
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE / 5. APRIL 2018  
 

KIRKBI Koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat for 2017 

 

Billund den 5. april 2018 – KIRKBI A/S har i dag offentliggjort selskabets årsrapport for 2017, og 

årets resultat efter skat blev DKK 12,7 mia. mod DKK 13,3 mia. i 2016. Egenkapitalen udgjorde 

DKK 76,3 mia. pr. 31. december 2017 mod DKK 66,4 mia. i 2016. KIRKBI A/S’ samlede investe-

ringsportefølje udgjorde ultimo 2017 DKK 54 mia. mod DKK 44 mia. ultimo 2016. 

 

Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI, kommenterer: 

 

”KIRKBI Koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat for 2017 primært drevet af et godt 

resultat i LEGO Koncernen og et solidt afkast af KIRKBI Koncernens investeringsaktiviteter.”  

 

LEGO Koncernen leverede et godt resultat på trods af et udfordrende år. Omsætningen faldt 

med 8% til DKK 35 mia. mod DKK 37,9 mia. i 2016. Årets resultat blev DKK 7,8 mia. mod DKK 9,4 

mia. i 2016. LEGO Koncernen havde i 2017 stærke operationelle pengestrømme på DKK 10,7 

mia. mod DKK 9,1 mia. i 2016. Omsætningen faldt primært på grund af nedbringelse af 

varelagre hos detailhandlen. LEGO Koncernen afsluttede året i en bedre position og forventer 

at stabilisere forretningen i 2018 samt at investere i aktiviteter, der bidrager til øget 

efterspørgsel fremover.  

 

Merlin Entertainments plc opnåede i 2017 en stigning i antal besøgende til 66 mio. gæster, 

heraf mere end 15,3 mio. besøgende i de otte LEGOLAND® Parker. Selskabets omsætning 

steg med 11,6% til GBP 1.594 mio. Driftsresultatet (EBITDA) steg fra GBP 451 mio. til GBP 474 mio. 

I april 2017 åbnede en ny LEGOLAND Park i Nagoya i Japan, og selskabet offentliggjorde i 

2017 planerne for LEGOLAND New York, som er planlagt til at åbne i 2020.  

 

Investeringsaktiviteterne opnåede i 2017 et meget tilfredsstillende resultat på DKK 4,0 mia. mod 

DKK 3,0 mia. i 2016.  

 

Resultatet af investeringsaktiviteterne var positivt påvirket af stærke afkast af long-term equity 

investeringer, børsnoterede aktier og private equity, mens lav indtjening i Falck A/S samt fal-

dende USD-valutakurs havde en negativ effekt på investeringsaktiviteterne.  

 

Den samlede investeringsportefølje steg fra DKK 44 mia. i 2016 til DKK 54 mia. ved udgangen af 

2017. KIRKBI Koncernen har i 2017 bl.a. øget ejerandelen i ISS A/S til 12,6%, i Nilfisk A/S til 13,5% 

samt indgået aftale om køb af 49,8% af den svenske R&D virksomhed Välinge. Herudover 

gennemførtes fire ejendomsinvesteringer i Tyskland og Schweiz. 

 

KIRKBIs investeringsstrategi har fortsat fokus på long-term equity investeringer med betydelige 

minoritetsandele i selskaber af høj kvalitet med et langsigtet potentiale for værdiskabelse samt 

investeringer i kontor- og forretningsejendomme i henholdsvis København, London, München 

og den tysktalende del af Schweiz.  

 

I 2017 blev LEGO Brand Group etableret i KIRKBI Koncernen med et formandsskab bestående 

af Jørgen Vig Knudstorp og Thomas Kirk Kristiansen. Etableringen er et vigtigt skridt i Kirk 

Kristiansen familiens fortsatte aktive og engagerede ejerskab af LEGO Koncernen. LEGO Brand 

Group skal sætte den langsigtede strategiske retning for LEGO brandet på tværs af 

enhederne LEGO Koncernen, LEGO Fonden, LEGO Education og Merlin Entertainments plc, 

som driver LEGOLAND Parkerne.  

 

2020 mål for bæredygtig energi realiseret tre år tidligere end planlagt 

I februar 2016 indgik KIRKBI en aftale om at erhverve 25% af offshore vindparken Burbo Bank 

Extension, som er placeret ud for Liverpools kyst i England. Burbo Bank Extension er opført af 

Ørsted (tidligere DONG Energy) og gik i fuld drift i maj 2017.  

 



 

 

 

KIRKBI har desuden tidligere investeret i vindmølleparken Borkum Riffgrund 1 i Tyskland, og 

sammenlagt har KIRKBI nu realiseret målet om at understøtte LEGO Koncernen i at balancere 

selskabets globale energiforbrug med vedvarende energi. Målet er realiseret tre år tidligere 

end oprindeligt planlagt.  

 

Søren Thorup Sørensen siger:  

 

”Det er meget tilfredsstillende, at vi gennem investeringer i Burbo Bank Extension og Borkum 

Riffgrund har realiseret målet for vedvarende energi tre år tidligere end planlagt, så LEGO 

Koncernens globale energiforbrug nu er 100% balanceret med vedvarende energi.”  

 

Forventninger 

KIRKBI Koncernen har haft en fornuftig start på året og forventer et tilfredsstillende resultat i 

2018. KIRKBI Koncernen er på baggrund af dens finansielle styrke godt positionereret til fortsat 

at støtte udviklingen af LEGO Koncernen samt deltage i attraktive investeringer. 

 

Læs KIRKBIs Årsrapport 2017 her. 
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Om KIRKBI  

KIRKBI A/S er Kirk Kristiansen familiens holding- og investeringsselskab. Selskabets strategiske 

aktiviteter omfatter 75% ejerskab af LEGO Koncernen, 29,7% ejerskab af Merlin Entertainments 

plc, som blandt andet driver LEGOLAND Parkerne, og investeringer i bæredygtig energi. KIRKBI 

har en langsigtet investeringsprofil, og selskabets investeringsaktiviteter omfatter desuden 

betydelige langsigtede investeringer i virksomheder som ISS, Falck og Nilfisk samt 

ejendomsinvesteringer i Danmark, Storbritannien, Schweiz og Tyskland. www.KIRKBI.com  

http://www.kirkbi.com/en-us/about-us/kirkbi-annual-report
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