
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE / 28. MARTS 2017 
 
KIRKBI Koncernen leverede et tilfredsstillende resultat for 2016 

 

Billund den 28. marts 2017 – KIRKBI A/S har i dag offentliggjort selskabets årsrapport for 2016, og 

årets resultat efter skat blev DKK 13,3 mia. mod DKK 13,4 mia. i 2015. Egenkapitalen udgjorde 

DKK 66,4 mia. af 2016 mod DKK 56,3 mia. i 2015. KIRKBI A/S samlede investeringsportefølje 

udgjorde ultimo 2016 DKK 44 mia. mod DKK 39 mia. ultimo 2015. 

 

Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI, kommenterer: 

 

”KIRKBI leverede igen et tilfredsstillende resultat i 2016 primært baseret på tilfredsstillende 

resultater for både LEGO Koncernen og investeringsaktiviteterne. Desuden oplevede Merlin 

Entertainments plc fortsat vækst både i omsætning, nettoresultat og antal nye attraktioner. ”  

 

I 2016 opnåede LEGO Koncernen en vækst i omsætningen på 6% til DKK 37,9 mia. primært 

drevet af vækst i Europa og Asien. LEGO Koncernen fortsatte med at udvide 

produktionskapaciteten for at kunne møde den fremtidige efterspørgsel. Årets resultat for 

LEGO Koncernen blev DKK 9,4 mia. og er påvirket af udgifter forbundet med investeringer i 

kapacitet samt styrkelse af organisationen til håndtering af fremtidig vækst.   

 

Merlin Entertainments plc opnåede i 2016 en stigning i antal besøgende til 65,1 mio. gæster 

heraf mere end 12,8 mio. besøgende i de seks LEGOLAND® parker. Selskabets omsætning 

steg med 14% til GBP 1.457 mio. Driftsresultatet (EBITDA) steg fra GBP 402 mio. til GBP 451 mio. I 

oktober 2016 åbnede en ny LEGOLAND Park i Dubai, og i april 2017 forventes Merlin 

Entertainments plc at åbne LEGOLAND park nummer otte i Nagoya i Japan.  

 

Investeringsaktiviteterne opnåede i 2016 et resultat på DKK 3,0 mia. mod DKK 3,3 mia. i 2015.  

 

Resultatet af investeringsaktiviteterne var positivt påvirket af stærke afkast af private equity, 

børsnoterede aktier samt investeringer i ejendomme, mens lav indtjening i Falck A/S samt 

faldende GBP-valutakurs havde en negativ effekt på investeringsaktiviteterne.  

 

Den samlede investeringsportefølje steg fra DKK 39 mia. i 2015 til DKK 44 mia. ved udgangen af 

2016. 

 

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.  

 

På vej mod 2020 mål for bæredygtig energi  

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 opføres af 

DONG Energy og forventes at være i fuld drift i første halvår af 2017. Vindparken består af 32 

turbiner, som har kapacitet svarende til det årlige forbrug for mere end 230.000 husstande. 

 

I 2015 åbnede vindmølleparken Borkum Riffgrund 1 i Tyskland, som KIRKBI investerede i tilbage i 

2012, og dermed er KIRKBI godt på vej mod at realisere målet om at understøtte LEGO 

Koncernen i at balancere selskabets globale energiforbrug fra 2020 og frem med vedvarende 

energi. Søren Thorup Sørensen siger:  

 

”Jeg er meget glad for, at vi med investeringerne i Burbo Bank Extension og Borkum Riffgrund 1 

er rigtig godt på vej til at sikre, at LEGO Koncernens globale energiforbrug er 100% balanceret 

med vedvarende energi.”  

 

 



 

 

 

Forventninger 

De finansielle markeder har haft en positiv udvikling i starten af 2017. KIRKBI Koncernen 

forventer et tilfredsstillende resultat i 2017 og er på baggrund af Koncernens finansielle styrke 

godt positionereret til fortsat at støtte udviklingen af LEGO Koncernen samt deltage i attraktive 

investeringer. 

 

Læs KIRKBIs Årsrapport 2016 her. 
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OM KIRKBI A/S 

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

aktiviteter omfatter 75% ejerskab af LEGO Koncernen, 29,8% ejerskab af Merlin Entertainments 

plc og investeringer i bæredygtig energi. Selskabets investeringsaktiviteter omfatter desuden 

betydelige langsigtede investeringer i virksomheder som Falck, Minimax Viking GmbH og ISS 

A/S samt ejendomsinvesteringer i Danmark, Storbritannien, Schweiz og Tyskland. KIRKBI har en 

langsigtet investeringsprofil og er en ansvarlig investor med en høj etisk standard. Læs mere på 

www.KIRKBI.com. 

 

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