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Indledning og valg af virksomhed 
 

Vores formål med denne opgave er at lave en strategisk regnskabsanalyse og 

værdiansættelse af LEGO.  

 

Da vi skulle vælge virksomhed, havde vi flere forskellige danske virksomheder i 

tankerne, såsom Novo Nordisk, Mærsk etc. Grunden til vi valgte LEGO er, at vi begge 

kan relatere til LEGOs produkter, da vi begge har leget med LEGO, som børn og derfor 

synes, det er en meget fascinerende virksomhed, når man kigger på hvilken udviklingen 

LEGO har gennemgået i årenes løb og ikke mindst, hvordan de er kommet gennem 

finanskrisen. 

  

Fra at være en lille virksomhed, der producerede legetøj til nu, at være blandt verdens 4 

største producenter indenfor legetøj. Næsten alle børnefamilier i Danmark har på et eller 

andet tidspunkt i børnenes opvækst anskaffet sig lego legetøj.  

Lego er både sjovt og lærerigt, da det stimulere barnet i sin leg. Dette er selvfølgelig 

også bare en af grundene til, at LEGOs legetøj er så populært. 

 

LEGO havde nok deres største krise i 2003/2004, hvor de havde et kæmpe underskud. 

Dette vendte dog heldigvis da Jørgen Vig Knudstrop kom til i 2004, som 

administrerende direktør og fik virksomheden på rette kurs igen. Siden da er det kun 

gået en vej – frem. Jørgen Vig Knudstrup blev da også i 2006 kåret som årets leder. 

 

Noget andet, der også tiltrak os ved LEGO er, at det ikke er en børsnoteret virksomhed, 

så når det kommer til værdiansættelsen er der lidt flere overvejelse, end ”kun”, at kigge 

på kursen, som ved fx. Novo Nordisk eller Mærsk. 

 

Vi vil igennem vores opgave inddrage forskellige strategiske modeller og beregninger, 

som vi finder relevante i forbindelse med værdiansættelsen. 
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Problemformulering 

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO koncernen pr. 31. marts 

2013. 

 

Formålet med denne opgave er at værdiansætte og prisfastsætte LEGO koncernen.  

 

Der vil foretages en strategisk analyse for at analysere de værdier der er med til at skabe 

værdi i virksomheden. Der vil her måles de ikke finansielle drivere, af de eksterne og de 

interne forhold, samt konkurrencesituationen og værdikæde.  

De finansielle drivere måles i en regnskabsanalyse. 

 

For at kunne få et godt og grundigt svar på vores problemstilling har vi brug for mere 

uddybende spørgsmål.  

 

For at kunne besvare den strategiske del af problemstillingen har vi valgt følgende 

underspørgsmål: 

 

 Hvad er LEGOs mission, vision og værdier? 

 Hvilke af omverdenens forhold har indflydelse på virksomheden? 

 Hvordan er branchens attraktivitet og konkurrencesituation? 

 Hvilke kompetencer besidder LEGO? 

 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse laver vi en regnskabsanalyse til brug for 

værdiansættelsen af LEGO, som har resulteret i følgende underspørgsmål: 

 

 Hvordan har den økonomiske udvikling været for LEGO? 

 Hvilke korrektioner skal der foretages af LEGOs regnskaber, før de kan bruges til 

værdiansættelsesmodel? 

 Budgettere den fremtidige vækst 

 Hvad vil den estimerede pris på LEGO være på baggrund af teoretisk 

værdiansættelsesmodel? 
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Afgrænsning 
 

 
Vi har talmæssigt valgt at afgrænse os til LEGO koncernen, da vi har vurderet, at det 

ellers ville blive alt for omfattende, at gå ind og kigge på hvert datterselskab. 

 

Når vi har lavet vores strategiske analyser, har vi kun koncentreret os om Danmark. 

 

Vi har i vores problemformulering valgt at afgrænse os til værdien pr. 31. marts 2013. 

Denne dato har vi sat, for at have en skæringsdato og samtidig også have mulighed for, 

at perspektivere efterfølgende begivenheder, der kunne have haft indflydelse på 

værdiansættelsen.  

 

I vores budgettering har vi valgt ikke at budgettere hvert enkelt beløb i regnskabet, men 

valgt at gøre det med salgsvæksten, overskudsgrad før skat, skatteprocent, andet 

driftsoverskud efter skat og aktivernes omsætningshastighed. Dette har vi gjort, da vi 

mener, at det er dem som er hovedposterne. 

 

Vi har valgt, at fokusere på legetøjet og ikke at koncentrere os om Legoland eller andre 

forlystelsesparker.  

 

Vi har valgt, at vores strategiske analyse fylder en anelse mere i forhold til vores 

regnskabsanalyse, da vi mener at strategianalysen fylder mere i vores 

problemformulering.  
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Metode/Metodevalg 
 

I vores opgave med LEGO har vi skulle bruge en masse modeller og litteratur, for at 

kunne lave en strategisk og analytisk værdiansættelse. 

 

Til den strategiske del har vi anvendt SWOT modellen, værdikæde, PEST og Porters 

Five Forces. 

 

SWOT modellen har vi valgt, da vi synes den giver et godt billede af en virksomheds 

interne og eksterne muligheder, trusler, svagheder og styrker. Vi synes at den er nem og 

overskuelig at bruge og belyser nogle vigtige strategiske punkter. 

 

Værdikæden har vi valgt, da den fortæller hvilke aktiviteter der skaber værdi for 

virksomheden, og som vi synes er vigtig at have med, da den kan fortælle hvor 

virksomheden måske skal øge sine ressourcer, da det er netop der skabes værdi. 

 

PEST fortæller om de ting fra omverdenen, som kan have indflydelse på virksomhedens 

værdiskabelse. Denne synes vi især er vigtig, da man ikke kan ændre på det der sker i 

omverdenen. Hvis man laver en ordentlig analyse, kan man dog tage sine forholdsregler 

og den måde prøve at forberede sig, hvis omverdenen skulle ændre sig negativt i forhold 

til ens virksomhed. 

 

Porter Five Forces skaber overblik over konkurrencesituationen i branchen. Denne 

synes vi også var væsentlig at tage med, da det er vigtigt hele tiden at være klar over 

selve konkurrencesituationen, så man igen kan forberede sig og tage sine forholdsregler. 

Det er vigtigt, at holde øje med hvad ens konkurrenter foretager sig, så man ikke selv 

kommer bagud i forhold til sine konkurrenter. Hvis konkurrenter lancerer et nyt og 

smart produkt kan det være en fordel også selv at have et nyt produkt klar. 

 

Vi har brugt LEGOs hjemmeside til at se, hvad de selv vurderer, er deres stærke sider 

etc. Vi har været opmærksomme på, at hvad der står på LEGOs hjemmeside ikke 

nødvendigvis er 100 % troværdigt, da det kan være skrevet af en fra LEGO.  
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Internettet har vi også anvendt en del, hvor vi har læst diverse artikler mm. Diverse 

lærerbøger, såsom ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang af Ole 

Sørensen” er også blevet brugt i vores undersøgelser. 

Regnskabsanalyse 
 
I vores regnskabsanalyse har vi ligeledes anvendt forskellige modeller. 

Vores regnskabsanalyse går fra 2008-2012, dvs. 5 år.  

 

Vi har reformuleret balancen og resultatopgørelsen, for at belyse den økonomiske 

udvikling. Med de reformulerede tal har vi lavet en nøgletalsberegning. 

 

Vi har udarbejdet et budget på baggrund af de tal fra 2008 – 2012. Et budget kan godt 

være meget svært at lave, da der som regel ikke er noget korrekt facit, men at det mere 

er en vurdering af fremtiden.  

 

Cash flow modellen kræver jf. Ole Sørensen et indgående kendskab til virksomheden, 

for at kunne anvende den meningsfuldt. Da vi kun har adgang til det materiale, som vi 

finder på LEGOs hjemme side, i annoncer eller andre sekundære data, har vi valgt ikke 

at fortage vores værdiansætte efter cash flow model, da vi har vurderet, at vi ikke har 

tilstrækkeligt kendskab til LEGO koncernen. 

 

RIDO modellen (den indirekte) tager derimod udgangspunkt i de bogførte værdier, så 

den model, mente vi var meget mere tilgængelig, så derfor er vores valg faldet på den. 

Vi har ligeledes vurderet, at vi ville få en mere nøjagtig værdi ved at anvende RIDO 

modellen, da vi som sagt ikke har et dybdegående kendskab til LEGO.  

 

Fordelen ved RIDO modellen er at den bygger på disponible regnskabsdata, såsom 

årsregnskabet. Eventuelle ulemper kunne være at den netop bygger på regnskabsdata, 

hvor der er princippet godt kunne være regnskabsmanipulation fra ledelsen side, for at 

få et resultat til at se bedre ud over for investorer. Derved ville vi også få en forkert 

værdi af LEGO ved at bruge denne model. 
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Vi har dog vurderet og sat vores lid til, at det ikke er tilfældet her. LEGO er en 

virksomhed i fremgang og vi mener ikke at de behøver at lave regnskabsmanipulation, 

samt vi tror der har været nogle dygtige revisorer inde over. 

 

På baggrund af dette, har vi valgt, at lave vores værdiansættelse efter RIDO-modellen. 

Kildekritik 
 

Vi har i vores analyser primært brugt sekundære data, dvs. data, som allerede er skrevet. 

Vi har brugt vores lærerbøger, som vi mener, er valid data, da de professorer der har 

skrevet dem ikke vil vinde noget ved at skrive ukorrekte ting. 

 

Internettet har vi også brugt til at finde information og her har vi været meget 

opmærksomme på, at alt der står på internettet ikke nødvendigvis er sandt. Men vi vil 

stadig mene, at det er et godt værktøj til at søge informationer på. 

 

Tidligere årsregnskaber har vi selvfølgelig også brugt, som vi har vurderet til at være 

helt valide. 

 

Opgaver skrevet af tidligere HD studerende, har vi brugt til inspiration og her har vi 

været meget opmærksomme på, at vi ikke kunnet vurdere om disse data er valide nok, 

så det er som sagt kun brugt til inspiration.  
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Virksomhedsbeskrivelse 
 

LEGO koncernen blev grundlagt i 1932 af Ole Kirk Kristiansen, efterfølgende er 

virksomheden gået i arv i familien og ejes nu af Kjeld Kirk Kristiansen, grundlæggerens 

barnebarn. LEGO fik deres navn i 1934, som var en sammentrækning af ”LEG 

GODT”.1 Dengang vidste man ikke at LEGO på latin betyder at sammensætte. 

 

I 1940’erne begynder LEGO at udvide deres produkter med træklodser med 

dekorationer, plastikbold til spædbørn, brætspil monopoly og meget mere. Slut 40’erne 

havde LEGO over 200 forskellige legetøjsprodukter i plastik og træ. 

Godfred Kirk Kristiansen, søn af Ole Kirk Kristiansen bliver i starten af 50’erne 

udnævnt til juniordirektør i en alder af 30 år, et par år efter bliver han udnævnt til 

administrerende direktør. LEGO fortsætter med at udvide deres sortiment op gennem 

50’erne i form af blandt andet plastikfigurer. LEGO udvider også deres marked til 

Sverige, som de begynder at eksportere til. 

 

Senere i 1950’erne etableres det første udenlandske kontor i Tyskland under navnet 

LEGO Spielwaren GmbH. Et år efter udvides der også til Schweiz og op gennem 

50’erne udvides der efterfølgende til Frankrig, Belgien og Sverige. 

Ole Kirk Kristiansen dør i 1958 og Godfred Kirk Kristiansen overtager ledelsen af 

virksomheden. 

 

I 60’erne og 70’erne stopper produktionen helt af trælegetøj og der satses på plastik. I 

disse år kommer der også batteridrevne tog, lysklodser og ledninger til. Salget udvides 

yderligere til USA, Canada, Singapore, Hongkong, Australien, Marokko, Japan og 

mange flere. I slut 60’erne sælges LEGO i 42 forskellige lande. 

LEGO Finland, LEGO Holland, LEGO Italien, LEGO Australien, LEGO Østrig, LEGO 

USA, LEGO Portugal, LEGO Spanien, LEGO Singapore og mange flere grundlægges 

op gennem 60’erne og 70’erne. 

 

Legoland i Danmark åbner d. 7. juni 1968 i Billund og der kom 3000 mennesker på 

åbningsdagen. 

																																																								
1 http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/the_lego_history/ 
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Der bliver i 80’erne lavet en undersøgelse, som viser at alle vesteuropæiske familier 

med børn under 14 år har LEGO i hjemmet. LEGO kan i 1982 fejre 50 års jubilæum og 

bogen 50 års leg udgives. 

 

1984 er året, hvor den Amerikanske/Hongkongske TYCO klods bliver produceret 

hvilket skaber sagsanlæg i flere lande, da TYCO klodsen er næsten identisk med 

legoklodsen. 

 

Godtfred Kirk Christiansen træder af i slutningen af 80’erne og Kjeld Kirk Kristiansen 

overtager. Samme år får LEGO tildelt prædikatet ”Kongelig hofleverandør”. 

LEGO sælger nu sine produkter i 115 forskellige lande. 

 

I starten af 90’erne er LEGO så populært, at det nu er blandt top 10 af verdens største 

producenter af legetøj og vel at mærke det eneste europæiske. 

 

LEGO bliver ved med at udvikle deres legetøj og i 90’erne kommer der blandt andet 

flex systemelementer, skibe og meget mere til. 

 

1998 bliver det første år, hvor LEGO oplever et underskud og samme år bliver et 

produkt kaldet Mariehøneranglen kaldt tilbage, da man opdager, at det kan sætte sig fast 

i mundhulen på små børn. 

 

Starten på årtusindeskiftet giver LEGO et imponerende overskud på 500 mio. kr. og der 

indgås en aftale med Warner Bros om lancering af produkter, der baseres på Harry 

Potters magiske univers. 

 

I januar 2004 offentliggøres et stort underskud fra årsregnskabet fra 2003. Dette 

medfører at, administrerende direktør Kjeld Kirk Kristiansen i oktober 2004 ansætter 

Jørgen Vig Knudstorp til at overtage rollen, som administrerende direktør, for at prøve 

at redde virksomheden. 2004 ender dog også med et stort underskud pga. store 

nedskrivninger. 
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Jørgen vig Knudstrup får i 2005 vendt underskuddet til et overskud og LEGO er igen på 

rette kurs, som resulterer i at LEGO i 2009 er blandt verdens 5 største producenter af 

legetøj, målt på omsætningen. 

Legopark åbner i Florida i 2011, som bliver verdens største Legopark.  

LEGO er nu verdens 3 største producent af legetøj målt på omsætningen. 

LEGOs Mission, vision og værdier 
 

Som grundlag for driften i enhver virksomhed, må man have en idé som baseres ud fra 

det aktuelle markeds behov og kompetence. Virksomheden har nogle mål, som er med 

til at definere dens vision. En vision der omhandler det fremtidsbillede virksomheden 

ønsker at se sig selv og befinde sig i, på længere sigt. Her vil vi ikke komme nærmere 

ind på, hvilken tidshorisont der bruges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen for LEGO, fremgår på deres hjemmeside:  

 

”At opfinde fremtidens leg"2 

Af denne vision ønsker LEGO, at de skal være banebrydende inden for nye måder at 

lege på, bruge nye legematerialer og udarbejde nye forretningsmodeller for leg ved 

																																																								
2 http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/mission-and-vision/  
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hjælp af globalisering og digitalisering. Det handler ikke kun om produkter, men også 

om at realisere det menneskeligt mulige. 3 

 

Missionen er en præcisering af hvad der er formålet med den virksomhed som drives og 

for LEGO er det: 

 

”At inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden”4 

 

LEGOs vigtigste formål er at kunne inspirere og udvikle børn til at tænke kreativt, 

ræsonnere systematisk og udnytte deres potentiale for at skabe deres egen fremtid og 

dermed udnytte menneskets uendelige muligheder.5 LEGO ligger meget vægt på, at leg 

både skal være sjovt, men samtidig også lærerigt. 

 

Udover en vision og mission, så har LEGO en række værdier, som de hver dag arbejder 

med i koncernen. Det er LEGOs ønske, at disse værdier skal udgøre et fælles fundament 

samt rettesnor for medarbejdernes adfærd i dagligdagen. 

Værdierne fremgår af LEGOs progress report og er følgende: 

 

 Fantasi 

 Kreativitet 

 Sjovt 

 Lærerigt 

 Omsorgsfuld 

 Kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
3 http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/mission-and-vision/ 
4 http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/mission-and-vision/ 
5 http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/mission-and-vision/		
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Strategisk analyse 

Omverdens forhold (Pest) 
 

Formålet med en PEST analyse er at definere de trusler, der kan komme fra 

omverdenen. LEGO kan ikke gøre noget ved disse trusler, men det er en vigtig del af 

deres strategi, at kende disse trusler, så man kan beskytte og forberede sig bedst muligt.  

 

Politisk 
 

Politiske faktorer, som kan have indflydelse på LEGO kan omhandle eventuelle 

stramninger af hvad legetøj må indeholde. I bekendtgørelsen om sikkerhedskrav til 

legetøjsprodukter, står der følgende om CE-mærkning: 

”§ 32. Et legetøjsprodukt, der gøres tilgængelig på markedet, skal være påført CE-

mærket. CE-mærket skal anbringes, før legetøjsproduktet bringes i omsætning, jf. dog § 

33. 

Stk. 2. CE-mærket kan påføres, når det ved overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. 

§ 36, er dokumenteret, at de væsentlige sikkerhedskrav i § 27, § 28 og bilag II er 

opfyldt, jf. dog § 33. ” 

 

CE-mærkning betyder, at et produkt overholder EU’s lovgivning, for det givne område. 

Dette er som der står ovenfor et krav indenfor legetøjsproduktion. Det er også med til at 

gøre det nemmere, at eksportere indenfor EU, da alle skal følge de samme regler. 

 

Vi har valgt at afgrænse os til Danmark, så vil ikke komme mere ind på eksport. 

En yderligere stramning af reglerne for produktion af legetøj kunne blive meget 

bekosteligt for LEGO, da de (og alle andre legetøjsproducenter) ville være nødt til at 

ændre forretningsgangene for deres produktion og måske helt være nødsaget til at købe 

nye produktionsanlæg. 

 

En anden politisk udfordring, kan være den voksende fokus på sundhed og økologi. 

Flere og flere begynder at gå mere op i økologi og der skal der nok være nogen som 

vælger kun at købe økologisk legetøj og der kan LEGO måske have udfordringer. Dette 

er selvfølgelig ikke noget som bliver vedtaget ved lov, at man kun må producere 

økologisk, så dette kunne også høre under punktet, Social. 
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Økonomisk 
 

Økonomiske faktorer, som kunne påvirke LEGO er finanskrisen. Under finanskrisen er 

der kommet et markant fald i privatforbruget, da flere har mistet deres arbejde og derfor 

ikke har lige så mange penge, at bruge.  

 

Finanskrisen har også fået folk til at tænke mere langsigtet, forstået på den måde, at 

flere og flere begynder at lave en opsparing. Pension er også kommet mere i fokus, da 

man er blevet mere bevidst om, at man ikke ved hvad fremtiden bringer. 

 

Nogle mennesker er blevet ramt at lønnedgang og dette har også påvirket reallønnen og 

dermed privatforbruget. 

 

Alt dette påvirker LEGO, da de fleste mennesker ville prioritere de mest nødvendige 

ting, som mad fremfor legetøj. Her ville man nok kunne arve legetøj af venner og 

familie i stedet. 

 

Socialt 
 

LEGO skal hele tiden sørge for at være opdateret med hensyn til hvad der er moderne 

legetøj. Videospil, Playstation, Nintendo etc. bliver mere og mere populære og kan være 

en stor trussel mod LEGO. Kommunikationen mellem unge helt ned til 10 års alderen 

foregår via internettet. Når alle ens venner sidder og spiller og chatter på internettet, vil 

man ikke være den eneste som sidder og leger med legeklodser. Mange børn helt ned til 

6 års alderen har i dag en smartphone. Den bruger de så tid på i stedet for at lege med 

legeklodser. Med smartphones kan man komme på internettet, spille spil og 

kommunikere med vennerne. 

 

Karrieren er blevet vigtig for folk i dag og kvinder kommer mere og mere på banen med 

hensyn til at skabe en karriere og uddannelse. Dette betyder, at flere par får børn i en 

sen alder, som kan resultere i at man kun får 1 og andre får slet ikke børn. Dette kan 

komme til at påvirke LEGOs omsætning og vækst, da deres produkter henvender sig til 

børn. 
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Teknologisk 
 

Teknologiske trusler er lidt de samme, som sociale trusler forstået på den måde, at der 

er internettet, computerspil etc., som er en trussel, da det er utroligt populært. Dette er 

LEGO dog bevidste om og har også lavet flere computerspil, men det er dog stadig ikke 

det, de er mest kendte for. LEGO skal hele tiden sørge for at være opdateret 

teknologisk, for ikke at miste potentielle kunder, da teknologi er en del af børns hverdag 

og dette ville efter vores opfattelse kun udvikle sig, da man allerede nu ser børn helt ned 

til 6-8 år går rundt med for eksempel Iphones. De fleste forældres ”forsvar” er at de skal 

kunne få fat i deres børn hele tiden. I dag i Iphone er der en funktion, som hedder ”find 

my phone”, så man via computeren hele tiden kan se hvor telefonen og derved barnet 

befinder sig. Dette er også et argument som nogle forældre bruger. 

 

Del konklusion PEST 
 

LEGO har som alle andre virksomheder nogle trusler, som kommer fra omverdenen. 

Dette kan man desværre ikke ændre ved, men man kan forberede sig bedst muligt på 

dem, ved at erkende at de er der. 

 

En af LEGOs stærke sider er deres meget kendte brand, men de fleste tænker også 

legoklodser, når man tænker på virksomheden LEGO. Disse klodser er stadig utroligt 

populære, men aldersgrænsen bliver lavere og lavere for hvornår børn stopper med at 

interessere sig for legoklodser. Så snart de fleste børn bliver store nok til betjene og 

forstå en computer eller spillekonsol lokker dette i større grad.  

 

For måske bare 10-20 år siden var der slet ikke så stor interesse for computer spil, men 

det har udviklet sig meget siden og her skal LEGO især følge med. 

 

Evt. nye regler vil også kunne gå ind og have betydning for LEGO’s overskud og det 

samme har det faktum, at der bliver født færre og færre børn, fordi kvinder i højere grad 

søger karriere og nogen venter så længe med at få børn, at det bliver svært at blive 

gravid. 

 

Socialt set er det nok heller ikke så moderne og smart længere, at sidde og lege med 

legoklodser. Når børnene begynder i skole, tror vi ikke at de kommer over i klassen og 
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fortæller, at man lige har fået nye legoklodser. Her vil man hellere vise sine Iphone frem 

og hvor mange nye spil man har hentet. LEGO skal derfor efter vores mening være 

meget opmærksom på denne udvikling og enten tage del i den eller helt satse på et andet 

segment, som derved nok ville blive spædbørn og helt små børn. Her kommer 

problematikken så bare igen ved, at der ikke fødes så mange børn længere. 

PORTERS FIVE FORCES 
 

En analyse af branchens aktivitet er i en høj grad centralt, når man skal udarbejde en 

ekstern analyse af en virksomhed. Til brug for analysen af LEGOs brancheniveau har vi 

valgt at anvende Porter’s Five Forces. Denne model er en anerkendt model samt at den 

giver et overblik over de fem kræfter, der betegner legetøjsbranchens profitabilitet.  

 

Modellen skal med andre ord være med til at skabe et overblik over den branche, som 

LEGO befinder sig i, hvor attraktiv branchen er og hvordan branchen gør det muligt at 

kunne tjene penge. 

 

Analysen vil ydermere belyse hvilke kræfter LEGO har, som giver muligheder i 

branchen, samt hvilke trusler de skal være opmærksomme på. 

 

Med Porter’s Five Forces modellen som grundlag, vil vi indledningsvis analysere 

leverandørernes styrker og kundernes forhandlingsstyrker. Efterfølgende vil vi 

analysere potentielle indtrængere herunder adgangsbarriere og substituerende produkter. 

Afslutningsvis vil vi analysere den interne konkurrencesituation i branchen.  

 

Leverandørernes styrkeforhold 

 

Da LEGO har et unikt produkt, som de har taget patent på, har de særlige præferencer 

til deres leverandører. LEGO er meget afhængige, af deres leverandører, så derfor har 

leverandørerne stærke forhandlingsmuligheder. Dog vil vi mene, at de fleste gerne vil 

samarbejde med LEGO, da LEGO er så kendte og storslået. 

 

Til indkøb af plastik til klodser mm. vil LEGO kunne vælge andre leverandører, og 

derfor vil forhandlingskraften være hos LEGO. Der kan være forbundet nogle 

skifteomkostninger hvis der skal skiftes leverandører, samt at der skal opbygges et nyt 
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bånd til nye leverandører, så LEGO vil nok gerne bibeholde sine samarbejdspartnere 

medmindre der er store besparelser forbundet med et skifte. 

 

LEGO forestår selv produktion og pakning af sine produkter i dag. De har valgt at 

lægge fabrikker tæt på deres kernemarkeder. LEGO har tidligere forsøgt at videregive 

produktion og pakning til eksterne leverandører, men som ikke opfyldte 

kvalitetskravene fra LEGO. 

 

Derfor vurderer vi, at LEGO’s leverandører ikke har den store forhandlingsstyrke og 

kan dermed vurderes til være lav. Vi mener, at LEGO ikke vil få problemer i fremtiden 

med leverandører.  

 

Kundernes forhandlingsstyrke 
 

LEGO sælger sine produkter til legetøjsbutikker, såsom Fætter BR og Toys’R’us, men 

kan også findes i supermarkeder som Bilka og Føtex, så man kan sige, at LEGO sælger 

til at alle der har legetøj på hylderne.  

 

Man kan nævne Bilka og Føtex, som butikskæder der køber større ind og her vil lego 

produkterne kun udgøre en lille andel af deres samlede køb. Kunderne har dermed en 

højere forhandlingskraft overfor LEGO end f. eks. leverandørerne vil have. Lego bliver 

nødt til at kunne differentiere sig, da legetøj altid vil være et legetøj. Her er prisen og 

produktet ikke være så væsentligt. 

 

Med sit motto ”det bedste er ikke for godt”, har LEGO sat sig for at udvikle legetøj, der 

er med til at styrke børnenes kreativitet, nemlig ved at lære igennem leg. Det var det 

som var LEGOs intension, da de startede i sin tid, nemlig at børn skulle lære igennem 

deres leg. 

 

Da LEGO har det unikke produkt i legoklodsen vil det ikke være så nemt at erstatte hos 

legetøjskæderne eller dem der sælger legetøj. Få virksomheder har forsøgt sig med at 

kopiere legoklodsen, dog uden held. 

 

LEGO har formået at videreudvikle legoklodsen. Det er nu motiver mv. fra film, som 
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børn genkender og dermed er teknologien fulgt lidt med i legoklodsen. 

 

LEGO formår ligeledes at markedsføre sine produkter, således at alle børn ved hvad 

LEGO er. Dette gøres ved at reklamere i fjernsyn for nye produkter. Produkterne ligger 

op til at børnene skal kunne bygge, samt lege med slotte, figurer mv. fra film. 

 

Det kan hurtigt konkluderes, at LEGO er meget afhængige af deres kunder, da de er 

årsag til, at LEGO fortsætter med at udvikle nye ideer og tjener penge. Uden kunder vil 

der ikke kunne generes nogen omsætning.  

 

Det kan også ses på LEGOs markedsføring at LEGO også gør et stort stykke arbejde, 

for at holde på sine kunder og samtidig udvide, da man jævnligt ser for eksempel tv 

reklamer for LEGO. 

 

Potentielle nye indtrængere 
 

For potentielle nye indtrængere, hvis der kun kigges på legetøjsmarkedet uden 

teknologi, vil det være svært bare at komme ind på legetøjsmarkedet, da markedet er 

domineret af et par store spillere, nemlig Hasbro, MGA Entertainment og Mattel. Den 

store markedskoncentration betyder, at det vil være svært at komme igennem på 

markedet, da de store legetøjsfirmaer har betydelige fordele i form af synergi effekter i 

forhold til deres brand og stordriftsfordele.6  

 

For nye indtrængere vil de skulle satse på at specialisere sig i en niche eller blot et 

enkelt produkt, for at komme ind på markedet.  

 

Som ny indtrænger vil det også kræve, at der ikke er kapitalproblemer, da der skal 

investeres i produktionsanlæg og andre materielle aktiver for at komme ind, hvor der er 

mest efterspørgsel på markedet. 

 

LEGO har det som mange andre virksomheder generelt ikke har, oparbejdet en masse 

knowhow i løbet af årene, og det er noget der er med til at skubbe truslerne fra nye 

indtrænger lidt væk. Derudover har LEGO også taget patent på alt hvad de har lavet og 

																																																								
6 http://www.business.dk/brancheanalyser/branchen-halter-efter-succefulde-lego  
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dermed gjort det sværere for nye at komme ind på markedet. 

 

LEGO har generelt kæmpet meget mod kopivarer og det er derfor at LEGO også tager 

patent på sine produkter. Producenterne af kopivarer har dog indset at det er svært at 

kæmpe imod LEGO og har derfor valgt at trække sig ud af markedet igen. 

 

Det seneste skud på stammen i forhold til trusler er, at teknologien. Her vil potentielle 

indtrængere have mulighed for at konkurrere med LEGO. Da børn generelt i dag bruger 

mere tid på at sidde foran tv’et eller at spille på en spillekonsol, vil det hele tiden være 

en trussel for LEGO.  

 

LEGO har valgt at gå mere med på moden med hensyn til teknologien. Dette kan ses 

ved at de har produceret spil til diverse spillekonsoller. Dog har det ikke været en lige så 

stor succes, så man er vendt tilbage til det almindelige legetøj. 

 

Substituerende produkter 
 

Alt andet legetøj vil som udgangspunkt være et substituerende produkt.  

 

Det kan være alt fra at sidde at se tv, som at spille playstation eller x-box. Den 

teknologiske verden er kommet længere ind i alverdens familier, og børn i mindre 

aldersgrupper er begyndt at få smartphones og spillekonsoler, alt dette er med til at 

udfordrer det gode gamle legetøj.  

 

Det er derfor vigtigt, at kunne være med hele vejen. Legetøj vil altid være en populær 

population, forstået på den måde at alle kan lide at lege med legetøj. 

 

Det må dog vurderes at LEGO har et unikt produkt, som vil kunne konkurrere mod den 

teknologiske verden. 
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Konkurrencesituation i branchen 
 

Det generelle marked for legetøj er hovedsagligt domineret af store internationale 

koncerner som Hasbro, Mattel og MGA Entertainment. Den store markedskoncentration 

betyder, at de mindre selskaber har svært ved at slå igennem på markedet.7 

 

LEGO er i dag den tredje største legetøjsproducent målt på omsætningen, kun overgået 

af Hasbro og Mattel.  Forskellen på LEGO og de resterende store producenter er, at 

LEGO tager udgangspunkt i sit kerneprodukt, som er legoklodsen, hvor de andre tager 

udgangspunkt i alt legetøj fra bolde til dukker, og dermed hele tiden forsøge at 

differentiere sig på legetøjs markedet ved at have så mange forskellige produkter i 

forhold til LEGO, som har deres basis i legoklodsen.  

 

Legetøjsbranchen består af mange flere producenter end de 4 store (Hasbro, Mattel, 

LEGO og MGA Entertainment). Eksempelvis er der i Danmark udover LEGO, som 

legetøjsproducent også Brio og Playmobil, som er kommet mere ind på det danske 

marked. De er dog ikke i nærheden af LEGOs succes. 

 

Det har vist sig de seneste år, at der stadig er gang i salget på legetøjsmarkedet, og der 

er meget konkurrenceintensitet for især de 4 store spillere på legetøjsmarkedet. Dette 

kan senest ses ved, at LEGO igen i 2012 kom ud med en større omsætning i forhold til 

2011 og dermed øger deres markedsandele i forhold til deres konkurrenter.  

 

LEGO er en familieejet virksomhed, og dermed har de ikke i forhold til sine 

konkurrenter det samme pres om, at der skal tilfalde økonomisk afkast til aktionærerne. 

Dette er med til at give LEGO mere plads til at gå sine egne veje. 

 

  

																																																								
7 http://www.business.dk/brancheanalyser/branchen-halter-efter-succefulde-lego 
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Del konklusion af Porter Five Forces 
 

Vedrørende leverandørernes styrkeforhold vil vi mene at LEGO står ret stærkt, da de 

fleste gerne vil samarbejde med dem. LEGO kan i realiteten nok selv vælge deres 

samarbejdspartnere, da de er så stort et brand. 

 

LEGO behøver heller ikke at frygte for potentielle nye indtrængere, da det som tidligere 

nævnt kræver en del kapital at starte op i legetøjsbranchen og selvom der skulle være 

nogen som havde muligheden, vil de højest sandsynligt ikke blive en trussel til LEGO, 

da LEGO allerede har vundet hjerterne hos den danske befolkning. 

 

Substituerende produkter må som hovedregel være alt andet legetøj. Andet legetøj vil 

altid være en trussel mod LEGO, men her mener vi igen at LEGO har været fremme så 

længe og er så populært, at det aldrig vil gå af mode. En reel trussel mod LEGO kunne 

være den teknologiske udvikling, såsom computer, smart phones etc. LEGO vil aldrig 

helt kunne konkurrere med dem, da det er et helt andet produkt og må desværre nok 

indse, at udviklingen går den vej. LEGO vil efter vores overbevisning stadig klare sig, 

da danskere og deres børn især, elsker lego legetøj. 

 

Konkurrencesituationen i markedet er lidt det samme som substituerende produkter, her 

mener vi også at LEGO står stærkt, da de ikke som så mange andre producenter prøver 

at satse på for mange bolde, men holder sig til det de er gode til og kender. 

 

Alt i alt vil vi mene, at denne analyse viser at LEGO står stærkt både overfor 

samarbejdspartnere, leverandører, kunder og andre legetøjsproducenter. 

 

Kritik af Porter’s Five Forces 
 

Porters Five Forces tager godt fat på de forhold der er når man analyserer en branche. 

Dog er der nogle ulemper, som kan virke misvisende på nogle brancher. 

 

De enkelte elementer i modellen vil hele tiden ændre sig og dermed kan et 

konkurrenceelement på kort tid gå fra at være en fordel til at blive en trussel for en 

virksomhed. Derudover er modellen mere statisk opbygget, som vurderer den 

nuværende konkurrencesituation og ikke tager højde for hvordan disse forhold kan 
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ændre sig over tid. 

 

I modellen vægtes de 5 konkurrencekræfter lige meget, hvilket ikke vil give det rette 

billede af en virksomhed, da der oftest vil være nogen af konkurrencekræfterne der er 

vigtigere end andre. Som med LEGO vil det f.eks., være kundernes forhandlingskraft 

som er vigtigere i forhold til forhandlingskraften hos leverandørerne, da det er kunderne 

der er med til vise, hvordan det går med LEGO. 

 

Derudover berører den ikke forhold omkring organisationen og menneskelige ressourcer 

i deres samarbejde med kunder og leverandører. Hos LEGO er det medarbejdernes 

kompetence og udvikling der er i hovedsædet og som er med til at skabe det billede 

mange har af LEGO, nemlig en storslået virksomhed. 

Værdikæde 
 

Vi har valgt at anvende Porters værdikæde analyse, da vi mener at den giver et godt 

overblik over en virksomheds interne kompetencer, samt hvor det er der bliver skabt 

værdi for kunderne.  

 

En værdikædeanalyse kan bruges til at afdække hvordan en virksomheds ressourcer og 

interne kompetencer er med til at skabe en konkurrencemæssig fordel for LEGO. Det 

vil alt andet lige, være muligt at kunne bruge værdikædeanalysen til at belyse LEGOs 

kernekompetencer. 

 

Derudover kan en virksomhed bruge værdikæden til selv at kunne analysere deres 

strategiske dispositioner, på langs af værdikæden. 

 

Modellen har nogle ulemper. Den væsentligste ulempe er, at den ofte vil være vanskelig 

at gennemføre fuldt ud, af en ekstern analytiker på grund af at vedkommende ikke altid 

vil have adgang til en virksomheds interne data8. 

En værdikæde er opdelt i primære og sekundære aktiviteter. De primære aktiviteter 

bygger på, at en virksomheds produkter går fra at blive lavet til at blive solgt.  De 

																																																								
8 S. 94, i ROV af Ole Sørensen 
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sekundære aktiviteter er dem der understøtter de primære aktiviteter og som er 

nødvendige for at en virksomhed kan have en optimal drift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primære aktiviteter 
 

I værdikædeanalysen vil vi først beskrive de primære aktiviteter én efter én. Derefter vil 

vi beskrive de sekundære aktiviteter én efter én. 

 

Indgående logistik 
 

For at kunne lave legoklodser i alverdens kombinationer af farver og dele, skal der 

indkøbes vare som skal bruges til produktionen af klodser mm. LEGO indkøber derfor 

plasten, samt nogle færdiglavet produkter hos deres leverandører. Det er primært plast, 

som bruges og der er derfor ikke større køb af andre produkter til at foretage 

produktionen af klodser i diverse skabninger. 
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Produktion 
 

LEGO foretager selv sin produktion på deres egne fabrikker rundt om i verdenen. Der er 

etableret egne fabrikker i Danmark, Ungarn, Tjekkiet og Mexico.9 Der findes omkring 

4.200 forskellige elementer i LEGOs sortiment, hvortil der er 58 forskellige farver.10 

Hvert element kan forekomme i en masse forskellige variationer i forhold til farver og 

dekorationer. Der er i alt ca. 9.000 kombinationer af farver og komponenter hos LEGO. 

I 2011 blev der produceret mere end 36 mia. elementer, hvilket rundt regnet er 68.000 

elementer hvert minut og 11.140 i sekundet.11 

 

LEGO har ved hjælp af deres egne fabriker også fordele ved måden at producere på, i 

kraft af deres viden og deres erfaring på markedet. Støbeprocessen for legoklodser er 

meget vigtig i forhold til at lave de helt korrekte legoklodser. Under støbeprocessen 

opvarmes plasten til mellem 230 og 310 grader celsius. Derefter presses plasten i de 

støbeforme, som er udgangspunktet for hvordan legoklodsen vil komme til at se ud. 

LEGOs støbeformer er udviklet således, at den har en høj præcision og nøjagtighed der 

gør at der i gennemsnit kun er 18 elementer ud af 1 million, der ikke vil leve op til 

LEGOs kvalitetskrav. Dette er med til at gøre at spildomkostningerne for hver produkt 

ikke er så høje, som de kunne have været.  

 

Udgående logistik 
 

Den udgående logistik fra deres fabrikker til salgsstederne har der tidligere været langt 

imellem, da der ikke har været etableret fabrikker i udlandet. Den tidligere produktion 

var fastsat i Danmark. LEGO har derfor valgt at etablere deres fabrikker i Ungarn, 

Tjekkiet og Mexico, og det er gjort på baggrund af, at så vil LEGO være tæt på deres 

kernemarkeder. Dette har desværre i 2012 betydet, at der i Danmark er blevet fyret 

nogle medarbejder, fordi LEGO vælger at satser mere på at komme ind på markedet i 

Nordamerika, Asien og i Østeuropa. 

	  

																																																								
9 Company Profile  LEGO 
10 Company Profile LEGO 
11 Company Profile LEGO	
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Marketing & Salg 
 

LEGO formår at promovere og distribuere deres produkter ud til deres kunder. Alle nye 

produkter som LEGO lancere vil enten blive reklameret for i tv eller en plakat i en 

legetøjsbutik. På den måde bliver kunderne opmærksom på det nye produkt. Salg 

foregår primært til legetøjsbutikker, men LEGO har derudover også en webshop på 

deres hjemmeside, så kunderne slipper for at gå ned i en butik og købe legetøj. Da der 

efterhånden er begyndt at komme flere og flere virksomheder, som har e-handel, kan 

man sige at LEGO med deres webshop følger godt med tiden og udviklingen.  

 

Service efter salg 
 

Da LEGO er på producentmarkedet i forhold til salg og dermed sælger videre til 

legetøjsbutikker er det begrænset hvor meget service der er efter et salg. Dog har LEGO 

en kundeservice. Hvis der skulle opstå problemer med et produkt, kan LEGO kontaktes 

herom. LEGO prioriterer deres kundeservice højt, da det vil se skidt ud med dårlig 

omtale omkring deres service. LEGO har det også, som et mål, at der ikke skal være 

nogen tilbagekaldninger af deres produkter overhovedet. 

 

Sekundære aktiviteter 
 

Indkøb/Forsyninger 
 

Indkøb til værdikæden er et element der er forbundet med store omkostninger da stort 

set alle indkøb af diverse råvarer til brug for produktionen styres herfra. Det vil primært 

være fabrikkerne der foretager indkøb til produktionen, da det er dem der foretager 

produktionen. Det er dog et sammenspil mellem salget og produktionen i forhold til 

hvor meget der produceres.  
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Produkt og teknologiudvikling 
 

Koncept og produktudviklingen er hovedsagligt placeret i hovedkvarteret i Billund i 

Danmark. Der foregår også produktudvikling i München, Los Angeles og Tokyo. Det er 

samtidig også et udtryk for at LEGO koncernen gerne vil vide hvad der sker på de 

forskellige markeder, så de vil kunne spotte de nye tendenser, i de forskellige kulturer. 

LEGO har i alt ca. 140 designere med omkring 20-25 nationaliteter som udgør den 

kreative del af LEGO. De fleste er designere, som er uddannet på forskellige design, 

kunst og arkitektskoler rundt om i verden. 

 

HR 
 

LEGOs medarbejder er fundamentet til at LEGO har succes. LEGO fokuserer meget på 

deres medarbejders trivsel og deres tilfredshed med jobbet, for som LEGO udtrykker 

det, at uden deres medarbejdere vil deres voldsomme vækst de seneste år aldrig have 

været muligt.12 Da LEGO prioriterer sine medarbejder højt, forsøger LEGO hele tiden 

at forbedre balancen mellem arbejde og privat, da de mener dette er med til at holde 

motivationen og tilfredsheden intakt hos deres medarbejder. For hele tiden at blive 

bedre til at gøre deres medarbejder tilfredse, foretages der en medarbejder undersøgelse, 

hvor der primært bliver fokuseret på LEGO som arbejdsplads. 

 

Virksomhedens infrastruktur 
 

I 2004 overtog Jørgen Vig Knudstorp posten som administrerende direktør i stedet for 

Kjeld Kirk Kristiansen. Dette var et af de mest succesfulde skift der har været i lang tid 

i hele Danmark. Jørgen Vig Knudstorp var med til at vende det fra at gå rigtig skidt for 

LEGO til i 2012 at komme ud med et rekordoverskud. Det som Jørgen Vig Knudstorp 

valgte at satse meget på var at sørge for at LEGO skulle gå tilbage til det de var gode til, 

og i det tilfælde legoklodsen. Det har siden kun gået en vej - frem. 

 

Der er i LEGO en siddende bestyrelse på 7 personer. Derudover har hele LEGO 

koncernen et management board bestående af 4 personer, som er personer fra hele 

verden.  

																																																								
12 http://aboutus.lego.com/da-dk/sustainability/the-topics-we-work-with/employees/  
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Derudover er der også et corporate management som består af 17 personer fra hele 

verden.  

 

Delkonklusion af værdikæden 
 

Værdikædeanalysen har været med til at belyse hvor der i LEGO skabes værdi for 

kunder og medarbejdere. LEGO er bevidste om at det primært er deres medarbejder der 

er med til at skabe værdien for kunderne, for uden dem, som de selv udtaler det, havde 

LEGO ikke været så stor.  

 

Da medarbejderne er et stort aktiv i LEGO koncernen er ledelsen også opmærksomme 

på, at medarbejderne har det godt i trygge og rolige rammer, så de kan formå at 

producere LEGOs produkter, og sælge dem til legetøjsbutikkerne. Det kan derfor på 

baggrund af analysen konkluderes, at det der skaber mest værdi er LEGOs 

medarbejdere. Dernæst kommer produktionen og videresalg af deres produkter, som 

nogle vigtige elementer.  

 

Derudover må det heller ikke glemmes at LEGOs infrastruktur i virksomheden med 

Jørgen Vig Knudstorp har haft enorm betydning for LEGO de sidste 5-7 år, hvor 

virksomheden er blevet vendt fra en truende konkurs til et kæmpe overskud.  

 

Det kan alt i alt konkluderes som værdikædeanalysen ligger op til at de sekundærer 

aktiviteter er meget vigtige for at de primære aktiviteter kan fungere. Især fordi LEGO 

er afhængige af deres medarbejdere og det ledelsesmæssige arbejde for at LEGO fortsat 

kan vokse sig større. LEGO har også fundet frem til at etablere fabrikker tæt på deres 

kernemarkeder der vil være med til at formindske distributionsomkostningerne.  

 

LEGO skal i fremtiden fortsat vægte deres medarbejder højt og sørge for, at de har det 

godt, da det primært er medarbejderne der sørger for at producere, indkøbe og sælge 

produkterne videre til legetøjsbutikkerne. LEGO har som mål hvert år, at der ikke skal 

komme nogen produkter tilbage på grund af, at deres produkter ikke lever op til den 

gode standard. Dette er ligeledes med til at sætte ambitionsniveauet for medarbejderne, 

som er med til at udvikle deres medarbejder. 
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SWOT analyse 
 

(S) Styrker 

 Brand 

 Stærk økonomi 

 God topledelse 

 Bestræbelse på god sikkerhed på 

arbejdspladsen, dette giver glade 

medarbejdere 

 Få tilbagekaldelser af legetøjet. 

 Know - how 

(W) Svagheder 

 Man vil altid tænke på 

legoklodsen, når man hører ordet 

LEGO, derfor kan det godt være 

svært få dem at komme frem på 

andre produkter. 

 Ikke så mange forskellige 

produkter, som deres konkurrenter 

 

(O) Muligheder 

 Udvidelse af sortiment 

 Salg til flere aldersgrupper 

 

(T) Trusler 

 Stramning af krav til 

legetøjsproduktion 

 Finanskrise 

 Der fødes færre børn 

 Kopivarer 

 Økologi 

 

 

En SWOT analyse laves med det formål, at få et overblik over en virksomheds status på 

et givent marked. Når man har fundet sine svage og stærke sider, samt nye muligheder 

og trusler og accepteret disse, er man meget bedre rustet til, at lave en strategi for 

fremtiden. 
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Styrker 
 

LEGO har et meget stærkt og kendt brand og dette er selvfølgelig en fordel. Man er 

aldrig i tvivl om, at man får kvalitet når man køber LEGO. Samtidig har de en meget 

stærk økonomi, så de har råd til at udvikle nye produkter, hvis de har lyst til det. 

 

Den nuværende administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp er et stort aktiv for 

virksomheden. LEGO havde i 2004 et negativt resultat, men efter Jørgen Vig Knudstorp 

kom til i 2004 er det kun gået fremad. 

 

En god topledelse har kæmpe betydning for en virksomheds succes, da det er denne der 

er med til, at skabe hele fundamentet. En god og kompetent ledelse er også med til, at 

motivere de øvrige medarbejdere og derved skabes succes. 

 

LEGO går meget op i deres sikkerhed på arbejdspladserne. Det fremmer som regel 

arbejdsmoralen, hvis man føler, at ens arbejdsplads sætter pris på en og ens sikkerhed. 

Man har lyst til at give sig selv 100 %, hvis man føler sig værdsat. 

 

At legetøjet ikke bliver tilbagekaldt med diverse mangler og fejl er også med til at gøre 

folk trygge ved deres produkter. Det ville være en skandale, hvis man satte en masse 

legetøj på markedet med fejl, som f.eks. skadelige stoffer i legetøj til småbørn, derfor er 

det vigtigt at have fokus på dette område. 

 

LEGO har en særlig Know-how, som de har oparbejdet gennem tiderne, som ikke 

mange af deres konkurrenter har. Dette er en kæmpe fordel, da det aldrig er noget man 

kan købe sig til, så det vil være næsten umuligt for deres konkurrenter, at få fat i. 

 

Svagheder 
 

LEGO er meget kendt for deres legoklods og dette kan både være en fordel og en 

ulempe. Folk kan godt have svært ved at associere dem med andet end legoklodsen og 

derfor kan de godt få svært ved at få succes med andre produkter. 

 

LEGO har ikke lige så mange forskellige produkter, som deres konkurrenter, forstået på 

den måde, at mange legetøjsproducenter prøver at satse på flere produkter af gangen. 
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Muligheder 
 

For LEGO kan det næsten kun gå fremad. De har allerede fået succes og har alle 

muligheder for at prøve at komme ind på nye markeder og prøve at nå nye 

aldersgrupper. Det er de også godt i gang med, i form af videospil, som de er begyndt at 

sælge. Der går rygter om, at LEGO er ved at lave en aftale med den amerikanske 

kulttegnefilm the Simpsons. Dette ville være en fantastisk mulighed for LEGO, da vi 

begge tror at det vil blive en kæmpe succes.  

 

The Simpsons er især populære i USA, men herhjemme bliver de også mere og mere 

populære, så det ville blive et rigtig godt samarbejde for dem, mener vi.   

 

Trusler 
 

Mulige trusler til LEGO kan være en evt. stramning ved lov af legetøjsproduktionen. 

Dette vil kunne blive en bekostelig affære, da de risikere at skulle lave deres 

arbejdsgange om og købe nye produktionsanlæg.  

 

En anden faktor, der kan påvirke LEGO negativt, er finanskrisen. Når folk ikke har så 

stort et rådighedsbeløb bliver et af de første steder de sparer højest sandsynligt på 

indkøb af legetøj. Det er sikkert muligt for de fleste at arve legetøj fra familie og 

venner.  

 

Der fødes færre og færre børn, da flere kvinder vælger en karriere frem for børn og 

nogen par venter måske, så længe, at de enten har svært ved at blive gravide eller kun 

får et enkelt barn. Alt dette påvirker LEGOs omsætning negativt, da deres målgruppe er 

børn. 

 

Kopivarer vil altid være en trussel, da ikke alle har særlige præferencer vedrørende om 

det er den ægte vare eller det er et produkt der koster det halve. Nogle kopivarer er også 

lavet så flot at det kan være svært at se forskel, men det vil selvfølgelig påvirke LEGO 

negativt, da de ikke får del i omsætningen ved salg af disse.  

 

Økologi er også blevet et meget omtalt emne herhjemme og flere og flere køber kun 

økologiske varer. Dette kunne godt gå hen og blive et problem for LEGO, da de umuligt 
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vil kunne følge med, hvis folk beslutter sig for at deres legetøj også skal være 

økologisk. LEGO kan ikke producere sit legetøj af udelukkende økologiske råvarer 

uden, at det vil blive betydeligt meget dyrere for dem, så lad os håbe at der stadig vil 

være mennesker, som gerne vil købe ikke økologisk legetøj. Hvis lego legetøj lige 

pludseligt kun er produceret af økologiske råvarer, vil det få et helt anden pris, så dette 

vil også skabe en ny kundegruppe, da LEGOs legetøj i forvejen er ret dyrt og højst 

sandsynligt ville stige i pris, så derfor ville det ikke være alle, som havde råd til at købe 

LEGO.  

 

Del konklusion SWOT 
 

LEGOs styrker er deres meget kendte brand, som alle danskere kender og forbinder 

med god kvalitet. LEGO har ligeledes en utrolig stærk økonomi, som må siges at være 

en kæmpe styrke, da det giver en frihed til at kunne gå de veje man ønsker. Den gode 

ledelse i LEGO er hele fundamentet for at det går godt, så det må også siges at være en 

vigtig styrke. 

 

LEGOs know how er noget som ingen andre har, så er derfor også en af deres store 

styrker. 

 

LEGOs styrke er at de er så kendt et brand, men det kan også gå hen og være deres 

svaghed, fordi at folk netop kender dem, for deres legoklodser. Folk har svært ved at se 

dem lave andre produkter. Måske netop derfor har LEGO ikke er særlig bredt sortiment. 

LEGO har oplagte muligheder med hensyn til udvidelse af deres sortiment. Det kunne 

som tidligere nævnt være i form af nye produkter til andre aldersgrupper, her primært 

nok ældre aldersgrupper. 

 

Det er et faktum, at der fødes færre og færre børn i Danmark, da karrieren er blevet en 

vigtig del af vores hverdag. Dette er desværre noget, som LEGO ikke kan ændre på, 

men det vil uden tvivl få en betydning for dem, da børn er deres primære målgruppe.  

 

Økologi, stramning af loven med hensyn til hvad man må producere legetøj af, kan også 

få en negativ betydning for LEGO. 
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Alt i alt viser vores SWOT analyse, at LEGO både har gode muligheder for at udvikle 

sig, men også må se nogle trusler i øjnene, som de desværre ikke selv er herre over. Vi 

er dog overbevidste om at LEGO nok skal klare den på den ene eller den anden måde. 

Konklusion på den strategiske analyse 
 

Vi har nu været igennem et par strategiske analyser og samlet set er vores konklusioner 

overvejende positive. 

 

LEGO har selvfølgelig som alle andre virksomheder nogle eksterne trusler, men så 

længe man er bevidst om at de er der, kan man forberede sig bedst muligt og derved 

gardere sig en smule. LEGOs styrker og muligheder overgår da også til en vis grænse 

deres trusler, så de positive ting er langt vigtigere at fokusere på. En trussel der især kan 

påvirke LEGO og som der er meget svær, at ændre på, er det fakta, at der fødes færre og 

færre børn i dagens Danmark. En anden ting, som vi også tidligere har nævnt, som en 

trussel, er folks bevidsthed omkring økologi. Dette kan godt få nogle ”øko-mennesker” 

til at fravælge LEGO, da det på ingen måde er fremstillet økologisk og højest 

sandsynligt heller ikke blive det i den nærmeste fremtid, da dette ville kræve enorme 

ressourcer, at få implementeret.  

 

Man kan jo håbe for LEGO (og alle andre legetøjsproducenter), at dette er en tendens 

som vil ændre sig, ellers vil legetøjsmarked på sigt blive et meget nedadgåede marked, 

da det primært er børn som leger med legetøj. 

 

LEGO har en kæmpe fordel, i og med deres brand er så kendt. Alle kender LEGO og 

har på et eller andet tidspunkt i deres liv gjort bekendtskab med produktet. Hvis man 

ikke selv har haft det hjemme på værelset har ens kammerat eller familiemedlem med 

garanti haft det. At alle kender det, er selvfølgelig kæmpe plus, men lige i LEGOs 

tilfælde kan det også godt blive en hæmsko for dem, hvis de f.eks. gerne vil udvikle nye 

produkter. Dette så man var tilfældet med deres videospil, som aldrig helt er blevet en 

succes. Vi tror at det skyldes, at folk accessoirer LEGO med legoklodser og derved har 

svært ved at forbinde dem med andre ting såsom videospil. Hvis folk vil have videospil, 

vil de fleste sikkert gå til spillekonsoller. EA Games som producerer Fifa ville jo heller 

aldrig slå igennem, hvis de begyndte på at ville producere badebolde. 
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Vi mener dog også, at LEGO har erkendt hvad de er gode til og derfor satser meget stort 

på deres kerneprodukt, som er legoklodsen. LEGO må nok også bare indse, at deres 

målgruppe bliver yngre og yngre, da LEGO ikke er så moderne blandt de ældre børn 

længere. Her har Iphone, playstations etc. taget over.  

 

LEGO står generelt ret godt på markedet, både overfor samarbejdspartnere, kunder og 

konkurrenter. Alle vil gerne samarbejde med LEGO, når det kommer til at skulle levere 

materialer, da man er sikker på at have en fast kunde her, da der ikke lige er udsigter til 

at LEGO skulle lukke ned. 

 

Kunderne er der også nok af, da man ved at man får kvalitet, når man køber LEGO. 

LEGO har ikke direkte nogen rigtige konkurrenter. Selvfølgelig er alle andre 

legetøjsproducenter i princippet en konkurrent, men der er ikke nogen, som der laver 

præcis det samme som LEGO. Dette skyldes til dels, at LEGO tager patent på alt det de 

laver, så de undgår at komme i den situation og på den måde også gardere sig imod 

eventuelle kopivarer.  

 

Potentielle nye spillere på legetøjsmarkedet behøver LEGO heller ikke frygte, da det 

kræver en del kapital at komme ind og at der vil gå mange år, før en eventuel ny spiller 

vil være ligeså storslået og populær som LEGO. 

 

LEGO er meget bevidste om hvor i deres virksomhed, der skabes værdi og sætter også 

meget pris på deres medarbejdere og disses velbefinde. LEGO er bevidste om, at uden 

deres medarbejdere ville de på ingen måde være ligeså stor en succes og dette er en 

meget sund og vigtig erkendelse. LEGO laver hvert år en medarbejderundersøgelse, så 

medarbejdere får rig mulighed for at sige til, hvis de er utilfredse med noget. LEGO 

siger selv, at de lægger stor vægt på, at arbejdsliv og privatliv skal gå op i en højere 

enhed og dette kunne ikke være mere korrekt. Vi er begge meget enige om, at vi hellere 

ville være ansat et sted, som lagde vægt på det i forhold til så meget andet. 

 

Jørgen Vig Knudstorp, som blev administrerende direktør i 2004 er også et kæmpe aktiv 

for virksomheden. Året før han kom til, havde LEGO haft et kæmpe underskud fra 

2003, men det får Jørgen Vig Knudstorp lavet om på og siden er det næsten kun gået 
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fremad for LEGO. En af de ting som Jørgen Vig Knudstorp gjorde var at huske, hvad 

det egentlig er LEGO er så gode til – nemlig deres berømte legoklods. 

 

LEGOs know-how er også en af deres kæmpe styrker, da der umiddelbart ikke lige er 

andre legetøjsproducenter, som har den samme viden og det vil tage mange år, at 

oparbejde en sådan viden. 

 

Som tidligere nævnt synes vi at vores strategiske analyse tyder på at LEGO virkelig er 

en profitable virksomhed. Spørgsmålet er så også bare om det kan blive ved med at gå 

fremad for LEGO. 

 

Vi tror at LEGO vil blive ved med at præstere flotte resultater, men samtidig tror vi 

ikke, at overskuddet vil fortsætte med at stige som det har gjort de sidste par år. LEGO 

er nok kommet dertil, hvor resultatet vil stagnere. Det begrunder vi med, hvad der sker 

rundt omkring i landet, med hensyn til at der fødes færre og færre børn, folk bliver mere 

bevidste omkring opsparing, pension etc. og karrieren er kommet i fokus i mange hjem. 

 

Hvis LEGO skal fortsætte deres utrolige resultater tror vi at de skal komme frem med et 

helt nyt produkt, som henvender sig til ældre børn og det får de måske lidt svært ved, da 

teknologi er en stor del af de store børns hverdag, forstået på den måde at næsten al 

kommunikation foregår over internettet eller via computerspil. 
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Regnskabsanalyse 

Revisionspåtegning og anvendt regnskabspraksis 
	

	
Revisors uafhængige revisionspåtegning er med til at fortælle regnskabslæser/bruger, 

konklusionen på revisors arbejde udført på baggrund af regnskabet. Det er derfor 

revisors opgave at konkludere om et regnskab giver det retvisende billede af en 

virksomhed for en periode på et år. 

 

LEGO har i perioden 2008 – 2012 anvendt PriceWaterhouseCoopers (også kaldet PWC) 

som revisorer. PWC har i hele perioden afgivet en blank påtegning, som vil sige at der 

hverken er afgivet forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen på 

regnskaberne.  

 

Det må derfor forventes på baggrund af de aflagte revisionspåtegninger i perioden at 

regnskaberne må give et retvisende billede af LEGO aktiver, passiver samt deres 

finansielle stilling. 

 

Vi vil i vores regnskabsanalyse ikke forholde os til going concern problemer, da 

regnskaberne i perioden 2008-2012 er aflagt med en blank revisionspåtegning. 

 

Det vil derudover før regnskabsanalysen påbegyndes være yderst relevant at kigge på 

den anvendte regnskabspraksis i perioden, for at påse om der er foretaget ændringer heri 

fra år til år. Ændringer i den anvendte regnskabspraksis kan medføre ”støj” til den 

regnskabsperiode der skal analyseres og kan i værste fald føre til at analytiker kan drage 

nogle fejlagtige konklusioner. 

 

LEGO har siden 2005 aflagt deres regnskab efter nogle fælles internationale revisions 

standarder, IFRS (International Financial Reporting Standards). Dette har betydet, at der 

skal tages hensyn til ændringer i standarder og fortolkninger som vil kunne have 

indvirkning på indregning og måling. Ledelsen har i perioden 2008-2012 afkræftet at 

ændringer i standarder og fortolkninger har haft betydning for indregning og måling af 

poster i regnskabet.  
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Der må derfor kunne konkluderes, at der ikke for LEGO har været ændringer i anvendt 

regnskabspraksis i perioden 2008-2012. 

Reformulering af årsrapporterne 
 

Inden vi kan foretage en nøgletalsanalyse for LEGO er det en nødvendighed at 

reformulere egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen for at gøre regnskaberne klar 

til analysebrug, samt det giver mulighed for at finde de aktiviteter som er 

værdiskabende for LEGO. 

 

En reformulering hjælper med at beskrive hvad der kan klassificeres som driftsaktivitet 

og finansierings aktivitet. 

 

Driftsaktiviteten omfatter virksomhedens primære værdiskabende aktivitet og vil typisk 

være poster som produktionsomkostninger og salg af varer og tjenesteydelser. 13   

 

Finansieringsaktiviteten er afledt af driftsaktiviteten som den sekundære værdiskabende 

aktivitet. Finansierings aktiviteten vil typisk være tilknyttet til poster som er med til at 

finansiere driften i virksomheden.14 

 

Ved at adskille driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten giver det mulighed for at 

belyse hvilke aktiviteter der er værdiskabende for LEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

																																																								
13 S. 18 i ROV af Ole Sørensen 
14 S. 19 i ROV af Ole Sørensen	
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Reformulering af egenkapitalen 
 

Beløb er i TDKK 

 

 

Figuren viser en sammentrækning af den reformulerede egenkapitalopgørelse for årene 

2008 til 2012. Der kan yderligere henvises til den fulde reformulerede 

egenkapitalopgørelse i bilag 2. 

 

En reformulering af egenkapitalen er et vigtig analyseelement fordi en 

egenkapitalopgørelse i et officielt regnskab opsummerer alle transaktioner og 

posteringer som der har været i løbet af et regnskabsår og som samtidig berører ejerenes 

egenkapital.15 

 

I reformuleringen af egenkapitalopgørelsen opdeles posterne i transaktioner med ejerne 

og totalindkomst. Transaktioner med ejerne er poster, som har direkte kontakt med 

ejerene, som f.eks. vil kunne være kapitalindskud eller udbytter.  

 

Totalindkomsten består af nettoresultatet fra resultatopgørelsen samt anden total 

indkomst. Anden totalindkomst er poster, som bliver indregnet direkte i egenkapitalen. 

Dette kan være valutakursreguleringer på udenlandske datterselskaber og skat af 

egenkapitalposteringer. Posteringer som disse kaldes ”dirty surplus accounting”.16 

 

Transaktionerne med ejerene består af udbetalt udbytte. LEGO har i 2008 og 2009 

udbetalt udbytte på 1 mia. kr., de efterfølgende år kan det ses på både primo saldoen og 

																																																								
15 S. 153 i ROV af Ole Sørensen 
16 S. 158 i ROV af Ole Sørensen	

Reformuleret egenkapital 2012 2011 2010 2009 2008

Egenkapital pr. 1/1 6.949 5.452 3.276 2.058 1.671

Reguleringer 0 0 0 0 0

Egenkapital pr. 1/1 6.949 5.452 3.276 2.058 1.671

Valutaregulering udenlandske virksomheder 23 ‐2 143 21 17

Dagsværdireguleringer 291 ‐138 ‐163 0 37

Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 0 0 ‐10

Årets resultat 5.583 4.137 3.696 2.197 1.343

Årets totalindkomst 5.897 3.997 3.676 2.218 1.387

Udloddet udbytte ‐3.000 ‐2.500 ‐1.500 ‐1.000 ‐1.000

Køb/afgang minoritetsinteresser ‐16 0 0 0 0

Udbytte af egne aktier 0 0 0 0 0

Egenkapitalbevægelser i alt 2.881 1.497 2.176 1.218 387

Egenkapital pr. 31/12 9.830 6.949 5.452 3.276 2.058
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udbetalt udbytte at det går godt for LEGO, som i 2010 udbetaler 1,5 mia kr. I 2011 og 

2012 er der blevet yderligere skruet op for udbetalt udbytte da der for henholdsvis 2011 

og 2012 er udbetalt 2,5 mia. kr. og ca. 3 mia. kr. 

 

Totalindkomsten for LEGO består af netto resultatet fra resultatopgørelsen og dirty-

surplus accounting poster såsom regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi, skat 

af egenkapitalposteringer og valutakursregulering. 

 

Reformulering af balancen 
 

Beløb i TDKK 

 

 

Der er i ovenstående figur vist et sammendrag af LEGOs reformuleret balance opdelt i 

driftsaktiver og forpligtelser og i finansielle aktiver og forpligtelser. Derudover kan der 

henvises til den fulde reformulering af balancen i bilag 3.  

 

I den officielle balance i årsrapporten inddeles aktiverne i anlægs- og 

omsætningsaktiver, og forpligtelserne deles op i kort og langfristet ud fra et 

likviditetskriterium. 17 

 

I den reformulerede balance vil aktiverne blive opdelt i driftsaktiver og finansielle 

aktiver og forpligtelserne i driftsforpligtelser og finansielle (rentebærende) 

forpligtelser.18 

 

																																																								
17 S. 178 i ROV af Ole Sørensen 
18 S. 180 i ROV af Ole Sørensen	

2012 2011 2010 2009 2008

Reformuleret balance

Driftsaktiver i alt 12.442 10.397 8.214 6.158 4.767

Driftsforpligtelser i alt 5.598 5.041 4.575 3.589 3.015

Netto driftsaktiver 6.844 5.356 3.639 2.569 1.752

Finansielle aktiver 3.910 2.507 2.758 1.630 1.729

Finansielle forpligtelser 890 888 924 908 1.415

Netto finansielle forpligtelser ‐3.020 ‐1.619 ‐1.834 ‐722 ‐314

Koncernegenkapital 9.864 6.975 5.473 3.291 2.066

Minoritetsinteresser 34 26 21 15 8

Moderselskabets egenkapital 9.830 6.949 5.452 3.276 2.058
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I driftsaktiverne og driftsforpligtelserne indgår poster som produktionen og salg af vare 

og tjenesteydelser. Modsat vil finansielle aktiver og passiver være poster som er med til 

tilvejebringe kapitalen til virksomheden.  

 

Der skal i reformulering af LEGOs balance lige lægges mærke til leasingen.  LEGO 

leaser deres ejendom og kontor ved en finansiel leasing. Dette betyder at LEGO har 

råderetten over aktivet i stort set hele dens levetid. De finansielle aktiver er blevet 

indregnet som materielle anlægsaktiver under grunde og bygninger, det vil betyde at 

den vises i den reformulerede balance under driftsaktiver. Der er i årsrapporterne 

indregnet leasing forpligtelser under kortfristet gæld for sig selv og disse vil blive 

indregnet som finansielle forpligtelser i den reformulerede balance.  

 

Vi vil ikke gå mere i dybden med reformuleringen af balancen, da vi ikke anser dette 

som nødvendigt. 

 

Reformulering af resultatopgørelsen 
 

Beløb i TDKK 

 

 

I figuren er der et sammendrag af den reformuleret resultatopgørelse, som overordnet 

viser at totalindkomsten stiger hvert år.  Der kan yderligere henvises til bilag 4 hvor den 

fulde reformulering af resultatopgørelsen er. 

 

Reformulering af resultatopgørelsen viser det overskud som netto driftsaktiver og netto 

finansielle aktiver har skabt.  

 

Den officielle resultatopgørelse reformuleres i posterne vedrørende drift og finansiering. 

Der reformuleres endvidere på totalindkomstbasis som vi kender det fra 

reformuleringen af egenkapitalen. Derfor skal dirty surplus posterne også med over fra 

2012 2011 2010 2009 2008

Reformuleret resultatopgørelse

Bruttoresultat 17.176 13.653 11.948 8.474 6.562

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 6.849 5.141 4.449 2.780 2.006

Andet driftsoverskud (efter skat) ‐949 ‐898 ‐689 ‐631 ‐583

Samlet driftsoverskud efter skat 6.214 4.103 3.740 2.170 1.467

Netto finansielle omkostninger ‐287 ‐83 ‐42 55 ‐71

Totalindkomst 5.897 3.997 3.676 2.218 1.387
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egenkapitalopgørelsen. Totalindkomsten skal gerne være mulig at kunne afstemme over 

til totalindkomsten i den reformulerede egenkapital.  

 

Af den reformulerede resultatopgørelse fremgår det, at den officielle resultatopgørelse i 

årsrapporterne opdeles i 3 hovedposter: Driftsoverskud fra salg, andet driftsoverskud 

samt finansielle omkostninger. Dette bevirker, at analytiker vil have bedre mulighed for 

at belyse hvor meget selskabets driftsoverskud udgør, uden der er nogen støj fra poster 

som indgår i den officielle resultatopgørelse fra årsrapporterne.  

 

Andet driftsoverskud er kendt ved at det er lig med driftsoverskud fra salg hvor årets 

egenkapitalreguleringer lægges til. 

 

Til sidst i den reformulerede resultatopgørelse opgøres totalindkomsten for LEGO samt 

de foreliggende minoritetsinteresser. I perioden 2008-2012 gælder at 

selskabsskatteprocenten er 25 %. 

 

Skat af årets resultat i de officielle resultatopgørelser er blevet allokeret ud på posterne 

driftsoverskud fra salg efter skat, andet driftsoverskud efter skat og netto finansielle 

omkostninger. Der vil mere eller mindre altid opstå en skattefordel på netto finansielle 

omkostninger, hvis der ikke flere indtægter end der er omkostninger.  

 

I LEGO har der i perioden 2008-2012 også opstået en skattefordel ved andet 

driftsoverskud, da overskuddet er negativt og dermed et driftstab. Skatten på 

driftsoverskud ved salg er derfor, skat af årets resultat lagt sammen med skattefordelene 

fra andet driftsoverskud og netto finansielle omkostninger. 

 

De finansielle poster er de poster som vedrører finansieringen i en virksomhed. Der kan 

være nogle finansielle poster der vedrører driftsaktiviteten som kommer under de 

finaniselle poster i de officielle årsrapporter men som i reformuleringen af 

resultatopgørelsen skal klassificeres under driftsaktiviteten. Valutaposterne vil både 

kunne opfattes som en finansieringsaktivitet eller driftsaktivitet. Det afhænger af hvilke 

transaktioner valutaen hører til.  
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Det vises i vores reformulerede resultatopgørelse hvor valutakursreguleringer i stedet 

for at blive indregnet som en finansiel omkostning, er reklassificeret som en del af 

driftsaktiviteten, da valutakurs reguleringer typisk stammer fra køb og salg af 

transaktioner. 

 

Der er derudover også reklassificeret en anden post i forhold til de officielle 

årsrapporter, som er afskrivningerne. Afskrivningerne er i de officielle regnskaber delt 

ud på produktionsomkostninger, salgs- og distributionsomkostninger, 

administrationsomkostninger og andre driftsomkostninger, da årsrapporterne er vist 

funktionsopdelt årsrapport. Der er i den reformulerede resultatopgørelse omposteret 

afskrivningerne ud af de forskelle omkostnings grupper og lavede en særskilt post hvor 

alle afskrivninger bliver samlet under driftsoverskud fra salg, så de før omtalte 

omkostningsgrupper vises uden afskrivninger. Dette medgør også at driftsoverskud fra 

salg giver et mere korrekt billede af overskuddet der er kommet fra driften af LEGO, da 

afskrivningerne kun er en fiktiv værdi. 

 

Delkonklusion af reformulering 
 

Vi kan konkludere at der i den sidste 5 årige periode ikke er ændret regnskabspraksis i 

forhold til indregning og måling i årsrapporten for LEGO. Dette har medgjort at vi ikke 

har, skulle foretage korrektioner i forhold til når vi har, skulle foretage reformuleringen 

af egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen.  

 

Derudover har LEGO i perioden 2008-2012 haft en blank påtegning på deres regnskab, 

som indikerer at LEGO ikke er truet af ulovlige forhold eller going concern problemer. 

 

Vi har ved reformuleringen fået de poster som er unødvendige, i forhold til analysebrug, 

skåret væk, så vi har de bedst mulige forudsætninger for at kunne fortsætte 

regnskabsanalysen og værdiansættelsen af LEGO koncernen.  

 

Reformuleringerne er sket på baggrund af årsrapporterne i perioden 2008-2012, hvor 

der som sagt ikke er sket ændringer i indregning og måling og der er dermed ikke sket 

nogen korrektioner over årene der vil skabe differencer i sammenligningstallene 

imellem årene.  
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Rentabilitetsanalyse 
 

 

Niveau 1 
 

ROE hænger sammen med ROIC, som viser virksomhedens evne til at forrente den 

investerende kapital. 

ROE beregnes som følger: ROE = ROIC + [FGEAR x (ROIC – r)] 

 

Som det ses i ovenstående tabel stiger ROE fra 2008 til 2009, dette hænger sammen 

med at resultatet fra 2008 – 2009 stiger. 2009 til 2010 stiger ROE også en smule, men 

ikke lige så meget. Dette hænger sammen med, at produktionsomkostningerne 

procentvis stiger en del fra 2009 til 2010. fra 2010 – 2012 falder ROE en del. Dette er 

igen fordi produktionsomkostninger stiger meget i forhold til omsætningen. Andre 

omkostninger stiger også og i 2012 er de finansielle omkostninger også høje. ROE 

måler afkastet til virksomheden ejere og det giver mening, at når omkostninger stiger, så 

falder beløbet, som virksomhedens ejere kan få retur. 

 

ROIC, ROE, r og SPREAD hænger sammen pga. nedenstående: 

Hvis ROIC overstiger netto låneomkostningerne i procent, dvs. r, vil ROE overstiger 

ROIC. Graden hvormed ROE overstiger ROIC afhænger af størrelsen på SPREAD og 

den finansielle gearing. 

 

Hvis SPREAD stiger eller bare er positiv, vil ROE falde, da en del af ejernes investering 

da er placeret i finansielle aktiver. Giver disse investeringer et lavere afkast end i driften 

vil ROE være lavere end ROIC, hvilket man tydeligt ser er tilfældet alle årene. 

 

2008 2009 2010 2011 2012

ROE 74,4% 83,2% 84,2% 64,5% 70,3%
ROE før min. 74,9% 83,4% 84,7% 64,8% 70,6%

Dekomponering af ROE
Niveau 1:

ROIC 167,5% 100,4% 120,5% 91,2% 101,9%
FGEAR -              -0,193         -0,292       -0,277      -0,275     
r 0,0% -10,6% 3,3% 4,8% 12,4%
SPREAD 0,0% 89,8% 123,8% 96,0% 114,2%
MIA -              1,00            1,00          1,00         1,00        

Kontrol: -              -              -            -           -          
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Der er dog stadig en rigtig flot forrentning af egenkapitalen og i 2012 er den 70,3 % 

hvilket er meget acceptabelt. 

 

Niveau 2 
 

 

 

I niveau 2 er det overskudsgraden og aktiverne omsætningshastighed der kigges på. 

Disse 2 nøgletal er underliggende drivere bag ROIC. Overskudsgraden viser, hvor stor 

en procentdel der rent faktisk bliver til overskud eller med andre ord måler overskuddet 

for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet.  

 

Overskudsgraden beregnes således, som driftsoverskuddet (efter skat) divideret med 

nettoomsætningen. 

 

Aktiernes omsætningshastighed er lig med nettoomsætningen divideret med netto 

driftsaktiver, som viser virksomhedens evne til at skabe omsætning i forhold til hvor 

mange penge der er bundet i forskellige aktiver.	

 

ROIC dannes på baggrund af forskellige kombinationer mellem AOH og OG. Der er en 

tendens til at virksomheden, som har et højt OG har et lavere AOH – dette ses også 

tydeligt i skemaet foroven hos LEGO. Det er meget forskelligt fra branche til branche 

om man har et højt OG eller AOH. Det er typisk virksomheder med høje 

adgangsbarriere, som der har et højt overskudsgrad, da der her kan være nogle 

kapitalkrav, stor risiko eller lignede. Det passer meget godt ved LEGO, at der er ret høje 

adgangsbarriere i form af, at det kræver en del kapital, at skulle åbne en fabrik der 

producerer LEGO klodser. 

 

2008 2009 2010 2011 2012

ROIC 167,5% 100,4% 120,5% 91,2% 101,9%
Dekomponering af ROIC
Niveau 2:

Overskudsgrad (OG) 15,4% 18,6% 23,4% 21,9% 26,5%
Aktivernes omsætningshastighed (AOH 5,44            4,54            4,40          3,50         3,42        

Kontrol: -              -              -            -           -          
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Niveau 3 
 

 

 

Overskudsgraden fra salg stiger lidt og falder lidt i sammen tempo som ROE. Fra 2008 

til 2010 stiger den. Fra 2010 – 2011 falder den lidt og i 2012 stiger den lidt igen. 

Overskudsgraden fortæller hvor god virksomheden er til at skabe overskud pr. 

salgskrone og for LEGO ses det, at der har været fremgang siden 2008 og dermed er der 

skabt større og større overskud.  

 

Hvis man kigger på tallene i regnskabet ses det tydeligt, at OG indtil 2010 stiger og 

herefter falder og stiger lidt i 2012 igen. Fra 2010-2011 stiger nettoomsætningen ikke så 

meget, men produktionsomkostningerne stiger ca. ligeså meget som de andre år, det kan 

være en af grundene til at OG falder lidt.  

 

 

 

 

 

Overskudsgraden vedr. andre poster er i hele perioden negativ, hvilket også afspejler sig 

meget tydeligt, når man ser på tallene fra regnskabet 

2008 2009 2010 2011 2012

Overskudsgrad 15,4% 18,6% 23,4% 21,9% 26,5%
Dekomponering af OG
Niveau 3:

Overskudsgrad fra salg efter skat 21,1% 23,8% 27,8% 27,4% 29,3%
Overskudsgrad fra andre poster efter skat -5,7% -5,2% -4,4% -5,5% -2,7%

Kontrol: -              -              -            -           -          

Reformuleret resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsoverskud fra salg

Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526
Produktionsomkostninger -6.229 -5.078 -4.066 -3.187 -2.964
Bruttoresultat 17.176 13.653 11.948 8.474 6.562
Salgs- og marketingsomkostninger -6.039 -5.132 -4.568 -3.575 -2.944
Administrationsomkostninger -1.313 -1.034 -882 -815 -604
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -654 -637 -606 -429 -290
Tilbageførsel af nedskrivning langsigtede aktiver 0 0 0 0 0
Driftsoverskud fra salg (før skat) 9.170 6.850 5.892 3.655 2.724

Reformuleret resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008
Andet driftsoverskud
Andre driftsindtægter 0 0 0 0 0
Andre driftsomkostninger -1.218 -1.184 -927 -738 -740
Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster 0 0 8 -15 116
Valutakursreguleringer netto -47 -13 0 -88 -153
Andet driftsoverskud i alt (før skat) -1.265 -1.197 -919 -841 -777
Skat på andet driftsoverskud 316 299 230 210 194
Andet driftsoverskud i alt -949 -898 -689 -631 -583
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Delkonklusion rentabilitet analyse 
 

Konklusionen på rentabilitetsanalysen er at LEGO er en virksomhed som er rigtig solid, 

både for ejerene, men også udadtil. Det kan ses på nøgletallene at LEGO har haft stor 

fremgang i de senere år og er blevet større. 

 

Dog har nogen af nøgletallene svingede mellem enten at stige eller falde i forhold til 

året før, men i bund og grund er de nøgletal som LEGO har i 2012, rigtig fornuftige og 

der spores en masse optimisme i LEGO i forhold til fremtiden.  

 

Det vil ligeledes med investorers synspunkt, være attraktivt at investere i LEGO, hvis vi 

eksempelvis kigger på ROE, som i 2012 er på 70,3 % og dermed er en god virksomhed 

der forstår at kunne forrente den investerede kapital. Det må ses som et positivt syn for 

en mulig invester eller LEGOs ejer, at det er så god en rentabel virksomhed, som LEGO 

har vist sig at være de senere år. 

 

Derudover kan det konkluderes at overskudsgraden er steget i løbet af de 5 år samtidig 

med at aktivernes omsætningshastighed er faldet. Dette vil ligeledes være interessant for 

ejerne og ledelsen at se på, for her kigges der især på hvor god en virksomhed er til at 

kunne genere overskud ud fra driftsaktiviteterne. LEGO har siden 2008 opnået større 

overskud hvert år, og det kan ligeledes ses på overskudsgraden som er steget i perioden 

2008-2012.  
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Budgettering  

Budget 
 

Et budget er et proforma regnskab, hvor man estimerer regnskabsudviklingen 

fremadrettet på baggrund af den strategiske analyse. Det handler primært om hvordan 

omverden ser ud i budgetperioden.  

 

Derudover behøver man ikke at tage hver enkelt post i regnskabet og budgettere det for 

at få det fornødne overblik over virksomheden. Det ikke vil være muligt for en 

analytiker og have alle de forudsætninger for at budgettere hver enkelt post i 

regnskabet. Der vil i stedet blive fokuseret på at bruge de reformulerede opgørelser i 

form af egenkapital, balance og resultatopgørelse samt rentabilitetsanalysen hvor de tal 

som skaber værdi i virksomheden for dens ejer findes.  

 

Budgetperiode 
 

En budgetperiode vil som regel være en mellem 5 og 20 år hvor der hvert år vil blive sat 

specifikke forecasts for det forventede salg, driftsoverskud mv.  Dog bør 

budgetperioden kun strække sig over en periode hvor det fortsat vil være muligt at lave 

forecasts til budgettering eller ikke kan får udarbejdet bedre forecasts end de tidligere. 

Når dette tidspunkt kommer, vil budgettet følge en konstant vækstrate, og dermed vil 

budgetperioden stoppe og det vil i stedet være terminalværdi. Ved terminalværdien 

forstås, at det er den værdi der går ud over budgetperioden og vil være på det tidspunkt 

hvor vækstraterne vil være på et konstant niveau, steady state. 

 

Budgetperioden vil tage sin begyndelse i det nuværende regnskabsår, i LEGOs tilfælde 

2013 og herefter 5 år frem. Vi har valgt at sige, at LEGO er en moden virksomhed på 

markedet og derfor vil det ikke give mening, at budgettere længere end 5 år. Herefter 

forudsætter vi, at regnskabsposterne i proforma opgørelserne vil vokse med en konstant 

vækstrate.19  

 

																																																								
19 S. 315 i ROV af Ole Sørensen 
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For at terminalværdien kan påbegynde vil det være når budgettet møder 4 betingelser20:  

 

 Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate. 

 

 Overskudsgraden må forblive konstant. Denne betingelser vil sammen med 

betingelsen for væksten sikrer at driftsomkostningerne vokser med samme rate 

som salget. 

 

 Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant. Denne betingelse vil 

sammen med væksten i salget sikrer at kerne NDA vokser med samme rate som 

salget. 

 
 FGEAR må forblive konstant. Denne betingelse vil sammen med 

omsætningshastigheden og væksten i salget sikrer at NFF vokser med samme 

vækstrate som salget. 

 

Budgettets længde vil baseres på hvor længe en virksomhed har været på markedet og 

hvad vækstudsigterne for branchen er. Jo mere moden virksomheden vil være i 

branchen ud fra en stabil efterspørgsel efter et veletableret produkt desto mindre 

forventes det, at regnskabstallene vil ændre sig i fremtiden. I sådan nogle virksomheder 

hvor der er en stabil efterspørgsel efter deres produkt vil terminalværdien være i det 

nuværende år, og der vil det anses som en nødvendighed at inddrage informationer som 

er indhentet fra den strategiske analyse samt historiske regnskabsanalyser. 

 

Da LEGO er en virksomhed, som har været i sin branche i mange år og har et 

veletableret produkt, vil det være nærliggende at have en terminalværdi fra nuværende 

år. Dog har de ikke opnået en helt så stabil efterspørgsel, da det desværre i disse 

krisetider hurtig kan vende. Selvom LEGO har haft et ekstremt godt resultat i 2012, kan 

det ikke forventes at vækstudsigterne for branchen vil forsætte og den vil være lav 

fremadrettet.  

 

Derudover må det også vurderes, at der kun vil være en virksomhedsspecifik 

konkurrencemæssig fordel på kort sigt, da LEGO kun har indhentet de 2 største 

																																																								
20 S. 315 i ROV af Ole Sørensen 
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legetøjsgiganter på de senere år og spørgsmålet er om LEGO vil kunne fortsætte deres 

vækst. 

 

 

 

Budgettering af salgsvæksten 
 

Salgsvæksten fra LEGO steg fra 2011 – 2012 med ca. 25 %. Det er på baggrund af disse 

faktiske tal, at vi har sat den til 20 % året efter, da vi ikke mener, at den vil stige i ligeså 

stort omfang selvom de i årsrapporten fra 2012 nævner, at de gerne vil fortsættes deres 

store vækst. Dette begrunder vi med, at vi har været inde på Danmarks statistik og 

undersøgt de seneste 4 års fødselstal. Se bilag 6.  

De viser, som vi også har skrevet tidligere at der er en nedgang i fødsler og dette 

forventer vi ikke kommer til, at ændre sig lige foreløbigt, da karrieren er blevet en 

meget vigtig del af danskeres hverdag. 

 

Vi tror stadig, at LEGO vil have en fornuftig vækst, bare ikke på samme niveau, som 

det har været hidtil. Dette kan også ses i tabellen ovenfor, ved, at vi har budgetteret med 

lidt nedgang i salgsvæksten, for hvert år der går. 

 

Efter 2017 er der tale om terminalværdien, da vi ikke har nogen forudsætninger for, at 

budgettere mere end 5 år frem i tiden.  

 

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E+

Salgsvækst 20% 15% 13% 8% 2%

OG salg (før skat) 41% 38% 33% 30% 28%

Effektive skatteprocent 25% 25% 25% 25% 25%

Andet driftsoverskud efter skat -1000 -1043 -1050 -1060 -1070

AOH 3,38 3,2 3,1 3 2,95



Manja Lykke Jensen  & Kasper Kertesz                                                                                             2013	

	

52	
	

Budgettering af overskudsgraden 
 

Overskudsgraden, herefter kaldet OG, var i 2012 39 %. Vi har i 2013 budgetteret med 

en overskudsgrad på 41 %. Dette har vi gjort på baggrund af, at vi tror at LEGO har 

forhandlet sig frem til nogle gode aftaler, så deres omkostninger ikke stiger betydeligt i 

2013. Deres omsætning stiger stadig, så derfor budgetterer vi med at OG stiger en lille 

smule fra 2012 – 2013. 

 

Vi tror at OG falder en smule i 2014, da deres omsætning falder og disse 2 variabler 

hører sammen. Det er også muligt, at der vil komme nogle omkostninger vi ikke kender 

til i 2014 og dette vil også spille ind her. Derudover kan nogle af deres indtægter også 

blive brugt på salgsfremmende omkostninger. OG falder løbende til 2017 og grunden til 

det er den samme, som beskrevet hidtil. Efter 2017 er det terminalværdien, da vi igen 

ikke har nogen forudsætninger for at budgettere mere end 5 år. 

 

Budgettering af skatteprocent 
 

Vi vil her budgettere med en effektiv skatteprocent på 25 % i alle årene, som det ser ud 

nu vil det ikke blive forandret i fremtiden. Dog har regeringen i Danmark fremsat et 

lovforslag der vil gøre, at selskabsskatten vil falde til 22 % i 2015. Da dette ikke 

endeligt vedtaget har vi valgt at bibeholde skatteprocenten på de 25 %. Derudover 

vurderes det at LEGO ikke har nogen indikationer på at de vil flytte hovedsædet ud af 

Danmark til et land med lavere selskabsskat. Denne antagelse begrunder vi med at det 

er en familieejet virksomhed, som der har deres rødder i Danmark. 

 

Budgettering af andet driftsoverskud 
 

De faktiske tal vedrørende andet driftsoverskud efter skat var i 2012 -949 TDKK. 

Omkostningerne vedrørende andet driftsoverskud er indtil nu steget hvert år. Derfor har 

vi budgetteret med at denne udvikling fortsætter. Stigningen er ikke markant, da vi ikke 

kan spå om hverken valutaudsving eller andre omkostninger, derfor holder vi deres på 

et meget jævnt niveau. Efter 2017 er det terminalværdien. 
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Budgettering af aktivernes omsætningshastighed 
 

I 2012 var AOH 3,42 %. I takt med omsætningen falder, har vi budgetteret med at 

denne også falder. Vi forudsætter, at LEGO ikke laver nogle store investeringer inden 

2017. Efter 2017 er det terminalværdien.  

 

Sammenfatning af budgetteringen 
 

Vi har, da vi lavede budgetteringen tænkt at væksten ikke kan blive ved hos LEGO. Vi 

tror stadig, at de vil få flotte resultater, bare ikke så storslået, som vi har set indtil nu. På 

baggrund af dette har vi budgetteret en mindre nedgang ved alle poster. LEGO vil nok 

aldrig gå helt af mode, men i takt med at der fødes færre og færre børn, må der være en 

nedgang i LEGOs vækst, da børn er deres målgruppe. 

 

Konklusion på regnskabsanalysen 
 

Konklusionen på regnskabsanalysen, hvad både angår reformulering, revisorpåtegning, 

samt nøgletal og budgetteringen er, at det kan ses på alle tal i perioden 2008-2012, at 

LEGO har en fantastisk opadgående virksomhed, som skaber overskud på overskud.  

 

Dette har også medført at revisorpåtegningerne er blanke i perioden og dermed ikke er 

noget at bemærke hos LEGO. Det er ligeledes heller ikke problemer med going concern 

i forbindelse med LEGO.  

 

Ved at reformulere egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen har vi gjort dem klar 

til analysebrug, da vi har skåret de uvæsentligste poster fra. Dette er gjort i forhold til at 

der kan være poster i regnskabet som er fiktive værdier eller værdier som ikke vil give 

mening at have med i analyse brug. 

 

Nøgletallene som vi har beregnet, er også opadgående i forhold til, at LEGO er en 

virksomhed i fremdrift og hvert år skaber et større overskud end året forinden. Vi har 

vurderet og konkluderet, at på baggrund af nøgletallene, at LEGO er en sund og stabil 

virksomhed som ikke taber meget i årene der går og de hele tiden udvikler sig og bliver 

større.  
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Budgetteringen har været sat, på baggrund af hvad vi tror der vil ske med LEGO 

fremadrettet, men vi har dog skævet til de historiske tal for at se hvordan 

udviklingstendensen har været hos LEGO i perioden 2008-2012. Dette har medgjort at 

vi mener at salget vil ligge på nogenlunde samme niveau i 2013, som i 2012 hvorefter vi 

så mener at salgsvæksten vil falde løbende over årene frem til terminalværdien.  

 

Dette er ligeledes tilfældet med de øvrige poster, som vi har budgetteret på nær 

selskabsskatten, som vi mener, vil være den samme over hele perioden. 
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Værdiansættelse efter RIDO metoden 
 
For at kunne værdiansætte værdien for en virksomhed, er der 2 modeller, når man har til 

formål at beregne værdien af virksomheden. Der kan enten bruges Cash Flow modellen 

som tilbagediskonterer det frie cash flow før fradrag af nettopengestrømmen til 

lånegiverne. 21 

 

Den anden model er residualindkomstmodellen, som tager udgangspunkt i den bogførte 

værdi af netto driftsaktiver og tilbagediskonterer residualindkomsten eller på en anden 

måde defineret som virksomhedens driftsoverskud med fradrag af 

kapitalomkostningerne af netto driftsaktiver.22 

 

Inden der kan foretages en værdiansættelse udfra en af de 2 modeller, skal vi først 

fastlægge diskonteringsfaktoren. Det omfatter fastlæggelse af 

egenkapitalomkostningerne og fastlæggelse af driftsaktivitetens kapitalomkostninger, 

hvor der herunder er fastlæggelsen af kapitalstrukturen for virksomheden. 

 

Hvis man derimod vil beregne værdien af egenkapitalen findes der 3 forskellige 

modeller. De kaldes residualmodellen, cashflow model og dividendemodel, alle disse 3 

er direkte modeller. Vi vil ikke komme nærmere ind på dem.  

 

Fastlæggelse af diskonteringsfaktoren 
 

Diskonteringsfaktoren har en afgørende rolle i forhold til når man skal beregne 

kapitalværdien af en pengestrøm.23 Fastlæggelsen af diskonteringsrente er vigtig alt 

afhængig af hvilken værdiansættelsesmodel der vælges, samt om der vælges en direkte 

eller indirekte model. Forskellen på den direkte og den indirekte metode er at den 

direkte metode vurderes på værdien af egenkapitalen hvor den i den indirekte model 

vurderes på værdien af virksomheden. Om det er en direkte eller indirekte metode er 

afgørende for hvilken diskonteringsrente, der skal anvendes.  

 

																																																								
21 S. 37 i ROV af Ole Sørensen 
22 S. 37 i ROV af Ole Sørensen 
23 S. 49 i ROV af Ole Sørensen 
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Vi vil derfor i de næste afsnit gennemgå, hvordan vi finder frem til elementerne beta, 

CAPM, samt WACC som alle indgår i værdiansættelsesmodellen.  

 

Risikofri rente 
 

Den risikofrie rente skal afspejle den rente som man vil kunne opnå på en risiko 

investering. Dog kan det siges, at i praksis er der ingen investeringer der er risikofrie. 

Den risikofrie rente sammenligner man oftest med den effektive rente på en dansk 10 

årig statsobligation. 

 

Den effektive rente på en dansk 10 årig statsobligation var den 31. december 2012 på 

1,5%.24 Vi vil derfor bruge denne rente i vores værdiansættelse. 

 

Estimering af beta – Gennemsnitlig markedsrisiko 
 

Betaværdien angiver risikoen på aktivet i forhold til markedsporteføljen. Den 

gennemsnitlige risiko på markedsporteføljen er 1. Hvis betaværdien er højere end 1, er 

der tale om en investering med større risiko end markedsporteføljen og hvis den er 

mellem 0 og 1 er det en investering med mindre risiko end markedsporteføljen. Er 

betaværdien 0, har vi at gøre med en risikofri investering.  Dette vises i figuren 

nedenfor. 

 

 

 

Vi vurderer, at risikoen i LEGO er den samme som markedsrisikoen, og derfor vurderer 

vi, at betaværdien er 1. Vi vil i vores værdiansættelse bruge betaværdien 1. 

 

																																																								
24 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1396 
	

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1  Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 
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Risikopræmie 
 

Med risikopræmien menes der det tillæg som investorerne kræver for at investere i 

aktier relativt til at investere i risikofrie aktiver, såsom statsobligationer.25 

 

Der er flere muligheder for at estimere risikopræmien. Der kan enten vælges at estimere 

på baggrund af en masse investorer, som er blevet bedt om at vurdere, hvad den ligger 

på. Dette bliver ligeledes udarbejdet i en undersøgelse som PWC foretager hvert år.  

Der kan også vælges at estimere risikopræmien på baggrund af ex post data. Den 

metode bygger på en antagelse om, at den forventede risikopræmie er det samme som 

historiske risikopræmie.  

 

Den sidste mulighed for at estimere risikopræmien er at beregne den ud fra nuværende 

aktiekurser ved hjælp af residulalindkomstmodellen. 

 

Vi har valgt at estimere risikopræmien udfra investorernes skøn over risikopræmie. Vi 

har dog ikke fundet frem til den udarbejde undersøgelse fra PWC til at estimere 

risikopræmien, men har fundet frem til et notat fra Deloitte, hvor risikopræmien bliver 

opgjort til 7 %.26 Vi vælger derfor at bruge 7 % i vores beregninger. 

 

Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger 
 

Egenkapitalværdien beregnes ved at diskontere pengestrømme, som tilfalder ejerne med 

egenkapitalomkostningerne, E(Ri), der svarer til ejernes afkastkrav ved en alternativ 

investering til samme risiko. 27 

 
  

																																																								
25 S. 51 i ROV af Ole Sørensen 
26 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Denmark/Local%20Assets/Documents/Udgivelser/Publikationer/Regnskab/DeloitteAar
sNyt%202012.pdf 
27 S. 50 i ROV af Ole Sørensen	
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For at finde ejernes afkastkrav ved en alternativ investering til samme risiko vil det 

være ideelt at bruge CAPM modellen, som kan udtrykkes som vist nedenfor: 

 

 
 Hvor:  

E(Ri) = Forventede afkast på aktiv i 

Rf = Risikofrie rente 

βi = Beta også systematisk risiko 

E(RM) = Forventede afkast på markedsporteføljen 

E(RM) - Rf  = markedets risikopræmie 

 

	
Da vi har fundet frem til vores værdier ved brug af CAPM modellen kan vi nu finde 

ejernes afkastkrav, som skal bruges til at fastlægge driftsaktivtetens 

kapitalomkostninger (WACC). 

 

E(Ri)= 1,5 + 1 * 7 = 8,50 % p.a. 

Fastlæggelse af driftsaktivitetens kapitalomkostninger 
 

Driftens kapitalomkostninger er et udtryk for hvad kapitalindskyder ofrer ved at 

investere i en virksomhed. 28 For at fastlægge kapitalstrukturen skal markedsværdierne 

for egenkapitalen og nettogælden bruges. Disse markedsværdier kan findes i 

årsrapporterne.  

 

Der er dog forbundet nogle problemer med at fastlægge den fremadrettede 

kapitalstruktur da vi ikke kender markedsværdierne for egenkapitalen og nettogælden 

efter årsregnskabet fra 2012.  

 

Vi vil derfor på baggrund af den nuværende og tidligere kapitalstruktur foretage et skøn 

over, hvordan den langsigtede kapitalstruktur vil se ud for LEGO. Vi vil dog begrænse 

os til kun at skønne den procentvise kapitalstruktur. 

																																																								
28 S. 55 i ROV af Ole Sørensen 
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Den langsigtede kapitalstruktur behøver ikke nødvendigvis at være den samme som den 

seneste kendte periode, da der typisk altid år fra år vil ske nogle ændringer i 

egenkapitalen og typisk altid på den ene eller anden måde i forpligtelserne. 

 

 

 

Vi har skitseret kapitalstrukturen op i beløb alt efter hvad der har været af værdi i 

årsrapporten. Her kan det tydeligt ses at egenkapitalen er vokset i takt med årene siden 

2008, hvilket hører sammen med den fremgang som LEGO har haft de seneste år. Det 

kan også ses at forpligtelserne i takt med årene er steget, hvilket kan betyde at LEGO 

har optaget mere gæld til måske at ekspandere videre ud i verden, udvikle deres 

produkter mm.  

	

	
	
Vi har skitseret den procentvise kapitalstruktur i perioden 2008-2012. Værd at bemærke 

er, at i 2011 er kapitalstrukturen vendt om således at egenkapitalen er den, som udgør 

mest af de samlede passiver. Dette vil, for investeres synspunkt, være godt da 

egenkapitalen typisk er et symbol på, hvad aktionærerne har i en virksomhed og at en 

investor vil kunne få en større bid af kagen ved at investere i LEGO fremfor andre 

virksomheder. 

 

Vi vurderer på baggrund af de tidligere års kapitalstruktur, at den langsigtede 

kapitalstruktur vil være, at egenkapitalen i alt vil udgøre omkring 68 % og 

forpligtelserne vil ligge på de resterende 32 %. Dette gør vi på baggrund af at selskabet 

de seneste år har haft en enorm vækst og dermed har skabt overskud på overskud, 

hvilket vi mener at LEGO vil fortsætte med i en årrække endnu.  

 

Vi vil derfor bruge denne kapitalstruktur i den resterende del af opgaven, og til at 

beregne WACC. 

 

Kapitalstruktur i kr. 2012 2011 2010 2009 2008
Egenkapital i alt 9.830.000.000    6.949.000.000    5.452.000.000    3.276.000.000    2.058.000.000    
Forpligtelser i alt 6.488.000.000    5.929.000.000    5.499.000.000    4.497.000.000    4.430.000.000    
Passiver i alt 16.318.000.000  12.878.000.000  10.951.000.000  7.773.000.000    6.488.000.000    

Kapitalstruktur i pct. 2012 2011 2010 2009 2008 Gns.
Egenkapital i alt 60,24% 53,96% 49,79% 42,15% 31,72% 47,57%
Forpligtelser i alt 39,76% 46,04% 50,21% 57,85% 68,28% 52,43%
Passiver i alt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav 
 

Pengestrømmen fra virksomhedens driftsaktiviteter måles efter skat, og derfor skal 

finansielle forpligtelsers afkastkrav ligeledes være efter skat.29 Afkastkravet bør kunne 

baseres på hvad virksomhederne kan få i rente i dag ved at optage et lån. De finansielle 

forpligtelsers afkastkrav, rg, kan estimeres som følgende: 

 

Rg = (rf + rs) (1 - t)  

 

hvor 

rf = Er den risikofrie rente 

rs = Er et selskabsspecifikt risikotillæg 

t = selskabsskatteprocenten 

 

Den risikofrie rente havde vi allerede, idet vi har brugt den i CAPM modellen. Denne er 

1,5 %. 

 

Vi har ligeledes selskabsskatteprocenten, som vi ikke forventer ændre sig og derfor vil 

være 25 %.  

 

Derimod har vi ikke det selskabsspecifikke risikotillæg. Dette kan findes på flere 

forskellige måder. Det kan enten beregnes ved hjælp af poster i årsrapporten, som kan 

påtænkes at have indflydelse på en rente, som virksomheden vil kunne have på enten 

lån eller andre forpligtelser hvortil der kan påtænkes at være rente på. 

 

Man kan også vælge at estimere renten på baggrund af virksomhedens seneste 

långivende aftale. 

 

  

																																																								
29 S. 55 i ROV af Ole Sørensen 
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Vi har valgt, at vi beregner risikotillægget og det er gjort således: 

	

	
 

Vi har i årsrapporten fundet forpligtelser vedrørende pensioner og lignende som vi 

mener, kan være en rentebærende gæld. Derudover har vi taget prioritetsgælden og de 

kortfristede forpligtelser som vi har lagt sammen til den netto rentebærende gæld på 

TDKK 944. 

 

Derefter har vi brugt de netto finansielle omkostninger før skat som vi har taget fra 

vores reformulerede resultatopgørelse, som findes i bilag 4, på TDKK 383. 

 

Måden vi har fundet risikotillægget på var at gøre følgende: 383/944 = 40,57 %. Vi kan 

nu regne forpligtelsernes afkastkrav ud ved at følge ovenstående formel: 

 

Rg = (rf + rs) (1 - t) = (1,5% + 40,57%) (1 – 0,25) = 31,55 % som er forpligtelsernes 

afkastkrav som vi skal bruge, når vi skal beregne WACC’en. 

 

Fastlæggelse af diskonteringsfaktoren, WACC 
 

For at kunne beregne virksomhedsværdien for LEGO skal der tages hensyn til de 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. De gennemsnitlige kapitalomkostninger tager 

højde for både ejernes og forpligtelserne afkastkrav, som vi tidligere har fundet frem til.  

 
  

Beregning af risikotillæg 2012
Pensioner og lignende forpligtelser 54
Prioritetsgæld, bankgæld og leasingforpligtelser 282
Kortfristede forpligtelser 608
Netto rentebærende gæld 944
Netto finansielle omkostninger før skat 383
Risikotillæg 40,57%
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Formlen for at beregne de gennemsnitlige kapitalomkostninger kan udtrykkes følgende: 

 

)1(··· cFKFKEKEK tRwRwWACC   

 

Hvor  

EKw = Markedsværdien af egenkapitalen  

EKR = Ejernes afkastkrav 

FKw = Markedsværdien af forpligtelser 

FKR = Afkastkrav til forpligtelser 

)1( ct = Selskabsskatteprocenten 

 

Vi vil i stedet for markedsværdien bruge vores estimerede kapitalstruktur på 

egenkapitalen og forpligtelser således at formlen for WACC vil komme til at se således 

ud: 

 

)1(··· cFKFKEKEK tRwRwWACC   = 68 % * 8,50 % + 32 % * 31,55 % * (1 – 25 %) = 

13,35 % 

 

Formlen viser at afkastkravet for at investere i virksomhedens driftsaktivitet er et vægtet 

gennemsnit af ejernes og långivernes afkastkrav, hvor de bliver vægtet ud fra den 

relative værdi af egenkapitalen og nettogælden i forhold til den samlede værdi af 

virksomheden.30 

 

Vi vil i den resterende del af opgaven bruge 13,35% som WACC, når vi skal foretage 

værdiansættelsen af LEGO. 

 

																																																								
30 S. 54 i ROV af Ole Sørensen 
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Værdiansættelse 
 

Vi har valgt at benytte os af residualindkomstmetoden, kaldet RIDO. Derudover vil det 

være en indirekte værdiansættelsesmodel, da vi først beregner virksomhedsværdien ved 

at diskontere pengestrømme der vil være til fordeling mellem virksomheden og dens 

forskellige aktionærer / kapitalejerindskyderer, for så at fratrække markedsværdien af 

gælden for at finde egenkapitalværdien.  

 

 

 

	
 

Værdiansættelse af LEGO efter RIDO metoden i mio. 

 

Som det fremgår af figuren, kommer vi frem til en virksomhedsværdi på 56.926 mio. kr. 

og en egenkapitalværdi på 55.062 mio. kr. ud fra de forskellige forudsætninger som vi 

har sat igennem opgaven. Den fulde værdiansættelse ses i bilag 5. 

 

At egenkapitalværdien er så høj i forhold til markedsværdien af egenkapitalen skyldes 

at vi i de efterfølgende år også har budgetteret med et højere overskud uden der bliver 

lavet nogen form for investeringer i den 5 årige budgetperiode. 

Historisk periode Terminal periode

2012F 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2017T

Periode 1 2 3 4 5 6

Periode (mid‐year) 0,5 1 1,5 2 2,5 3

DO 7.636 8.163 7.983 7.809 7.374 7.374

NDA 6.844 8.426 9.690 10.949 11.825 12.062 12.062

ROIC 100,0% 90,1% 77,4% 68,6% 61,7% 61,1%

RIDO 6.723 7.038 6.690 6.348 5.795 5.763

Diskonteringsfaktor 1,134 1,285 1,456 1,651 1,871 2,121

Diskonteringsfaktor (mid‐year) 1,065 1,134 1,207 1,285 1,368 1,456

PV af RIDO 5.931 5.478 4.593 3.845 3.097

PV af RIDO t.o.m. 2017 22.944

PV af RIDO t.o.m. 2017 (mid‐year) 27.243 6.314             6.209             5.543             4.940             4.236            

Justering (mid‐year) 4.299

Terminalværdi 50.779

PV af TV 27.138

PV af kerne driftsaktiver 56.926

+ Markedsværdi af ikke‐driftsmæssige aktiver 0

Virksomhedsværdi 56.926

‐ Netto finansielle forpligtelser ‐3.020

‐ Minoritetsinteresser 1.156                       

Egenkapitalværdi 55.062

RIDO

Budgetteret periode
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Derudover har LEGO i forhold til så mange andre virksomheder ikke så store finansielle 

forpligtelser, hvilket også gør at egenkapitalværdien ligger så tæt op af 

virksomhedsværdien.  

 

Det vil dog for en investor være dejlig læsning, at se den høje egenkapitalværdi i 

forhold til virksomhedsværdien, da egenkapitalværdien primært er aktionærernes og 

ejerens del af virksomheden.  

 

Konklusion på værdiansættelsen 
 

Da vi skulle lave vores værdiansættelse startede vi med at se på hvilken model vi ville 

lave værdiansættelsen efter. Vi besluttede os ret hurtigt for RIDO modellen, da vi som 

udgangspunkt kun har adgang til årsregnskabet og en cash flow model kræver et lidt 

mere indgående kendskab til virksomheden, som vi ikke synes vi har. 

 

RIDO modellen tager udgangspunkt i bogførte værdier, så denne følte vi var mest 

oplagt og samtidig at vi ville få de mest korrekte resultater, taget de informationer vi har 

i betragtning. 

 

Da vi skulle fastsætte vores risikofrie rente til vores værdiansættelse valgte vi at bruge 

den effektive rente på en dansk 10 årig statsobligation, da det oftest er den man 

sammenligner den risikofrie rente med. 

 

Estimering af betaværdien har vi valgt at sætte til 1, da vi vurderer, at en investering i 

LEGO svarer til markedsrisikoen, taget deres flotte resultater i betragtning. 

 

Risikopræmien vælger vi at fastsætte til 7 %, da vi kun har kunnet finde en opgørelse 

fra Deloitte, hvor de bruger denne værdi. 

 

Tallene til fastsættelse af kapitalstrukturen har vi, som også ses længere oppe valgt, at 

tage direkte fra årsrapporten og for at gøre det mere overskueligt skitseret op i nogle 

tabeller. De resterende værdier har vi vist, hvordan vi er kommet frem til mere konkret 

tidligere. 
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Vi kommer frem til at LEGO har en værdi på ca. 57 mia. kr., hvilket må siges at være et 

utroligt højt tal. Det er også, som sagt tidligere, fordi vi har budgetteret med overskud 

de næste par år også, samt at de ikke laver nogen investeringer de næste 5 år. Dette er 

kun gætterier, men vi begrunder det med at vi mener at LEGO har gjort de store 

investeringer de skal. Her tænker vi på investeringer såsom produktionsanlæg etc. og 

det har vi ikke fundet noget, som tyder på de har planer om. 

 

Vi føler os ret sikre på, at LEGO fortsat vil få overskud i de næste år, men vi tror dog 

ikke at de vil kunne fortsætte med, at få så flotte resultater, som de har fået de sidste par 

år. Dette kan man se ud fra vores budgettering, hvor vi fortsat har budgetteret med 

overskud, men ikke så storslået som tidligere. 

 

Begrundelsen for, at vi ikke tror de vil fortsætte udviklingen med kæmpe overskud er 

selvfølgelig på baggrund af vores tidligere analyser, primært de strategiske, som viser at 

deres primære målgruppe som er børn vil blive mindre, da fødselstallet er nedadgående 

i Danmark pga. at ting, som karriere er kommet mere i fokus hos især kvinder. 

 

En ting som også er afgørende for at vi ikke tror at LEGOs resultat vil blive ved med at 

udvikle sig er at, på et tidspunkt bliver det nødt til at stagnere, det kan ikke blive ved 

med at stige og vi tror at den grænse er nået nu.  

 

Som sagt igennem vores opgave tyder alle vores analyser på at det går godt for LEGO 

og også vil gøre det i fremtiden, blot ikke så storslået som hidtil. 

 

Dette er hvad vi tror, kommer til at ske i Danmark. Det er muligt, at de får kæmpe 

succes i udlandet, men vi har valgt at afgrænse os til Danmark, da det ellers vil blive alt 

for omfattende en opgave. 
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Perspektivering efter datoen fra vores problemformulering 
 

TV2 bragte d. 7. marts en artikel som omhandlede at LEGO lå i forhandlinger med The 

Simpsons, som er en meget kendt og utrolig populær tegneserie. Det er ikke helt klart 

endnu, hvad aftalen præcist kommer til at omhandle, men i artikler står der, at der vil 

blive lanceret byggeklodser baseret på kulttegnefilmen.  

 

Aftalen er ikke kommet i hus og man ved heller ikke hvornår den ville gøre det, så vi vil 

ikke mene at det vil have indflydelse på vores opgave, men at det alligevel er værd at 

nævne da vi begge tror at det vil blive en særdeles profitabel aftale, hvis LEGO indgår 

et samarbejde med The Simpsons. Flere udenlandske medier, såsom 

http://thebrickblogger.com/2013/03/LEGO-the-simpsons-news/, mener at ”The 

Simpsons klodsen” allerede vil komme i 2014. 

 

Vækstpakken som er blevet vedtaget af Folketinget vil selvfølgelig kunne få betydning 

for LEGO om et par år. Med den nye vækstpakke vil man sænke selskabsskatten fra 25 

% til 22 % hen over de kommende 3 år. Dette vil betyde rigtig meget – ikke kun for 

LEGO, men for alle virksomheder. 

 

Dette kan også betyde at flere virksomheder herunder LEGO er mere modtagelig 

overfor at skulle lave investeringer i Danmark i forhold til, at rykke det til udlandet. 
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Konklusion 
	
Hele formålet med at lave denne opgave, var at få svar på vores problemformulering, 

som lød: 

	
 Hvad er LEGOs mission, vision og værdier? 

 Hvilke omverdens forhold har indflydelse på virksomheden? 

 Hvordan er branchens attraktivitet og konkurrence situation? 

 Hvilke kompetencer besidder LEGO? 

 

 Hvordan har den økonomiske udvikling været for LEGO? 

 Hvilke korrektioner skal der foretages af LEGOs regnskaber, før de kan bruges 

til værdiansættelsesmodel? 

 Budgettere den fremtidige vækst 

 Hvad vil den estimerede pris på LEGO være på baggrund af teoretisk 

værdiansættelsesmodel? 

 

 
Vi føler, at vi har fået svar på disse spørgsmål.  
 
LEGOs mission, vision og værdier er at opfinde fremtidens legetøj. I vores analyser er 

vi kommet frem til, at LEGOs ønsker om dette stemmer fint overens med virkeligheden. 

LEGO er hele tiden innovative i forhold at udvikle nyt legetøj. Vi stiller os dog lidt 

kritiske overfor deres vision om at opfinde fremtidens legetøj. Vi mener nemlig, at 

teknologien har overtaget i stor stil forstået på den måde, at stort set alle børn i dag ejer 

enten en Iphone, spillekonsol eller begge dele. 

Hvis vi går 10 år tilbage, passede visionen fint, i forhold til at opfinde fremtidens 

legetøj, da mange børn dengang var meget mere aktive og måske havde deres legetøj og 

LEGO med ud i haven. 

 

I dag mener vi, at børn har fået så meget teknologi på værelset, såsom eget tv, 

playstation, computer mv., så de opholder sig langt mere inde døre. 

	

Vores konklusion må her være, at LEGO i dag bør revurdere deres vision, så den 

kommer til at stemme overens med dagens verden. 
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Deres mission og værdi synes vi dog passer meget godt til det de foretager sig og 

LEGOs fremtidige mål. Deres mission er at inspirere børn, så de også lærer via leg. 

Dette synes vi de lever godt op til. LEGOs eneste problem er bare at deres målgruppe 

bliver mindre både på alder og antal, forstået på den måde, at aldersgruppen, som 

interesserer sig for LEGO bliver mindre, som skyldes der bliver født færre børn i 

Danmark. 

 

LEGOs værdier som er: 
 

 Fantasi 

 Kreativitet 

 Sjovt 

 Lærerigt 

 Omsorgsfuld 

 Kvalitet 

 

Vi mener, at de lever fint op til disse punkter, samt at de fortsat bør være i fokus hos 

LEGO. 

 

I gennem vores opgave og analyser har vi også kigget på hvilke faktorer fra 

omverdenen, som har påvirket LEGO. Finanskrisen har ikke haft den store betydning 

for LEGO i forhold til så mange andre virksomheder. LEGO udtaler selv, at de havde 

deres finanskrise i 2004, hvor verdens økonomien, faktisk var på vej frem, så 

økonomisk set, kan vi konkludere, at der fra omverdenen ikke har været den store 

betydning. 

 

Politiske indgreb har heller ikke haft den store betydning for LEGO. De har mere eller 

mindre bare rettet ind og fulgt lovgivningen med hensyn til, hvordan LEGO og legetøj 

generelt skal produceres i Danmark. Her taler vi om CE mærkning. 

  

I vores analyser er vi kommet frem til, at det der har haft størst indflydelse på LEGO er 

den teknologiske udvikling, samt den sociale udvikling. Teknologisk mener vi som 

tidligere nævnt den store udvikling af Iphones etc, som vi tror, vil præge verden 

fremadrettet og blive mere og mere populært. 
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Vores analyser vedrørende social udvikling viser, at folk får færre og færre børn, da 

karrieren bliver prioriteret højere i de mange danskeres liv. Dette får desværre 

betydning får LEGO, da deres målgruppe er børn og derfor bliver mindre. 

 

Ud fra ovenstående konkluderer vi at den teknologiske og sociale udvikling er dem der 

påvirker LEGO mest. 

 

På baggrund af vores analyser konkluderer vi at legetøjsbranchen er attraktiv for de 

spillere som allerede er på markedet, som der har oparbejdet et netværk, kundekreds, 

leverandører etc., da det kan være et yderst profitabelt marked, hvis man er et 

veletableret firma.  

 

Vi vurderer samtidig at nye spillere vil have ekstremt svært ved at komme ind, da 

adgangsbarriererne er forholdsvis høje, forstået på den måde at det kræver en del 

startkapital, at oprette et produktionsanlæg, samt det vil tage lang tid at få oparbejdet 

nogle gode samarbejdskontakter.  

 

Konkurrencesituationen på markedet for LEGO vurderer vi til at være relativ positiv. 

De eneste reelle konkurrenter LEGO har, er Mattel, Hasbro og MGA Entertainment. De 

4 spillere vurderer vi til at være omkostningsledere på markedet. De mindre 

legetøjsproducenter følger så trop, så godt de kan, for at kunne bibeholde deres position 

på markedet. 

 

LEGOs kompetencer er mange. De har et fantastisk brand, et produkt, som er svært at 

efterligne, da LEGO har taget patent på alle deres produkter. 

 

Medarbejderkompetencer er også en stor fordel hos LEGO, som de også vægter meget 

højt. Dette ses også ved at LEGO kun ansætter de bedste, som opfylder LEGOs værdier, 

så de undgår fejl i produktionen af legetøjet. En kompetence som vi også mener, er 

værd at nævne er deres nuværende administrerende direktør Jørgen Vig Knustrup. Uden 

ham er det ikke sikkert, at LEGO havde klaret sig så suverænt, som de har. LEGO har 

også en stor kompetence i form at deres know-how, som de har oparbejdet op gennem 

årene. Her tænker vi både på deres forretningssans og strategier og udvikling af legetøj. 
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Et af vores problemformulerings spørgsmål lød på hvordan den økonomiske udvikling 

for LEGO har været.  

 

Vores opgave og alle vores analyser fortæller vist tydeligt, at der nærmest kun har været 

fremgang for LEGO. De har år efter år leveret et imponerende overskud. Det har den 

administrerende direktør Jørgen Vig Knudstrop en stor del af ansvaret for efter vores 

mening, da han har vist sig at være en fremragende leder.  

 

Vi har lavet et par småreguleringer ved regnskabet, for at kunne bruge tallene til en 

værdiansættelse. Vi har selvfølgelig også udført en reformulering af balance og 

resultatopgørelse. En reformulering giver et bedre overblik, da den adskiller 

driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten og derved giver mulighed for at belyse 

hvilke aktiviteter der er værdiskabende for LEGO. 

 

Vores budgettering viser at vi fortsat mener, at der vil være et flot overskud hos LEGO, 

men ikke ligeså overvældende de kommende år. Vi har ud fra vores analyser 

konkluderet at det på et tidspunkt må stagnere for LEGO. Det konkludere vi på 

baggrund af blandt andet vores strategiske analyser, som viser at teknologien i høj grad 

er i fokus hos børn, samt at der ikke bliver født så mange børn længere og da børn er 

den primære målgruppe hos LEGO, vil dette naturligvis sætte sine spor. LEGO er dog 

stadig dygtige til at komme med nye produkter og hvis rygterne om et samarbejde med 

kult-tegneserien The Simpsons bliver en realitet, tror vi at det vil åbne op for et kæmpe 

salg og dermed højere indtjening. 

 

Der er mange voksne, som der også nyder at se The Simpson, så der skal nok være et 

publikum hos den ældre aldersgruppe også, som vil synes at der er skægt at købe 

figurerne med The Simpsons. 

 

Vores værdiansættelse viser at LEGO er 57 mia. kr. værd og det må siges at være et 

rigtig højt beløb. Vi havde inden vi gik i gang talt om, hvad vi troede LEGO var værd 

og der gættede vi på i omegnen af 30 mia. og det viser sig at være dobbelt så højt. Det 

er lidt svært at forholde sig til så store beløb, men det viser bare igen hvor suveræne 

LEGO er. 
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Beløbet er selvfølgelig også så højt, da vi i vores budgettering har valgt at der de 

kommende år fortsat vil være et overskud, men ingen større investeringer. Selvom tallet 

er højt, mener vi det giver god mening efter vi har lært så meget om LEGO. Det er jo 

virkelig en suveræn virksomhed med en meget dygtig ledelse. 

 

Alt i alt kan vi konkludere på vores opgave, at LEGO er en sund og rask virksomhed. 

De er samtidig en utrolig spændende virksomhed, at læse om da det virker, som om at 

de er næsten usårlige. Vi synes samtidig er det rigtig spændende, at LEGO stadig ikke 

er blevet børsnoteret og dette hænger sammen med at LEGO gerne vil bibeholde det at 

være en familieejet virksomhed. 
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Bilag 1 – Årsrapporterne fra 2008-2012 – resultatopgørelse i TDKK 
	

	
	
	
	
	
	
	 	

Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526
Produktionsomkostninger -6.758 -5.519 -4.413 -3.463 -3.165
Bruttofortjeneste 16.647 13.212 11.601 8.198 6.361
Andre eksterne omkostninger -6.150 -5.257 -4.627 -3.602 -2.969
Administrationsomkostninger -1.326 -1.104 -931 -855 -645
Andre driftsomkostninger -1.219 -1.185 -928 -739 -743
Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster 7.952 5.666 5.115 3.002 2.004
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0 0 -142 -100 -20
Resultat af primær drift før særlige poster 7.952 5.666 4.973 2.902 1.984
Restruktureringsomkostninger 0 0 0 0 116
Andre driftsindtægter 0 0 0 0 0
Resultat af primær drift (EBIT) 7.952 5.666 4.973 2.902 2.100
Anndel af resultat i associerede virksomheder 0 0 0 0 0
Finansielle indtægter 19 34 21 131 41
Finansielle omkostninger -449 -158 -105 -146 -289
Resultat før skat 7.522 5.542 4.889 2.887 1.852
Skat af årets resultat -1.909 -1.382 -1.171 -683 -500
Resultat efter skat 5.613 4.160 3.718 2.204 1.352
Minoritetsinteresser 30 23 22 7 9
Årets resultat 5.643 4.183 3.740 2.211 1.361

Effektiv skatteprocent 25,38 24,94 23,95 23,66 27,00
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Bilag 1 fortsat – Årsrapporterne fra 2008-2012 – aktiver i TDKK 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Aktiver 2012 2011 2010 2009 2008
Anlægsaktiver

Imaterielle aktiver
Patenter 68 76 81 83 2
IT-software 104 102 26 33 13
Kunderelationer 0 0 0 0 0
Andre imaterielle aktiver 0 0 0 0 0
Imaterielle aktiver under udførelse 37 12 78 116 90
Imaterielle aktiver i alt 209 190 185 232 105

Materielle aktiver
Grunde og bygninger 1.688 1.140 863 699 549
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.263 1.016 722 465 217
Produktionsanlæg og maskiner 1.615 1.239 983 766 500
Materielle aktiver i alt 4.566 3.395 2.568 1.930 1.266

Finansielle aktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 3 3 3
Andre værdipapire og andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Udskudt skatteaktiv 131 114 180 94 132
Andre langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 0
Finansielle aktiver i alt 134 117 183 97 135

Anlægsaktiver i alt 4.909 3.702 2.936 2.259 1.506

Omsætningsaktiver
Varebeholdning 1.705 1.541 1.327 1.056 870
Tilgodehavnder fra salg og tjenesteydelser 4.950 3.845 3.321 2.128 1.822
Andre tilgodehavender 630 603 618 604 439
Periodeafgrænsningsposter 226 462 0 0 0
Igangværende arbejde 0 0 0 0 0
Ejendomme til videresalg 0 0 0 0 0
Tilgodehavender hos nærtstående parter 3.442 1.950 1.956 0 600
Tilgodehavende selskabsskat 22 244 12 111 130
Likvide beholdninger 468 557 802 1.630 1.129
Omsætningsaktiver i alt 11.443 9.202 8.036 5.529 4.990

Aktiver i alt 16.352 12.904 10.972 7.788 6.496
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Bilag 1 fortsat – Årsrapporterne fra 2008-2012 – Passiver i TDKK 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Passiver 2012 2011 2010 2009 2008
Egenkapital
Aktiekapital 20 20 20 20 20
Reserve for regnskabsmæssig sikring 39 -252 -114 49 49
Overført resultat 9.888 7.321 5.684 3.488 2.291
Reserve for valutakurs regulering -117 -140 -138 -281 -302
Reserve for værdipapirer disponible for salg 0 0 0 0
Aktionærerne i LEGO A/S' andel i egenkapital 9.830 6.949 5.452 3.276 2.058
Minoritetsinteresser 34 26 21 15 8
Egenkapital i alt 9.864 6.975 5.473 3.291 2.066

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser
Udskudt skat 21 50 21 82 98
Pensioner og lignende forpligtelser 54 55 52 56 50
Hensatte langfristede forpligtelser 71 72 75 20 63
Prioritetsgæld, bankgæld og leasingforpligtelser 282 881 918 903 1.411
Langfristede forpligtelser i alt 428 1.058 1.066 1.061 1.622

Kortfristede forpligtelser
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0
Hensatte kortfristede forpligtelser 64 34 3 100 138
Kortfristede forpligtelser 608 7 6 5 4
Leverandørgæld 2.112 1.611 1.518 1.336 1.036
Anden gæld 3.180 3.122 2.609 1.901 1.547
Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 0 0
Selskabsskat 96 97 297 94 83
Kortfristede forpligtelser i alt 6.060 4.871 4.433 3.436 2.808

Forpligtelser i alt 6.488 5.929 5.499 4.497 4.430

Passiver i alt 16.352 12.904 10.972 7.788 6.496
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Bilag 2 – Reformulerede egenkapital i TDKK 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 	

Reformuleret egenkapital 2012 2011 2010 2009 2008
Bevægelser i egenkapitalen
Egenkapital pr. 1/1 6.949 5.452 3.276 2.058 1.671
Reguleringer 0 0 0 0 0
Egenkapital pr. 1/1 6.949 5.452 3.276 2.058 1.671
Valutaregulering udenlandske virksomheder 23 -2 143 21 17
Dagsværdireguleringer 291 -138 -163 0 37
Aktiebaserede vederlæggelser 0 0 0 0 0
Aktuarmæssige tab/gevinster 0 0 0 0 0
Andre reguleringer 0 0 0 0 0
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 0 0 -10
Årets resultat 5.583 4.137 3.696 2.197 1.343
Poster der ikke kunne placeres 0 0 0 0 0
Årets totalindkomst 5.897 3.997 3.676 2.218 1.387
Udloddet udbytte -3.000 -2.500 -1.500 -1.000 -1.000
Køb og salg af egne akier 0 0 0 0 0
Kapitalnedsættelse 0 0 0 0 0
Annulering af aktier 0 0 0 0 0
Kapitalforhøjelse incl. Overkurs 0 0 0 0 0
Køb/afgang minoritetsinteresser -16 0 0 0 0
Udbytte af egne aktier 0 0 0 0 0
Egenkapitalbevægelser i alt 2.881 1.497 2.176 1.218 387
Egenkapital pr. 31/12 9.830 6.949 5.452 3.276 2.058
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Reformuleret balance 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsaktiver
Goodwill 68 76 81 83 2
IT-software 104 102 26 33 13
Kunderelationer 0 0 0 0 0
Andre imaterielle aktiver 0 0 0 0 0
Imaterielle aktiver under udførelse 37 12 78 116 90
Grunde og bygninger 1.688 1.140 863 699 549
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.263 1.016 722 465 217
Materielle aktiver under udførelse 1.615 1.239 983 766 500
Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 3 3 3
Andre værdipapire og andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Udskudt skatteaktiv 131 114 180 94 132
Andre langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver bestem for salg (herunder varebeholdninger) 1.705 1.541 1.327 1.056 870
Tilgodehavnder fra salg og tjenesteydelser 4.950 3.845 3.321 2.128 1.822
Andre tilgodehavender 630 603 618 604 439
Periodeafgrænsningsposter 226 462 0 0 0
Igangværende arbejde 0 0 0 0 0
Tilgodehavende selskabsskat 22 244 12 111 130
Driftsaktiver i alt 12.442 10.397 8.214 6.158 4.767

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 21 50 21 82 98
Pensioner og lignende forpligtelser 54 55 52 56 50
Hensatte langfristede forpligtelser 71 72 75 20 63
Hensatte kortfristede forpligtelser 64 34 3 100 138
Leverandørgæld 2.112 1.611 1.518 1.336 1.036
Anden gæld 3.180 3.122 2.609 1.901 1.547
Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 0 0
Selskabsskat 96 97 297 94 83
Driftsforpligtelser i alt 5598 5041 4575 3589 3015
Netto driftsaktiver (NDA) 6.844 5.356 3.639 2.569 1.752

Finansielle aktiver
Ejendomme til videresalg 0 0 0 0 0
Værdipapire 3.442 1.950 1.956 0 600
Likvide beholdninger 468 557 802 1.630 1.129
Finansielle aktiver i alt 3.910 2.507 2.758 1.630 1.729

Finansielle forpligtelser
Prioritetsgæld, bankgæld og leasingforpligtelser 282 881 918 903 1.411
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0
Finansielle kortfristede forpligtelser 608 7 6 5 4
Finansielle forpligtelser i alt 890 888 924 908 1.415
Netto finansielle forpligtelser (NFF) -3.020 -1.619 -1.834 -722 -314
Minoritetsinteresser 34 26 21 15 8
Egenkapital 9.830 6.949 5.452 3.276 2.058

Bilag 3 – Reformulerede balance i TDKK 
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Reformuleret resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008
Dirftsoverskud fra salg

Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526
Produktionsomkostninger -6.229 -5.078 -4.066 -3.187 -2.964
Bruttoresultat 17.176 13.653 11.948 8.474 6.562
Salgs- og marketingsomkostninger -6.039 -5.132 -4.568 -3.575 -2.944
Administrationsomkostninger -1.313 -1.034 -882 -815 -604
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver -654 -637 -606 -429 -290
Tilbageførsel af nedskrivning langsigtede aktiver 0 0 0 0 0
Driftsoverskud fra salg (før skat) 9.170 6.850 5.892 3.655 2.724
Skat udgør:
Rapporteret skatteomkostning -1.909 -1.382 -1.171 -683 -500
Skattefordel på finansielle poster 96 28 42 -18 24
Skatteeffekt på andet driftsoverskud 316 299 230 210 194
Driftsoverskud fra salg 6.849 5.141 4.449 2.780 2.006

Andet driftsoverskud
Andre driftsindtægter 0 0 0 0 0
Andre driftsomkostninger -1.218 -1.184 -927 -738 -740
Omstruktureringsomkostninger og andre særlige poster 0 0 8 -15 116
Valutakursreguleringer netto -47 -13 0 -88 -153
Andet driftsoverskud i alt (før skat) -1.265 -1.197 -919 -841 -777
Skat på andet driftsoverskud 316 299 230 210 194
Andet driftsoverskud i alt -949 -898 -689 -631 -583

Ikke resultatførte driftsposter
Andel af resultat i associerede virksomheder efter skat 0 0 0 0 0
Valutaregulering udenlandske virksomheder 23 -2 143 21 17
Værdiregulerede sikringsinstrumenter 291 -138 -163 0 37
Aktiebaserede vederlæggelser 0 0 0 0 0
Aktuarmæssige tab/gevinster 0 0 0 0 0
Andre reguleringer 0 0 0 0 0
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 0 0 -10
Ikke resultatførte driftsposter 314 -140 -20 21 44

Totalindkomst fra driften (DO) 6.214 4.103 3.740 2.170 1.467

Finansielle poster
Finansielle indtægter 19 34 21 131 41
Finansielle omkostninger -402 -145 -105 -58 -136
Netto finansielle omkostninger før skat -383 -111 -84 73 -95
Skatteeffekt heraf 96 28 42 -18 24
Netto finansielle omkostninger efter skat -287 -83 -42 55 -71

Koncernresultat 5.927 4.020 3.698 2.225 1.396
Minoritetsinteressers andel af koncernresultat 30 23 22 7 9
Totalindkomst 5.897 3.997 3.676 2.218 1.387

Bilag 4 – Reformulerede resultatopgørelse i TDKK 
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Bilag 5 – Den fulde værdiansættelse i TDKK 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Historisk periode Terminal periode

2012F 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2017T

Salg 25,0% 20,0% 15,0% 13,0% 8,0% 2,0% 2,0%

OG salg (før skat) 39,0% 41,0% 38,0% 33,0% 30,0% 28,0% 28,0%

Effektiv skatteprocent 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Kerne nettodriftsaktiver i pct. af salg 29,2% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

WACC 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4%

Sidste faktiske år 2012

Antal aktier  0

Multibel kapitalandele i associerede selskaber 0

Multibel minoritetsinteresser 34

Markedsværdi af ikke‐driftsmæssige aktiver (ekskl. kapitalandele)

Regnskabsmæssig værdi af kapitalandele i asso 3

Historisk periode Terminal periode

2012F 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2017T

Omsætning 23.405 28.086 32.299 36.498 39.418 40.206 40.206

Driftsoverskud fra salg, før skat 9.170 11.515 12.274 12.044 11.825 11.258 11.258

Rapporteret skatteomkostning ‐1.909 ‐2.879 ‐3.068 ‐3.011 ‐2.956 ‐2.814 ‐2.814

Driftsoverskud fra salg, efter skat 6.849 8.636 9.206 9.033 8.869 8.444 8.444

Andet driftsoverskud ‐949 ‐1.000 ‐1.043 ‐1.050 ‐1.060 ‐1.070 ‐1.070

Samlet driftsoverskud 5.900 7.636 8.163 7.983 7.809 7.374 7.374

Kerne nettodriftsaktiver 6.844 8.426 9.690 10.949 11.825 12.062 12.062

Ikke‐kerne driftsaktiver

Nettodriftsaktiver 6.844

Netto finansielle forpligtelser ‐3.020

Minoritetsinteresser 34

Egenkapital 9.864

Historisk periode Terminal periode

2012F 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2017T

Periode 1 2 3 4 5 6

Periode (mid‐year) 0,5 1 1,5 2 2,5 3

DO 7.636 8.163 7.983 7.809 7.374 7.374

NDA 6.844 8.426 9.690 10.949 11.825 12.062 12.062

ROIC 100,0% 90,1% 77,4% 68,6% 61,7% 61,1%

RIDO 6.723 7.038 6.690 6.348 5.795 5.763

Diskonteringsfaktor 1,134 1,285 1,456 1,651 1,871 2,121

Diskonteringsfaktor (mid‐year) 1,065 1,134 1,207 1,285 1,368 1,456

PV af RIDO 5.931 5.478 4.593 3.845 3.097

PV af RIDO t.o.m. 2017 22.944

PV af RIDO t.o.m. 2017 (mid‐year) 27.243 6.314             6.209             5.543             4.940             4.236            

Justering (mid‐year) 4.299

Terminalværdi 50.779

PV af TV 27.138

PV af kerne driftsaktiver 56.926

+ Markedsværdi af ikke‐driftsmæssige aktiver 0

Virksomhedsværdi 56.926

‐ Netto finansielle forpligtelser ‐3.020

‐ Minoritetsinteresser 1.156                       

Egenkapitalværdi 55.062

Vækstforudsætninger

Proforma regnskaber

RIDO

Budgetteret periode

Budgetteret periode

Budgetteret periode
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Bilag 6 Danmark statistik-fødsler sidste 4 år 
	
	
	
	
LEVENDEFØDTE 
Enhed: Antal 

 

2009 2010 2011 2012

 

Hele landet 62 818 63 411 58 998 57 916

Landsdel Byen København 10 987 11 556 11 171 11 217

 

Landsdel Københavns omegn 5 769 5 966 5 467 5 627

 

Landsdel Nordsjælland 4 161 4 095 3 653 3 526

 

Landsdel Bornholm 303 307 236 261

 

Landsdel Østsjælland 2 319 2 426 1 960 1 951

Landsdel Vest- og sydsjælland 5 560 5 505 5 087 4 696

 

Landsdel Fyn 5 160 5 039 4 701 4 585

 

Landsdel Sydjylland 7 723 7 854 7 084 6 969

 

Landsdel Østjylland 9 915 9 863 9 439 9 198

 

Landsdel Vestjylland 4 806 4 768 4 547 4 256

Landsdel Nordjylland 6 115 6 032 5 653 5 630
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


