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Stærkt resultat i KIRKBI Koncernen
KIRKBI Koncernen opnåede i 2014 endnu et stærkt resultat drevet af fortsat vækst og høj indtjening i LEGO Koncernen, flot udvikling i Merlin Entertainments plc samt et godt afkast af KIRKBI Koncernens investeringsaktivitet.


Årets resultat før skat og minoritetsinteresser blev 14,1 mia. kr. mod
11,9 mia. kr. i 2013. Efter skat og minoritetsinteresser blev årets resultat 9,1 mia. kr. mod 7,6 mia. kr. i 2013.



Egenkapitalen udgjorde 45,2 mia. kr. ved udgangen af 2014 mod
36,6 mia. kr. i 2013



KIRKBI’s samlede investeringsportefølje udgør ultimo 2014 29 mia.
kr. mod 24 mia. kr. ultimo 2013
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”Det er et særdeles tilfredsstillende resultat, som først og fremmest skyldes
fortsat vækst og endnu et rekordoverskud i LEGO Koncernen. Merlin Entertainments plc fortsatte den flotte udvikling i det første hele regnskabsår
efter børsnoteringen i november 2013. Herudover har afkastet fra vores
investeringsaktiviteter været stærkt i 2014, især drevet af afkast af børsnoterede aktier, private equity investeringer samt ejendomme. De gode
resultater og den positive udvikling er skabt gennem en stor indsats fra
koncernens mange medarbejdere”, siger Søren Thorup Sørensen, administrerende direktør i KIRKBI A/S.
KIRKBIs aktiviteter er koncentreret på fire områder:


75% ejerandel i LEGO Koncernen, som udvikler, producerer, markedsfører og sælger legematerialer. De resterende 25% ejes af
LEGO Fonden. Herudover ejer KIRKBI Koncernen bl.a. LEGO® varemærket



29,9% ejerandel i Merlin Entertainments plc, som er verdens næststørste aktør på området for forlystelsesparker og andre f ritidsattraktioner, herunder ejer af LEGOLAND® Parkerne og LEGOLAND
Discovery Centers



Vedvarende energi, hvor KIRKBI sammen med DONG Energy og
William Demant Invest er ved at færdiggøre den tyske havvindmøllepark Borkum Riffgrund 1. KIRKBI Koncernens investering på
ca. 3 mia. kr. skal være med til at sikre, at LEGO Koncernen kan
leve op til sit mål om at etablere vedvarende energikapacitet til
at dække koncernens samlede energiforbrug i 2020



Investeringsaktiviteter, som omfatter long-term equity investeringer i noterede og unoterede virksomheder, ejendomme, værdipapirer samt private equity
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LEGO Koncernen har igen i 2014 haft et succesfuldt år, og resultatet betragtes som særdeles tilfredsstillende. LEGO Koncernens omsætning steg
13% til 28,6 mia. kr. Indtjeningen blev ligeledes forbedret, idet resultatet
før skat blev 9,5 mia. kr. mod 8,2 mia. kr. i 2013. LEGO Koncernen har øget
antallet af medarbejdere til mere end 14.500 ved udgangen af 2014 og
har i 2014 investeret 3,1 mia. kr. i bl.a. produktionsanlæg i Kina, Ungarn,
Mexico og Tjekkiet mod 2,6 mia. kr. i 2013. LEGO Koncernen har i sin ”Responsibility report” bekræftet sin støtte til UN Global Compact, der beskriver hvordan koncernen arbejder inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
Merlin Entertainments plc, der bl.a. driver LEGOLAND Parkerne, opnåede
i 2014 endnu engang vækst i antal besøgende i forhold til året før. Antal
besøgende steg næsten 5% til 62,8 millioner, og driftsresultatet (EBITDA)
udgjorde 411 mio. GBP. Antal besøgende i LEGOLAND Parkerne steg med
næsten 10% i forhold til 2013. I 2014 offentliggjorde Merlin Entertainments
planer om åbning af to yderligere LEGOLAND Parker – én i Nagoya i Japan og én i Chuncheon i Gangwon provinsen i Sydkorea med planlagt
åbning i 2017. KIRKBI Koncernen deltager i investeringen i den japanske
LEGOLAND Park som ejer af en væsentlig del af parkens infrastruktur og
anlægsaktiver.
Etableringen af havvindmølleparken Borkum Riffgrund 1 fortsatte i 2014. I
oktober 2014 blev den første turbine installeret, og i februar 2015 blev den
første strøm leveret til el-nettet i Tyskland. I henhold til den indgåede aftale indgår KIRKBI Koncernen først operationelt, når vindmølleparken er
færdigopført og testet – forventeligt i 2016.
Investeringsaktiviteterne opnåede i 2014 et meget flot resultat på DKK 3,5
mia. mod DKK 1,9 mia. i 2013 påvirket af gode afkast af børsnoterede
aktier, private equity investeringer og ejendomme. I 2014 investerede
KIRKBI bl.a. i den tyske virksomhed Minimax Viking GmbH, der opererer
indenfor brandbekæmpelsesudstyr. I forbindelse med børsnoteringen af
ISS A/S fastholdt KIRKBI ejerskabet og har gennem 2014 øget ejerandelene i Falck Holding A/S og Matas A/S. I porteføljen af investeringsejendomme er foretaget køb i København og i London, ligesom ejendommen
New Fetter Place i London er ibrugtaget efter flere års ombygning.
Baseret på en god start på 2015 for både LEGO Koncernen og investeringsaktiviteterne forventer KIRKBI Koncernen et tilfredsstillende resultat i
2015 og er på baggrund af de stærke finansielle resultater godt positioneret til fortsat at støtte udviklingen i LEGO Koncernen og Merlin Entertainments plc samt deltage i relevante investeringer indenfor investeringsstrategien.
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