på 
ordentlighed og respekt, og koncernen forsøger 
kontinuerligt at efterleve dette ved at skabe de 
bedst mulige rammer for koncernens medarbej-
dere, ved til stadighed at have fokus på arbejd-

smiljø og effektivisering af processer og rutiner, som derved kan aflaste, og i bedste 
fald erstatte, hårdt fysisk arbejde. 

Vi er i Jensen Gruppen bevidste om virksomhedens ansvar over for de lokalsamfund og 
miljøer som koncernen har aktiviteter i, og tilsvarende overfor koncernens medarbe-
jdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt, i forbindelse med udvikling og opre-
tholdelse af en økonomisk sund og fremgangsrig virksomhed. 

Ledelsen om 
fremtiden 

Jensen Gruppen er bevidst om, at en række af koncern-
ens aktiviteter har en massiv indvirkning på miljøet og 
omgivelserne den opererer i. For at mindske de negative 
aftryk i den forbindelse, arbejder virksomhederne mål-
rettet på at finde mere bæredygtige og miljørigtige mod-
eller, til erstatning for de eksisterende og traditionelle 
løsninger på området. Det er vores opfattelse, at denne 
tilgang til markedet vil være medvirkende til at fast-
holde og styrke Jensen Gruppens position indenfor kon-

cernens forretningsområder.

Bygge- og anlægsbranchen bidrager hvert år til en betydelig del af den samlede CO2-ud-
ledning i Danmark. Derfor har virksomhederne et stort fælles ansvar for at bidrage til en 
løbende reducering af byggebranchens klimaaftryk gennem tæt samarbejde i alle byggeriets 
faser. Jensen Gruppen har i 2019 fortsat arbejdet med at øge fokus på bæredygtighed inden-
for bygge- og anlægsbranchen. Koncernen har således investeret betydeligt i nye teknologi-
er til digitalisering og effektivisering og arbejder fortsat målrettet på bl.a. at igangsætte 
det første CO2-neutrale træbyggeri i flere etager, baseret på et licenseret designkoncept som 
koncernen har eksklusivrettighed til.
Koncernen lancerede i 2019 yderligere en ambitiøs klimamålsætning om, at hele koncernen 
skal være CO2-neutral allerede i 2029.
Denne målsætning skal opfyldes ved at Jensen Gruppen går forrest i branchen, når det handler 
om bæredygtighed. Koncernen arbejder derfor aktivt med FNs 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling og har dedikerede indsatser for energioptimering, affaldshåndtering, byggeri med 
bæredygtige materialer, nye teknologier, logistik og upcycling. Det er indsatser, som vi ser 
frem til at se resultaterne af allerede i 2020 og de kommende år.

For 2020 forventer koncernen en omsætning på 
niveau med 2019. Grundet den øgede usikkerhed 
vedrørende de mulige effekter af Covid-19 forven-
ter koncernen et resultat - før værdireguleringer 
af investeringsejendomme og skat - lidt under 
2019-niveauet

Jens Jensen, Ejer - 
Koncernen’s kultur og grundsten

Mikael Klempel, CFO - 
De økonomiske forventningerne til 2020

Karsten Hjarsø, CEO - 
Koncernen fremadrettet
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