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Selvstændighed betaler sig
Hos møbelkæderne Møblér og Danbo Møbler, som i fællesskab ejer In2house, er der tilfredshed med
den økonomiske udvikling i kæderne. Det er en overskudsudlodning på godt 6 mill. kr. og det netop
offentliggjorte årsregnskab for In2house et godt bevis på.
In2house fordobler overskuddet
In2house der er indkøbsforening og kædecenter for mere end 50 møbelbutikker, har i 2015 haft en
omsætningsudvikling på 7,3% i forhold til 2014. Samtidig er det lykkedes, at optjene et overskud til
medlemmerne på 5 mill.kr. Det er mere end en fordobling i forhold til foregående år og det største
overskud i In2house nogensinde.
”I 2015 er vi blevet bekræftet i, at det er en styrke at være selvstændig møbelhandler.” udtaler
Thomas Hagerup som er direktør i In2house. ”Både vores stærkt brandede kæde Møblér og vores
mere frie kæde Danbo Møbler har oplevet en væsentlig fremgang.”
”Overskud i kædeselskabet, In2house, styrker vores medlemmers soliditet og sikrer, på den måde, at
de kan købe ind på favorable aftaler. Hvilket også er til gavn for vores kunder” fortsætter Thomas
Hagerup.
Endnu mere positivt er det, at det ikke blot er In2house som leverer gode regnskaber for 2015. En
lang række af In2house’s medlemmer har haft god fremgang i både top og bundlinje i deres senest
offentliggjorte regnskaber, så mens flere af branchens kapitalkæder bløder, tjener de selvstændige
møbelforretninger penge.
Samtidig med offentliggørelsen af årsregnskabet er det besluttet at udbetale godt 6 mill. kr. af
selskabets optjente egenkapital til medlemmerne.
”Det er ikke sket før i In2house, at der er udbetalt overskud, men gennem årene har kæderne skabt
så gode resultater, at det nu er det rette tidspunkt at udbetale en del af tidligere års overskud.”
Hvilket glæder Thomas Hagerup.
En styrket kæde
Flagskibet i In2house er Møblér som netop har fejret 2 års fødselsdag. ”I Møblér har vi oplevet 2
gode år” siger Iglin Tanggaard, kædechef for Møblér. ”Det er helt tydeligt for os, at det er en styrke i
vores kæde, at det er indehaveren selv der står bag disken og at det er fagfolk der vejleder kunderne
– også om søndagen. Når styrker som disse understøttes af kædens markedsføring og gode
indkøbsbetingelser, så kommer der gode resultater. Det bekræfter vores kunder og ikke mindst
vores salgsudvikling”.
Mads Fisker Thorsen, repræsentant for den mere frie kæde Danbo Møbler, tilslutter sig
tilfredsheden med udviklingen. ”Vores medlemmer melder om et styrket 2015, hvor fælles indkøb
og gode samhandelsaftaler gennem In2house har givet os den ekstra konkurrencedygtighed, som er
nødvendig i vores branche”.
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In2house er et a.m.b.a. og omsætter årligt for 300 millioner til foreningens butikker. Møblér er med
sine 40 butikker landsdækkende og Danbo Møbler tæller 9 butikker. Butikkerne fører et stort
sortiment inden for møbler, senge og boligtilbehør.
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