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Stærk resultatfremgang i KIRKBI A/S 
 
KIRKBI A/S koncernen opnåede i 2010 væsentlig fremgang i resultatet: 

 Årets resultat efter skat blev 4.261 mio. kr. mod 2.406 mio. kr. i 
2009 

 Samlede aktiver udgjorde 29,3 mia. kr. ved udgangen af 2010 
mod 25,8 mia. kr. i 2009 

 Koncernens likvide beholdninger og likvide værdipapirer steg til 
9,9 mia. kr. mod 7,5 mia. kr. i 2009 

 Egenkapitalen udgjorde 21,1 mia. kr. ved udgangen af 2010 mod 
16,8 mia. kr. i 2009 

 Koncernens egenkapitalandel blev 72% mod 65% i 2009. 
 
”Resultatet er meget tilfredsstillende og skyldes væsentligst et særdeles 
tilfredsstillende resultat i LEGO Koncernen samt stærk indtjening i koncer-
nens investeringsaktiviteter,” siger Søren Thorup Sørensen, administreren-
de direktør i KIRKBI A/S. 
 
LEGO Koncernen har igen i 2010 haft et succesfuldt år, og resultatet be-
tragtes som særdeles tilfredsstillende.  LEGO Koncernens omsætning steg 
37% til 16,0 mia. kr. Indtjeningen blev ligeledes væsentligt forbedret, idet 
resultatet efter skat blev 3.718 mio. kr. mod 2.204 mio. kr. i 2009. 
 
Merlin Entertainments, der bl.a. driver LEGOLAND Parkerne, opnåede en 
omsætning på 801 mio. GBP og driftsindtjening før afskrivninger steg med 
9% til 256 mio. GBP. Antal besøgende i parker og øvrige familieattraktio-
ner steg 6 % til 41 millioner. I sommeren 2010 gennemførtes en ændring i 
ejerkredsen, hvorefter KIRKBI A/S blev største aktionær med 36%. Fonde 
under Blackstone Group ejer 34%, og fonde under CVC ejer 28%. 
 
Investeringsaktiviteterne opnåede i 2010 et meget tilfredsstillende resul-
tat. Især investering i emerging markets og investeringer i Private Equity 
Fonde påvirkede resultatet positivt, men alle investeringsområder opnå-
ede en god indtjening. 
 
KIRKBIs aktiviteter er koncentreret på tre områder.  

 75% ejerandel i LEGO Koncernen, som udvikler, producerer, mar-
kedsfører og sælger legematerialer. De resterende 25% ejes af 
LEGO Fonden. 

 36% ejerandel i Merlin Entertainments Group, som er verdens 
næststørste aktør på området for forlystelsesparker og andre fri-
tidsattraktioner, herunder ejer af LEGOLAND Parkerne og LEGO-
LAND Discovery Centers. 

 Investeringsaktiviteter, som omfatter ejendomme, værdipapirer, 
private equity investeringer og varemærker. 
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