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Indledning
LEGO blev i en unders�gelse fra Global Reputation Institute vurderet som v�rende blandt top 5 i 

deres omd�mme og forbruger kendskab. S�ledes i samme selskab som virksomhederne Google og 

Apple.

I den relative korte perioden fra 2000 til 2012 gennemgik LEGO to yderpunkter i virksomhedens 

historie. Fra at v�re p� vej mod enden til p� ganske f� �r, at vende udviklingen til et niveau ingen 

havde troet muligt. Dette i en tid hvor hele verden snakkede global krise. 

De seneste �r har LEGO overrasket igen og igen p� omr�der, hvor konkurrenterne ikke har kunnet 

levere tiln�rmelsesvis samme resultater. Analytikerne vurderer LEGO udenfor sammenligning med 

de st�rste konkurrenter i branchen, og kun f� virksomheder i andre brancher har performet med

lignende resultater.

Der er ingen tvivl om, at LEGO koncernen har udviklet en vinderstrategi. En strategi som har 

for�get virksomhedens v�rdi betydeligt de seneste �r. LEGO er en familieejet virksomhed og 

markedsv�rdien er derfor ukendt. Den bogf�rte egenkapital synes kun i ringe grad at afspejle den 

fundamentale v�rdi p� LEGO. Dette er omdrejningspunktet for denne rapport, som vil estimere 

aktion�rv�rdien p� den unoterede virksomhed LEGO.   
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Problemformulering
Denne rapport har til form�l at gennemg� en fundamentalanalyse af LEGO. Analysen danner

baggrund for en v�rdians�ttelse af selskabet ved brug af DCF modellen.  

Hvilken fundamentalv�rdi har LEGO og hvorledes st�r den fundamentale v�rdi i forhold til 

virksomhedens bogf�rte v�rdi.

Ovenst�ende hovedsp�rgsm�l �nskes besvaret gennem en strategisk analyse og regnskabsanalyse. 

Ud fra denne fundamentale analyse vil et proforma budget blive anvendt til en v�rdians�ttelse. 

V�rdians�ttelsen vil tage udgangspunkt i en absolut v�rdians�ttelsesmodel. F�lgende 

undersp�rgsm�l s�ges besvaret:

Unders�gelsessp�rgsm�l 
Strategisk analyse 

1) P� baggrund af en strategisk analyse - intern og ekstern – �nskes en vurdering af hvilke

faktorer som yder indflydelse p� en v�rdians�ttelse af LEGO koncernen.

2) Hvorledes knytter de strategiske faktorer – ikke-finansielle v�rdidrivere – sig til de 

finansielle v�rdidrivere

Regnskabsanalyse 

1) Hvorledes ser en reformulering af LEGO’s �rsregnskaber ud?

2) Hvordan har egenkapitalforrentningen v�ret drevet af driftsaktiviteten og 

finansieringsaktiviteten?  

3) Hvordan har v�ksten i relevante n�gletal udviklet sig?

4) Hvorledes er driftsaktiviteterne styret af vedvarende overskudskomponenter?

Budgettering og v�rdians�ttelse

1) Hvilken budgetperiode er hensigtsm�ssig 

2) Hvordan forventes udviklingen i oms�tning, overskudsgrad og oms�tningshastighed samt 

andre driftsomkostninger?

3) Hvilken diskonteringsfaktor skal anvendes under hensyn til kapitalstruktur?

4) Hvad bliver den fundamentale v�rdi af egenkapitalen?
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Afgr�nsning
Anvendte modeller og metoder vil kort blive pr�senteret og beskrevet i rapporten. Der vil hvor det 

vurderes rimeligt indg� en kritisk diskussion af metode- og modelvalg samt kildekritik. Det er 

antaget, og dermed en foruds�tning, at l�seren af denne rapport har kendskab og forst�else for b�de 

begreber, teorier, modeller m.v. anvendt i denne rapport.  

Alt datamateriale anvendt i denne rapport er sekund�r, hvilket is�r begr�nser den strategiske 

analyse af selskabets interne forhold.

P� det globale marked for leget�j og spil vil underkategorien computerspil kun blive behandlet 

perifert. Hovedv�gten l�gges s�ledes p� markedet traditionelt leget�j og spil

Der er i visse omr�der i rapporten sket en naturlig afgr�nsning, idet LEGO er en unoteret 

virksomhed. Metoder der bygger p� markedsv�rdier, er der derfor fundet alternativer for. 

I en ekstern analyse er det i visse henseender ogs� interessant at kigge p� key drivers of change og 

scenarios, som bygger videre p� PESTEL-analysen1. Dette er mest interessant p� komplekse og 

volatile markeder og kunne v�re interessant i dette tilf�lde. Det afgr�nses der dog for her.

1 ECS, kapitel 2
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Metode og struktur

Rapporten er opdelt i tre hovedafsnit og f�lger i store tr�k strukturen fra Regnskabsanalyse og 

v�rdians�ttelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, af Ole S�rensen.

De tre afsnit er som f�lger: 

o Afsnit 1- Strategisk analyse, prim�r forfatter Mikkel J�nsson

o Afsnit 2- Regnskabsanalyse, prim�r forfatter Jakob Hallas-M�ller

o Afsnit 3- Budgettering og v�rdians�ttelse, prim�r forfatter Jakob Hallas-M�ller

Indledning 

Konklusion

Budgettering

V�rdians�ttelse

Regnskabs-
analyse

Strategisk 
analyse
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Afsnit 1:

Den strategiske analyse s�ger at afd�kke LEGO koncernens strategiske position og retning. Hertil 

benyttes f�lgende modeller og redskaber:

o PESTEL-analysen, som har til form�l at identificere de omverdensfaktorer som yder st�rst 

indflydelse p� industrien og dermed indirekte ogs� LEGO

o Porters Five Forces, som identificerer og analyserer de faktorer i industrien som yder st�rst 

pres p� LEGO

o En analyse af ressourcer og kompetencer

o Boston matricen, som analyserer LEGO koncernens sammens�tning af produktportef�ljen

o Porters Generiske strategier og Anshoffs v�kststrategier, for at vurdere holdbarheden af 

disse strategier og graden af strategic fit, p� baggrund af ovenst�ende 4 punkter

o SWOT-analyse, som opsamling p� de foreg�ende 5 punkter

De finansielle v�rdidrivere m�ler hvordan LEGO’s v�rdiskabelse realiseres og ikke hvordan 

aktion�rv�rdi skabes, de er alts� ikke egnet til prognoseform�l. Det er dette problem som 

n�dvendigg�r den strategiske analyse og sammenkoblingen mellem de fundne ikke-finansielle 

v�rdidrivere og de finansielle v�rdidrivere. Derfor vurderes sammenh�ngen mellem de fundne

ikke-finansielle v�rdidrivere og de finansielle v�rdidrivere afslutningsvis.

Da LEGO koncernen er en forholdsvis lukket virksomhed har det til tider v�ret n�dvendigt at 

foretage kvalificerede g�t og antagelser, for at kunne benytte de n�vnte modeller og redskaber. Her 

t�nkes prim�rt p� den interne analyse og i s�rdeleshed portef�ljeanalysen.

De markedsdata og estimater som er anvendt i den strategiske analyse er fra marketline.com og 

Euromonitor International. Disse kilder er tilg�ngelige gennem CBS bibliotek og indeholder 

ubetinget de mest aktuelle data.

Afsnit 2:

Dupont pyramiden anvendes til analyse af rentabiliteten i virksomheden. Modellen arbejder i flere 

niveauer og giver en konkret forst�else og indsigt af de faktorer, der har indflydelse p� den 

historiske egenkapitals forrentning.
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De fleste figurer er opstillet ved beregninger p� baggrund af regnskabstal fra LEGO �rsrapporter 

2006-2011. Kilder vil ikke fremg� af figurer i dette afsnit, men er alle udarbejdet ved egen tilvirken. 

�rsrapporterne vurderes som p�lidelige kilder til form�let.

Afsnit 3:

Som absolut v�rdians�ttelsesmodel er valgt DCF modellen, der til forskel fra 

risidualindkomstmodellen er en cash flow baseret model. Modellen er valgt idet den vurderes bedst 

egnet for LEGO jf. nedenst�ende argumentation for fravalg af andre modeller.  

Dividende modellen g�r sig bedst egnet i virksomheder, hvor der sker dividendeudbetalinger og den 

dividendepolitik der f�res er forbundet med virksomhedens v�rdiskabelse. Dette er tiln�rmelsesvis 

tilf�lde i LEGO. Modellen er dog fravalgt idet dens anvendelse kr�ver stor viden om interne 

forhold, hvilket er begr�nset tilg�ngeligt.  

Risidualindkomstmodellen er fravalgt idet modellen er en regnskabsbaseret model, der g�r brug af 

bogf�rt v�rdi af egenkapitalen til at bestemme virksomhedens v�rdi. Den bogf�rte egenkapital kan 

s�ledes udg�re en meget stor del af det endelige resultat og er s�ledes ikke velegnet idet form�let 

med rapporten er, at sammenholde bogf�rt egenkapital med den fundamentale v�rdi.  

CAPM er brugt til fastl�ggelse af egenkapitalomkostningerne og er gennemg�et i det respektive 

afsnit. 

Afsnit 1 - Strategisk analyse

For at kunne foretage en ”korrekt” prognosticering af LEGO�s fremtidige udvikling og en 

v�rdians�ttelse af selskabet, er det n�dvendigt med et indg�ende kendskab til LEGO koncernen og 

dens omgivelser.

P� denne baggrund vil der i det f�lgende afsnit blive foretaget en strategisk analyse af 

virksomheden. Den strategiske analyse best�r af en kort gennemgang af koncernens 

forretningsomr�der, en ekstern og en intern analyse. Slutteligt foretages der en opsamling i en 

SWOT analyse og dern�st identificeres de v�sentligste ikke-finansielle v�rdidrivere. 
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Forretningsomr�der
LEGO har ved udgangen af 2011 opn�et en global markedsandel p� 7,1%2, hvilket g�r koncernen 

til den 3. st�rste producent af leget�j m�lt p� oms�tning. LEGO har opn�et dette gennem en 

uafbrudt v�kst siden de kritiske �r i 2004 og 2005. LEGO’s produkter er udviklet s� de passer til 

b�rn i alle aldre og udviklingsstadier, og de kan alle placeres i f�lgende kategorier3:

F�rskoleprodukter

”F�rskoleprodukter er kategorien for b�rn, der endnu ikke er begyndt i skole. Produkterne er 

udviklet til det lille barns kunnen, s� det gennem kreativ leg kan bruge h�nderne og udvikle sine 

motoriske evner. LEGO DUPLO best�r i dag af b�de l�se klodser, hvor man kan bygge frit efter

fantasien, og legetemaer – for eksempel lufthavn, tog og hospital. Sv�rhedsgraden passer til b�rn 

fra halvandet til seks �r. Sikkerhed spiller en central rolle for f�rskoleprodukterne. Elementerne har 

en st�rrelse, s� sm� b�rn under tre �r kan lege med dem uden fare for at sluge delene, da 

elementerne er st�bt p� en m�de, s� ingen sm�dele kan falde af.”

Bricks & More

”Bricks & More er �sker eller spande med de traditionelle LEGO klodser og specialelementer som 

for eksempel vinduer, hjul og tagsten. Her beh�ver man ingen byggevejledning – kun fantasi. Med 

Bricks & More kan man bygge lige det, man vil. Hvis ideerne slipper op, kan man finde inspiration 

i h�fter, der f�lger med klodserne. Bricks & More findes b�de som DUPLO klodser og almindelige 

LEGO klodser.”

Legetemaer

”Legetemaer er alle de produkter, der er bygget op omkring en historie. Det kan for eksempel v�re 

temaer som brandstation, politi, lufthavn, ridderborg, racerbiler og meget mere. Ud over 

byggeoplevelsen kan man bruge mange timer p� at lege med de f�rdigbyggede modeller.”

2 �rsrapport 2011, side 10
3 www.LEGO.com, Company Profile 2011, side 9-10

www.LEGO.com
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Licensprodukter

”Licensprodukterne er legetemaer, der er baseret p� for eksempel film eller b�ger, som LEGO 

Koncernen k�ber rettighederne til. LEGO designere omskaber universet og personerne til LEGO 

klodser, s� legen kan forts�tte hjemme p� stuegulvet. LEGO Koncernen har blandt andet en LEGO 

Star Wars™ og en LEGO Toy Story™ produktlinje.”

LEGO MINDSTORMS NXT

”Med LEGO MINDSTORMS NXT kan man selv designe sin egen robot. Ved hj�lp af den software, 

der f�lger med, kan robotterne programmeres til et v�ld af forskellige funktioner. Man bygger selv 

robotten med for eksempel motor, lys-, lyd- og f�lesensorer, s� den kan reagere p� forskellige 

input.”

LEGO� Education

”LEGO Education produkterne er udviklet specielt til undervisningsbrug og indeholder materiale 

til b�de l�rere og elever. Eleverne f�r mulighed for selv at udforske, hvordan tingene h�nger 

sammen. N�r man l�rer ved selv at bruge h�nderne, husker man meget bedre, end hvis man f�r 

noget fortalt. Dette er filosofien bag LEGO Educations undervisningskoncepter.”

Br�tspil og LEGO leg i kombination

”LEGO Games er en r�kke br�tspil, der giver mulighed for en enest�ende kombination af at bygge 

med LEGO klodser og social leg med familie og venner. Spillerne bygger spillet af klodser, spiller 

det og kan bagefter bygge spillet om eller �ndre p� reglerne. De mange spil er udviklet med 

udgangspunkt i LEGO kernev�rdierne: sjov leg, kreativitet og kvalitet, og de henvender sig til 

b�rn, der er fem �r eller �ldre.”

Digitale tilbud

”LEGO Koncernens ambition er at levere digitale legeoplevelser, der udtrykker LEGO 

kernev�rdierne p� nye m�der ved hj�lp af interaktiv teknologi. B�de i offlinespil som f.eks. 

licenserede videospil og LEGO applikationer, og online gennem LEGO Universe og LEGO.com. 

Missionen er at tilbyde digitalt indhold, rum til at lege og v�rkt�jer, der inspirerer og motiverer 

b�rn til at skabe og dele historier om det, de skaber. De digitale tilbud lever op til de samme h�je 

standarder for sikkerhed og kvalitet, som forbrugere forventer fra de fysiske LEGO produkter.”
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Offline LEGO spil

”LEGO spil kan spilles p� konsoller og computer. De giver spillerne mulighed for at fordybe sig i 

velkendte universer som LEGO Star Wars™, LEGO� Indiana Jones™ og LEGO Harry Potter™, 

hvor de kan opleve eventyr, bek�mpe fjender og bruge deres kreativitet til at bev�ge sig gennem 

spillet. Kombinationen af let tilg�ngelige spil, muligheden for flere spillere p� samme tid og det 

kendte univers i kombination med en unik humor g�r LEGO spillene popul�re i den digitale

verden.”

Det sidstn�vnte forretningsomr�de ” Offline LEGO spil” vil ikke blive behandlet dybdeg�ende i det 

f�lgende, da det vurderes at v�re et perifert forretningsomr�der p� nuv�rende tidspunkt, jf. afsnittet 

”Markedsdefinition”.

Markedsdefinition
Det globale marked for leget�j og spil best�r af underkategorierne ”traditionelt leget�j og spil” og 

”computerspil”. Sidstn�vnte er yderligere opdelt i ”hardware” og ”software”. 

LEGO opererer prim�rt i markedet for traditionelt leget�j og spil4, selvom de seneste �rs store 

satsning p� bl.a. online computerspil i form af LEGO Universe ogs� placerer LEGO i markedet for 

computerspil. Stikket blev dog definitivt trukket ud af det projekt i januar 2012 pga. manglende 

betalende kunder.

Markedet for traditionelt leget�j og spil kan yderligere inddeles i 8 underkategorier, hvor LEGO 

som minimum befinder sig i 4 af dem. Af hensyn til tilg�ngelig data kigges der p� markedet for 

traditionelt leget�j og spil (omtales herefter som leget�jsmarkedet) som helhed, men forklaringer p� 

v�kst og fald s�ges ogs� forklaret, hvor det er muligt, gennem underkategorierne .

4 LEGO Koncernen – �rsrapport 2011, side 9
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Historisk markedsdata 
Det globale leget�jsmarked har, set i lyset af den globale krise og recession, v�kstet ganske p�nt 

fra 2007-20115, gennemsnitligt 3,3%, jf. figur 1 og 2.

Figur 1 - Global detailv�rdi af leget�jsmarked i mia. $ �r 2007-2011, egen tilvirkning
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Figur 2 - Procentuel global markedsv�kst �r2007-2011, egen tilvirkning
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Den globale v�kst i perioden skyldes i h�j grad markederne Asien/Stillehavsomr�det6, med en 

gennemsnitlig �rlig v�kst p� 6,5% i perioden, og til dels Europa7 med en gennemsnitlig �rlig v�kst 

5 www.Marketline.com, Global Toys & Games, January 2012
6 Marketlineinfo.com, Toys & Games in Asia-Pacific, January 2012
7 Marketlineinfo.com, Toys & Games in Europe, January 2012

www.Marketline.com
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p� 2,2%. USA8, som st�r for 28,2% af det globale leget�jsmarkeds v�rdi, har i perioden oplevet et 

regul�rt fald i oms�tning p� 0,2%.

Forventninger til markedet
Den gennemsnitlige �rlige v�kst p� 3,3% i perioden �r 2007-2011 forventes at stige til 4% de 

kommende 5 �r, jf. figur 3 og 4.

Figur 3 - Global detailsv�rdi af leget�jsmarked i mia. $ �r 2012-2016, egen tilvirkning

Figur 4 - Procentuel global markedsv�kst �r2012-2016, egentilvirkning
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8 Marketlineinfo.com, Toys & Games in the United States, January 2012
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Den forventede gennemsnitlig �rlige v�kst p� 4% vil drive detailv�rdien af leget�jsmarkedet op p� 

94,8 mia. $ i slutningen af 20169. Igen forventes v�ksten at skyldes Europa- og Asia/Pacific-

markederne, med henholdvis 2,2% og 7,5% v�kst. USA, med en forventet gennemsnitlig �rlig 

v�kst p� 0,1% frem til 2016 vil dermed blive overg�et i markedsv�rdi af b�de Asia/Pacific og 

Europa10. Nedenst�ende figur 5 viser den forventede markedsudvikling p� de nuv�rende st�rste 

markeder.

Figur 5 - Forventet udvikling i detailv�rdi af leget�jsmarked, egentilvirkning

Ekstern analyse
I den eksterne analyse vurderes de samfunds- og branchefaktorer som yder st�rst indflydelse p� 

LEGO indtjening og derigennem LEGO�s v�rdi.

Den eksterne analyse best�r her af to delanalyser. PESTEL-analysen udleder de vigtigste 

samfundsfaktorer og Porters Five Forces bestemmer leget�jsbranchens attraktivitet som helhed. 

9 www.Marketline.com, Global Toys & Games, January 2012
10 Marketlineinfo.com, Toys & Games in Europe, January 2012 og Marketlineinfo.com, Toys & Games in Asia-
Pacific, January 2012

www.Marketline.com
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PESTEL - en omverdensanalyse
Der vil i det f�lgende, ud fra en PESTEL-analyse, blive belyst de overordnede faktorer og 

str�mninger i samfundet, som har og kan yde indflydelse p� LEGO koncernen. PESTEL-analysen 

gennemg�r seks forhold som i st�rre eller mindre grad har indflydelse: politiske, �konomiske, 

sociale, teknologiske, milj�m�ssige og lovgivningsm�ssige forhold.

Politiske forhold
De Markeder hvorp� LEGO opererer, er koncernen underlagt de p�g�ldende landes lovgivninger, 

og som producent af luksusvarer er selskabet afh�ngig af alle politiske tiltag, der kan �ge lysten og 

muligheden hos forbrugeren til at k�be luksusvarer. 

Den f�rte skatte- og afgiftspolitik vil have indflydelse p� forbrugernes disponible indkomst og 

dermed mulighed for at �ge forbruget af luksusvare. Eksempelvis har den tidligere VK-regerings 

skattestop og den lave rente, alt andet lige, �get den disponible realindkomst i Danmark. 

Danmark har siden 1982 f�rt fastkurspolitik. Den f�rte fastkurspolitik har mindsket 

valutakursudsving, skabt bedre og mere stabil indtjening for virksomheder og medf�rt en lavere 

inflation og rente.

Danmarks fastkurspolitik over for EUR har dog under finans- og valutakrisen vist sig at v�re 

omkostningsfuld for virksomheder baseret i Danmark. S�ledes har nationalbanken adskillige gange 

�get rentesp�ndet til EUR for at forsvare Kronen. Dette har gjort det relativt dyrere for danske 

virksomheder at finansiere deres drift, i forhold til konkurrenter i EURO-zonen.

P� trods af at LEGO�s hoveds�de er i Billund og koncernen f�rst og fremmest er under dansk 

lovgivning, er de en af de st�rste spillere p� det globale leget�jsmarked. Og da Danmark udg�r en 

meget lille del af dette marked, er det selvf�lgelig n�rliggende at kigge p� de st�rre regioner og 

lande. 

Som n�vnt, er Asien/Pacific - herunder Kina og Indien - godt p� vej til at blive det st�rste marked 

m�lt p� detailv�rdi. Nye love tr�dte i kraft i Kina i januar 2011 som i h�jere grad har liberaliseret 

og afbureaukratiseret det kinesiske marked og �bnet yderligere op for udenlandske investorer.  Den 
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seneste kinesiske 2011-2015 fem�rsplan har som erkl�ret m�l yderligere  at reducere den 

administrative byrde som er p�lagt virksomheder. Ydermere er nye socialpolitiske tiltag vedtaget og 

tr�dt i kraft i juli 2011, som ogs� giver kinesere som immigrerer fra landdistrikter til bydistrikter  ret 

til en form for underst�ttelse 11. 

F�lles for BRIIK-landene - Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina - de s�kaldte emerging 

economies som er fremtidens store markeder er, at de alle led mindre og i kortere tid under den 

nuv�rende krise. Krisen har tvunget igennem et kvalitetsl�ft af uddannelsessektorerne, mens der er 

gjort mindre for at adressere mere eller mindre korrupte retssystemer og barrierer overfor 

udenlandske investeringer12. 

Vi har ogs� igennem krisen set flere protektionistiske tiltag fra forskellige regeringer. S�ledes 

indf�rte Indien i 2009 et 6 m�neders ubegrundet importforbud mod kinesisk leget�j13. Ligeledes har 

Argentina indf�rt importrestriktioner p� kinesiske varer i 201114. I begge tilf�lde har disse 

restriktioner un�gteligt v�ret til gene for b�de Hasbro og Mattel, som begge f�r en stor del af deres 

produkter fremstillet i Kina1516.

Kina truede med at f�re sagen om det indiske importforbud for WTO, men det er ofte en bekostelig 

aff�re tidsm�ssigt. Importforbuddet blev dog kun af 3 m�neders varighed og ikke 6 m�neder, som 

f�rst bebudet.

I Kina er f�nomenet ”de sm� kejsere” dukket op pga. den l�nge f�rte 1-barnspolitik. Dette vil blive 

uddybet senere i afsnittet socio-kulturelle forhold

En stor del af LEGO�s produktion ligger i Tjekkiet og Ungarn17. Begge lande er medlemmer af EU 

og Scengen-samarbejdet og dette skaber konkurrence p� lige vilk�r EU landene imellem.  Tjekkiet 

11 www.oecd.org, Economic policy reforms 2012: Going for growth OECD 2012, side 64
12 Econmic policy reforms 2012: Going for growth OECD 2012, side 12
13 http://www.telegraph.co.uk/finance/recession/4511451/China-outraged-after-India-bans-all-toy-imports.html
14 Global PEST Analysis for Toys and Games Industry over 2011-2015, Euromonitor International November 2011
15 www.Datamonitor.com, Hasbro Inc. Company Profile side 8
16 www.Marketline.com, Global Toys & Games, January 2012, side 18
17 LEGO �rsrapport 2011 side 8

www.oecd.org
 http://www.telegraph.co.uk/finance/recession/4511451/China
www.Datamonitor.com
www.Marketline.com
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har netop indf�rt ny lovgivning som bl�der op for deres ellers stramme jobbeskyttelseslovgivning18, 

hvilket m� v�re godt nyt for arbejdsgivere i Tjekkiet.

�konomiske forhold
Det globale perspektiv p� kort sigt: De �konomiske forhold er som oftest en funktion af den f�rte 

politik og lovgivning i de enkelte lande, og luksusvareproducenter er i h�j grad afh�ngige af 

gunstige �konomiske forhold. Her er BNP og disponibel realindkomst gode indikatorer for 

samfunds�konomien, og de h�nger som oftest sammen. Eksempelvis er USA’s og andre 

industrialiserede landes reall�n femdoblet siden 1929, grundet en for�gelse i produktiviteten og 

medf�lgende h�jere eftersp�rgsel p� arbejdskraft som medf�rte markant lavere arbejdsl�shed og 

h�jere l�nninger19. Sp�rgsm�let er nu, om vi vil se en lignende, hurtigere eller langsommere 

udvikling i BRIIK-landene og Next Eleven-landene, Mexico, Nigeria, Egypten, Tyrkiet, Iran, 

Pakistan, Bangladesh, Indonesien20, Vietnam, Syd Korea og Filippinerne, som p� lige fod med 

BRIIK-landede vurderes til at blive det 21. �rhundredes st�rste �konomier. 

USA: Med d�rlige arbejdsmarkedstal og forbrugertillid i bund, har den amerikanske �konomi mistet 

momentum og den indenlandske eftersp�rgsel er faldet21. 

18 Econmic policy reforms 2012: Going for growth OECD 2012, side 66
19 Frank/Bernanke, Principles of Economics, Fourth Edition, side 492
20 Indonesien er her, afh�ngigt af kilden, placeret blandt enten BRI(I)K- eller N-11-landene. 
21 http://www.oecd.org/document/48/0,3746,en_33873108_33873886_45268528_1_1_1_1,00.html

http://www.oecd.org/document/
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Figur 6 - Udvikling i USA�s BNP

Kilde: OECD.org

Det fortsatte fald i ejendomspriser spiller i h�j grad ogs� ind n�r vi snakker om tillid og privat 

forbrug. Jf. ovenst�ende figur 6, forventes v�ksten dog at tiltage medio 2012 og p� kort sigt 

forventes en solid v�kst trukket af privatforbruget.

EU: Akkurat som i USA, har den europ�iske �konomi lidt et tilbageslag.  Den gr�ske - og til dels 

portugisiske, spanske og italienske – g�ldskrise, i till�g til en generel lav forbrugertillid og 

(ned)justeringer i den private og offentlige sektor, har begr�nset forbruget22.

22 http://www.oecd.org/document/42/0,3746,en_33873108_33873325_45268586_1_1_1_1,00.html

http://www.oecd.org/document/42/0,3746,en_33873108_33873325_45268586_1_1_1_1,00.html


20

Figur 7 - Kortsigtet udvikling i BNP i EU

Kilde: OECD.org

P� kort sigt forventes der dog trods alt en mindre v�kst, ogs� her trukket af privatforbruget, jf. figur 

7. Denne prognose er dog forudsat, at der findes en b�redygtig politisk l�sning p� g�ldkrisen, 

hvilket der p� ingen m�de er garantier for. S�ledes sp�s Eurosamarbejdet, i visse kredse, ikke store 

chancer for at overleve dette �rti, og nedbrydningen vil starte allerede i �r med Gr�kenlands og 

Italiens udtr�den 23. Om dette bliver en realitet er sv�rt at sp� om, men de �konomiske 

konsekvenser af et EURO-kollaps forekommer uoverskuelige. 

Kina: P� kort sigt vil Kina opleve et fald i v�kstraten i 2012, men vil falde tilbage p� ca. 10% i 

v�kst i BNP igen i 201324.

Mexico: Med en solid forventet v�kst i BNP i 2013, en stabil stigning i forbrugerprisindexet p� 

mellem 3,4% og 5,3% indtil 2014 og en forventet arbejdsl�shedsrate p� 4,5% i 2013 kan LEGO 

forvente et st�rre l�npres i deres mexicanske produktion end konkurrenter med produktion baseret i 

de traditionelle industrialiserede lande.

Ungarn: Med et forventet fald i BNP i 2012, en lille forventet stigning i 2013 og en forventet 

arbejdsl�shedsrate p� 11,8% i 201325, vil LEGO stadig i overskuelig fremtid nyde godt af relativt 

lave l�nninger i den del af produktionen som er baseret her.

23 http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8987886/Eurozone-collapse-starts-this-year-says-CEBR.html
24 http://www.oecd.org/document/31/0,3746,en_33873108_36016481_45274719_1_1_1_1,00.html

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8987886/Eurozone
http://www.oecd.org/document/31/0,3746,en_33873108_36016481_45274719_1_1_1_1,00.html
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Tjekkiet: Med en forventet moderat v�kst i BNP og inflation og et svagt fald i arbejdsl�shedsraten 

2012 og 2013, vil LEGO sandsynligvis heller ikke her opleve et st�rre l�npres i den n�rmeste 

fremtid. 

Danmark: Forventningerne til �konomien i Danmark26 minder meget om forventningerne til 

Tjekkiet og heller ikke her vil LEGO opleve store omkostningsfor�gelser p� l�nsiden i den 

n�rmeste fremtid. Dog forventes der et overudbud af ufagl�rt arbejdskraft og en massiv mangel p� 

uddannet arbejdskraft frem mod 2020. Med en stor del af LEGO�s videnstunge produktion og R&D 

baseret i Danmark27 kan dette blive et problem i fremtiden. 

Desuden er den traditionelle legoklods’ prim�re bestanddel er olie. LEGO vil derfor blive direkte 

ber�rt af en eventuel ny oliekrise. Og med de nuv�rende h�je oliepriser28 og en styrket Dollar, kan 

dette meget vel blive en tiltagende omkostning i produktionen.

Det globale perspektiv p� l�ngere sigt: P� l�ngere sigt vil vi se en beskeden �konomisk v�kst i

EU, Japan og USA, mens v�ksten stadig vil v�re at finde i BRIK- og N-11-landene. �konomierne 

vil stabilisere sig fra 2021 og fremefter, med en �rlig v�kst p� ca. 4%29, jf. nedenst�ende figur 8.

Figur 8 - �rlig forventet v�kst i BNP i procent

Kilde: Udenrigsministeriet

25 http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_33873108_33873438_45269939_1_1_1_1,00.html
26 http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_33873108_33873309_45269342_1_1_1_1,00.html
27 �rsrapport 2007
28 http://aktiestrategen.dk/578/oliepriser-pa-2008-niveau-er-det-en-trussel-for-aktierne/
29 http://www.netpublikationer.dk/um/11132/html/chapter05.htm, side 37

http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_33873108_33873438_45269939_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/30/0,3746,en_33873108_33873309_45269342_1_1_1_1,00.ht
 http://aktiestrategen.dk/578/oliepriser
http://www.netpublikationer.dk/um/11132/html/chapter05.htm
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Det vil betyde et enormt v�kstpotentiale for virksomheder, som er repr�senteret i de p�g�ldende 

lande, herunder LEGO. 

Sv�kkelsen af EURO’en vil alt andet lige ogs� gavne LEGO�s eksport udenfor EU. S�ledes vil det 

betyde en relativt lavere pris for LEGO�s produkter i forhold til Hasbro og Mattel, hvis 

egenproduktion prim�rt ligger i USA og outsourcede produktion i Kina. 

Den f�rte rentepolitik har, som n�vnt tidligere, ogs� en �konomisk betydning. Nationalbanken har 

adskillige gange siden 2007 �get rentesp�ndet til EURO-zonen for at modvirke valutaspekulation 

og pres p� kronen. Dette har betydet, at den historisk lave rente faktisk har givet LEGO en relativ 

ulempe i forhold til konkurrenter i EURO-zonen, mht. l�nefinansiering i driften. Der kan dog ikke 

herske tvivl om, at den lave rente generelt har og stadig holder h�nden under et vaklende 

ejendomsmarked og privatforbrug.

Sociale og kulturelle forhold
P� trods af faldende f�dselsrater p� flere n�glemarker, er ”f�r skole”-kategorien den st�rste 

underkategori i ”traditionelt leget�j og spil”-kategorien30. S�ledes s� man en �rlig gennemsnitlig 

global v�kst fra 2005-2010 p� 7%. En forklaring p� dette skal blandt andet findes i Kina. Her udg�r 

”f�r skole”-kategorien hele 40% af hele markedet for leget�j og spil31. Dette skyldes i h�j grad 

Kina’s 1-barns politik, som har aff�dt f�nomenet ”den lille kejser”32. Forklaringen er, at n�r der 

f�des f�rre b�rn i et samfund vil tendensen til at fork�le dem blive st�rre. Desuden er kineserne af 

den mening, at det ”rigtige” leget�j vil hj�lpe deres b�rn godt p� vej. Her er LEGO godt placeret i 

”f�r skole”- og ”konstruktions”-underkategorien. 

Som i Kina, har vi heller ikke set et lignende fald i det vestlige leget�jsmarked som resten af 

�konomien. Det kan igen skyldes, at for�ldre har en tendens til at forfordele deres b�rn i sv�re 

tider. Ydermere, n�r play value33 bliver vigtigere og pengene ikke helt sl�r til, vil for�ldre s�ge 

mod de produkter som er holdbare og samtidig stimulerende34. 

30 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 19
31 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 20-21
32 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 22
33 ”play value” kan bedst beskrives som en kombination af leget�js tidsm�ssige holdbarhed(durabilitet og aktualitet) og 
evne til udvikling af b�rns kognitive evner. Og s� skal naturligvis stadig v�re sjovt at lege med
34 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 24



23

Man kan derfor ikke entydigt sige, at en �ndring af fertilitetsraten og dermed LEGO’s m�lgruppe, 

vil p�virke virksomheden i den ene eller den anden retning. Det er dog overvejende sandsynligt, at 

det fald i f�dselsraten35 vi har set i OECD-landene siden 1970’erne, har haft en advers effekt p� det 

globale leget�jsmarked.

B�rnene, LEGO’s m�lgruppe, er idag mere selvst�ndige end de var for bare 10 �r siden. De kan 

kommunikere �jeblikkeligt med andre b�rn p� den anden side af kloden, hvilket g�r deres 

forbrugsm�nstre mere uforudsigelige. 

Vi ser i �jeblikket en ”alderskompression” som presser den traditionelle leget�jsindustri. B�rn fatter 

tidlig interesse for for�ldres ”gadgets”. Kategorierne ”sp�db�rn” og ”f�r-skole” er s�ledes 

sandsynligvis de sidste aldersgrupper hvor leget�j st�r �verst p� �nskelisten, inden b�rnene f�r en 

smart phones og computer36. 

Tilg�ngeligheden af smart phones, iPads og spillekonsoller har som n�vnt presset den traditionelle 

leget�jsindustri de seneste �r. Og udviklingen ser ud til at forts�tte. Kigger man eksempelvis p� det 

st�rste marked for computerspil USA, ser man at over 70% af ”gamers” er 20 �r eller derover37 og 

inkluderer man aldersgruppen 13-19 �r er tallet over 80%. Der alts� her et stort potentiale for 

virksomheder som form�r at udnytte det. Denne mulighed har LEGO heller ikke forpasset, og har i 

samarbejde med spiludviklingsfirmaer udgivet mere end 40 LEGO brandede spiltitler siden 199738.

Internetsalg af traditionelt leget�j har, som det fremg�r af figur 9, boomet de seneste �r og det viser 

ingen tegn p� afmatning39.

35 http://www.oecd.org/dataoecd/13/38/16587241.pdf side 4
36 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 23
37 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 35
38 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 25
39 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 40

http://www.oecd.org/dataoecd/13/38/16587241.pdf
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Figur 9 - Procentuel andel af salg over internettet

Kilde: Euromonitor International

Dette, kombineret med at halvdelen af alle internetbrugere vil v�re i Asien i �r 2020, jf. figur 10, 

kan betyde markedsandele for fremsynede virksomheder som t�r satse p� alternative salgskanaler. 

Figur 10 - Udvikling i fordeling af internetbrugere, 2005-2020

Kilde: Euromonitor International
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Gennem fortsatte investeringer i Asien/Pacific regionen, kan LEGO hente st�rre markedsandele p� 

traditionelt leget�j. Og lykkes det LEGO at fastholde disse ”kunder” i deres teenage�r og voksen�r, 

gennem computerspil, er der et k�mpe v�kstpotentiale for LEGO.

Endnu en vigtig trend er licensprodukter. Licensprodukter skaber et indbyrdes profitabelt 

afh�ngighedsforhold parterne imellem, med store indtjeningsmuligheder hvis man f�r den rette 

licens. Der betales selvf�lgelig licens til indehaveren af ophavsrettighederne, men s� er en intensiv 

reklamekampagne i mange tilf�lde heller ikke n�dvendig. LEGO har hidtil haft stor succes med 

licensprodukter som Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones og Pirates of the Caribbean. Senest 

havde LEGO Batman serien alene en markedsandel p� 1,2% af markedet for traditionelt leget�j i 

2010, jf. tabel 1

Tabel 1 - Markedsandele p� produktniveau

Kilde: www.euromonitor.com

En anden trend som krisen har f�rt med sig, er en �get prispolarisering p� markedet. Enten k�ber 

man det billigste eller det dyreste. Ogs� her er LEGO d�kket ind. Traditionelt ligger LEGO-

produkter i den dyre ende, men med lanceringen af LEGO miniatures i 2010 fik LEGO en 

�jeblikkelig ”best seller” 40 i den billige ende. 

Teknologiske forhold
Markedet for traditionelt leget�j er traditionelt set en lavteknologisk branche. Som tidligere n�vnt 

presses branchens dog af mere h�jteknologisk leget�j som spillekonsoller og smartphones. Vi 

overv�rer nu en tiltagende sammensmeltning af det traditionelle leget�jsmarked og 

computerspilsmarkedet. Traditionelt leget�j bliver oftere udstyret med elektronik, computerchips og 

40 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 27

www.euromonitor.com
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software. I kategorien ”bamser” har vi siden 2004 set en stigning i andelen af leget�j med 

elektroniske komponenter p� 7 procentpoint, fra 13,3% i 2004 til 20,1% i 201041.

T�t p� 40% af ”f�r-skole”- leget�j, som s�lges i udviklede lande, har en eller anden form for 

elektronik indbygget42 og dette er med til udviske gr�nsen mellem leget�j og elektronik, og 

underkategorierne ”traditionelt leget�j og spil” og ”computerspil”.

Milj�m�ssige forhold
Den traditionelle legoklods’ prim�re bestanddel er olie. Plasten er den s�kaldte ABS plast hvis ene 

bestanddel er, udover olie og diverse andre kemiske sammens�tninger, PBA og er  

hormonforstyrrende hvis det indtages. Produktet er p� milj�styrelsen liste over u�nskede stoffer og 

EU’s liste over hormonforstyrrende stoffer.43 BPA er potentielt en bombe under legoklodsen, men 

indtil videre er stoffet kun forbudt i sutteflasker, tudkopper og produkter som er beregnet til at v�re 

i kontakt med f�de til 0-3 �rige.

Natur og milj� har aldrig fyldt mere i folks bevidsthed end de g�r nu og virksomheders har et st�rre 

milj�ansvar, socialt ansvar og b�redygtighed i den moderne forbrugers �jne. LEGO har i den 

forbindelse en Environmental Social and Corporate Governance(ESG)-strategi. Kort fortalt g�r den 

bl.a. ud p� at forbedre arbejdsmilj� og sikkerhed, ingen hjemkaldelser, 100% uafh�ngighed af 

fossile br�ndstoffer i 2020 og 100% genbrug. 

Her har LEGO n�et deres kortsigtede m�l mht. alle fire punkter og optimerer nu i hele 

virksomhedens v�rdik�de44.

De skrives desuden p� LEGO’s hjemmeside f�lgende: ” Alle LEGO legematerialer produceret til 

det europ�iske marked, er m�rket med EUs CE m�rke. M�rkningen betyder, at LEGO Koncernen 

st�r inde for, at produktet lever op til det europ�iske leget�jsdirektiv. Produkter, der er produceret 

til det amerikanske marked, lever op til Code of Federal Regulation, Consumer Product Safety 

Improvement Act (CPSIA) og ASTM standarden F963. 

41 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 28
42 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 23
43 http://www.forbrugerkemi.dk/kemi-info/stoffer/b/bisphenol-a
44 http://aboutus.lego.com/da-dk/sustainability/the-topics-we-work-with/environment/

 http://www.forbrugerkemi.dk/kemi
 http://aboutus.lego.com/da


27

Det betyder i praksis, at alle LEGO legematerialer skal opfylde de skrappeste myndighedskrav, der 

er p� omr�det.”

Derudover g�r LEGO en aktiv indsats for at forbedre leget�jsstandarder med henblik p� �get 

sikkerhed.45

I disse tider med blyholdig, sundhedsskadeligt eller direkte livsfarligt leget�j vurderes det, at LEGO 

er et skridt foran deres �vrige konkurrenter p� milj�omr�det og er p� dette omr�de klassens duks.

Lovgivningsm�ssige forhold
Da der ofte kan forekomme sammenfald mellem kategorierne i en PESTEL-analyse, vurderes der 

ikke at v�re andre lovgivningsm�ssige hensyn at tage i betragtning, end de som er n�vnt i de 

�vrige afsnit.

Porters Five Forces - en brancheanalyse
Hensigten med analysen er, at belyse brancheforholdene for det marked hvorp� LEGO befinder sig. 

Analysen tager udgangspunkt i 4 af modellens markedskr�fter: potentielle udbydere, leverand�rer, 

substituerende produkter og kunder. Afslutningsvis, med sk�ven til de 4 f�rste kr�fter, granskes 

den femte markedskr�ft - graden af rivaliseringen - i den givne branche. Hensigten er nu, at

bestemme konkurrenceintensiteten i branchen. Jo mindre presset er fra de 5 markedskr�fter, jo 

mere attraktiv er branchen, med et h�jere profitpotentiale for den enkelte virksomhed46

Som n�vnt tidligere opererer LEGO prim�rt p� markedet for traditionelt leget�j, men som 

fremh�vet i PESTEL-analysen er markedet for ”traditionelt leget�j og spil” og ”computerspil” ved 

at overlappe og smelte sammen. Det kan g�re det sv�rt, at adskille de 2 underkategorier og er 

vigtigt at have in mente ved brug af Porters Five Forces-modellen47. 

45 http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/product-quality-and-safety/
46 ECS, side 59-60
47 ECS, side 67

 http://aboutus.lego.com/da
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Truslen fra nye konkurrenter
Stordriftsfordele og erfaring: I mange industrier er stordriftsfordele en meget vigtig faktor. Liges� i 

leget�jsindustrien. N�r de store spillere – LEGO, Mattel, Hasbro og flere – har n�et en hvis st�rrelse 

i produktionen, vil det v�re sv�rt for nye konkurrenter at matche deres relativt lavere 

enhedsomkostninger og vil derfor fungere som en adgangsbarriere.

Erfaring vil ogs� fungere som en adgangsbarriere. Indtil en nye konkurrent har n�et samme stadie 

p� erfaringskurven48, vil den p�g�ldende virksomhed sandsynligvis have h�jere 

enhedsomkostninger. 

Stordriftsfordele kan og er til dels blevet overvundet af billig arbejdskraft fra Kina, hvilket har 

betydet at b�de Mattel og Hasbro nu ogs� f�r produceret store dele af deres produkter i Kina af en 

ekstern partner. LEGO har gennem de seneste 3 �rs insourcing af produktionen ogs� flyttet deres 

produktion til Ungarn, Tjekkiet og Mexico, som er lande med forholdsvis billig arbejdskraft. 

N�r alt kommer til alt, er der dog reelt ingen adgangsbarrierer. S� l�nge en ny konkurrent har penge 

til markedsf�ring er der intet i vejen for at f� det produceret billigt i eksempelvis Kina.

Differentiering: Her menes evnen til at till�gge et produkt mere v�rdi end konkurrentens produkt i 

forbrugerens �jne. LEGO er en af branchens st�rste brands og er garant for kvalitet, og Mattel har 

eksempelvis Barbie dukken som har en enorm brandm�ssig v�rdi. Differentieringen reducerer 

truslen fra nye konkurrenter, da den i h�j grad skaber kundeloyalitet. 

Igen, modtr�kket har v�ret billigt leget�j fra Kina. Alt kan s�lges, bare det er billigt nok. Truslen 

fra nye konkurrenter vurderes at v�re st�rk, men p�virker i ringe grad LEGO grundet deres 

differentieringsstrategi.

Truslen fra substituerende produkter
Som n�vnt i PESTEL-analysen, er markedet for ”traditionelt leget�j og spil” og ”computerspil” ved 

at overlappe og smelte sammen. S�dan som den teknologiske udvikling er g�et, kan man diskutere 

om det giver mening at inddele i de to kategorier. 

48 ECS, side 99-101
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Det der under alle omst�ndigheder er vigtigt at kigge p� er price/performance ratio49. Et 

substituerende produkt er, p� trods af en h�jere pris, stadig en trussel, s� l�nge forbrugeren vil 

betale for den ekstra ”performance”. I leget�jsindustrien kan performance eksempelvis v�re 

kvalitet/holdbarhed eller play value. Indenfor ”traditionelt leget�j og spil” vil en stor del af LEGO’s 

produkter ligge i den dyre ende, men sammenligner vi med substitutter som smart phones, 

spillekonsoller og tablets vil LEGO’s produkter v�re relativt billige. Leget�jsproducenten 

LeapFrog har ogs� lanceret en s�kaldt LeapPad, som skal konkurrere direkte med Apples iPad og 

andre tablets.

Truslen fra substituerende produkter vurderes derfor til at v�re relativt h�j. Truslen kan dog i h�j 

grad opfattes som en stor mulighed. En mulighed som branchen, og i h�j grad ogs� LEGO, har 

grebet og omsat til v�kst. For at understrege pointen ses der i figur 11, t�t p� 500 solgte 

smartphones pr. 1000 indbyggere i 2015. Lanceringen af telefonapps som Scrabble og Matador, har 

haft en meget positiv synergieffekt for producenter af traditionelle br�tspil. S�ledes er det en stor 

del af forklaringen p� Hasbro’s salgsv�kst i traditionelle br�tspil.

Figur 11 - Smartphones, Antal enheder pr. 1000 indbyggere

Kilde: Eurominitor international, Toys and Games: Trends, development and prospects side 37

49 ECS, side 62
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Kundernes/k�bernes forhandlingsstyrke
K�berne forhandlingsstyrke er en vigtig kr�ft i enhver branche. Har k�berne for h�j 

forhandlingsstyrke vil det betyde mindre profit til de eksisterende virksomheder. K�beren er ikke 

n�dvendigvis slutbrugeren af produktet og leget�jsbranchen er ingen undtagelse. Her skelnes der 

mellem forbrugeren og mellemhandleren.

Der vil ikke v�re en dybdeg�ende gennemgang af forbrugeren, da den enkeltes forhandlingsstyrke 

vurderes at v�re s�rdeles svag – i hvert fald mht. forhandling af pris. LEGO lancerede dog februar 

2011 deres f�rste ”forbrugerdesignede” produkt, som led i et fors�g. Leget�jsub�den Shinkai er en 

leget�jsreplika over den rigtige Japanske ub�d af samme navn, som er en lille national stolthed. 

Det hele startede som et fors�g. Skitsen over Shinkai – og mange andre – blev uploadet til en 

ekstern hjemmeside oprette af LEGO. Hvis 1000 bruger tilkendegiver at de vil k�be produktet 

s�tter LEGO det i produktion. Historien melder intet om, hvor mange som kom med denne 

tilkendegivelse, men kun en tredjedel k�bte i sidste ende, men som der n�vnes i artiklen: 

”En enkelt Shinkai, der m�ske kan oms�tte 3-4 millioner kroner, batter ikke stort for en 

virksomhed, der sidste �r omsatte for 16 milliarder. Men hvad hvis der er 5.000 forskellige 

Shinkai’er derude?”

I s� fald vil konceptet, best�ende af en s�dan superlokal nicheproduktion oms�tte for mere end hele 

koncernen tilsammen.50

I mange brancher vil mellemhandlerne ofte have relativt h�j forhandlingsstyrke i kr�ft af deres 

st�rrelse. Den traditionelle leget�jsforhandler som eksempelvis F�tter BR er dog p� tilbagetog, 

h�rdt presset af den konventionelle detailhandel og internethandel. 

50 http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1285273/lego-inviterer-netbrugere-til-at-designe-legetoej/

 http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1285273/lego
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Figur 12 - Traditionelle leget�jsforretninger, Markedsandele

Kilde: Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects side 41

Der er, jf. figur 12, s�ledes store geografiske forskelle, men tendensen g�r i den forkerte retning for 

den traditionelle leget�jsforhandler. Den st�rste af dem alle, Toys”R”Us, har dog v�kstet massivt 

de seneste �r.  Dette skyldes dog p� ingen m�de organisk v�kst, men opk�b. Her kan n�vnes 

danske F�tterBR og norske Top Toy51. Ekspansionen er de seneste �r og i den n�rmeste fremtid 

fortsat �st p�. Senest entrerede Toys”R”Us i 2011 i Polen. P� trods af den faldende andel generelt, 

eksisterer ogs� truslen for bagl�ns vertikal integration og tab af hyldeeksponering til private label 

produkter.

Generelt ser man en stigende koncentration blandt mellemhandlerne, voksende spillere som 

Toys”R”Us og detailk�der som WallMart(USA), COOP(Scandinavien) og mange flere.  Af denne 

grund vurderes kundernes forhandlingsstyrke som v�rende st�rk. I LEGO’s tilf�lde vurderes den 

stigende online handel, LEGO’s st�rke brand og manglen p� alternativer til LEGO’s produkter dog 

at tr�kke tilbage i den rigtige retning.

51 http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/faetter-br-paa-stikkerne

 http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/faetter
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Leverand�rernes/komplementer52 forhandlingsstyrke
Det meste i LEGO’s produktion er fremstillet af halvfabrikata fra eksterne leverand�rer. Den st�rste 

leverand�r m� formodes at v�re deres leverand�r af plast. Da plast er en homogen vare uden 

pr�ference, er prisen givet af markedet. Derfor m� b�de LEGO og deres leverand�r(er) af plast 

have en meget svag forhandlingsstyrke.

Leverand�rer af de resterende halvfabrikata, motorer og diverse elektroniske komponenter, vurderes 

at have en st�rkere forhandlingsstyrke grundet pr�ferencegraden. Her kan kvalitetsfaktoren 

eksempelvis spille ind. Koncentrationen af leverand�rer vurderes dog til at v�re lav og med lave 

skifteomkostninger. Af den grund vurderes halvfabrikataleverand�rernes samlede 

forhandlingsstyrke til at v�re meget svag. 

Som n�vnt, har vi de senere �r set en trend i retning af flere licensprodukter. En trend som LEGO i 

h�j grad har v�ret en del af. De store filmselskaber som s�lger disse licenser vurderes dog til st� 

st�rkt i forhold til leget�jsproducenter som LEGO. Selvom det er et gensidigt profitabelt 

samarbejde m� filmselskaberne formodes at st� st�rkt i forhandlinger, da en licens – LEGO’s 

Batman licens – kan f�re med sig 1,2 procent af det samlede marked og dermed er yderst attraktiv, 

jf. nedenst�ende figur 13.

Figur 13 - Produktmarkedsandele

Kilde: www.euromonitor.com

Walt Disney har ogs� vist interesse for at bev�ge sig ind p� leget�jsmarkedet i direkte konkurrence 

med leget�jsproducenterne. En s�dan fremadrettet vertikal integration vil v�re en stor trussel for 

LEGO, Hasbro og andre licensproducerende leget�jsproducenter.

52 ECS, side 67

Kilde: www.euromonitor.com


33

Alt i alt vurderes leverand�rernes forhandlingsstyrke at v�re medium og stigende pga. 

licensproblematikken.

Rivalisering blandt eksisterende virksomheder
N�r vi taler om rivalisering er balancen mellem store og sm� konkurrenter vigtig53. Selvom figur 14

er for�ldet, da LEGO’s nuv�rende markedsandel som n�vnt er ca. 7,1%, er der her tale om 

monopolistisk konkurrence med mange udbydere af differentierede produkter. 

Figur 14 - Markedsandele

Kilde:www.euromonitor.com

Det ses af figur 14, at branchen prim�rt har 3-4 konkurrenter rimelig st�rrelse og en underskov af 

sm� og mellemstore konkurrenter. En s�dan opbygning medf�rer som regel mindre konkurrence da 

de mindre konkurrenter fokuserer p� deres egen niche, for at undg� u�nsket opm�rksomhed fra de 

st�rre konkurrenter54. 

Industriens v�kstrate er ogs� interessant her. Den lave forventede v�kst i USA og Europa vil h�jst 

sandsynlig medf�re priskrig, n�r virksomheder k�mper om markedsandele. Indtil videre har 

LEGO’s k�bere dog ikke v�ret i stand til at videref�re deres h�jere omkostninger/lavere salgspriser 

til LEGO, p� trods af deres st�rke forhandlingsstyrke. V�kstmarkederne i Asien vil sandsynligvis 

ikke v�re pr�get af priskonkurrence grundet den h�je forventede v�kst.

53 ECS, side 64
54 ECS, side 64

Kilde:www.euromonitor.com


34

H�je faste omkostninger, i form af dyre fabrikker, vil ogs� medf�re �get priskonkurrence. Dette vil 

dog prim�rt ber�re producenter af den billige leget�j fra Asien, som udelukkende konkurrerer p� 

prisen. For at for�ge salget og reducere enhedsomkostninger s�nkes salgsprisen og konkurrenterne 

f�lger med.

De dyre produktionsfaciliteter udg�r ogs� en exitbarriere i nedgangs-/stagnationstider som nu og 

�ger rivaliseringen. Til geng�ld mindsker den h�je grad af differentiering i stor grad rivaliseringen i 

branchen, og taler for en forsat h�j v�kst og indtjening for virksomheder som ser og udnytter trends 

i omverdenen. LEGO har indtil videre gjort det. De har taget markedsandele fra alle de store og 

vurderingen er at LEGO ogs� i fremtiden vil hente markedsandele p� deres brand og evnen til at 

forny sig.

Intern analyse
Den interne analyse drejer sig om at kortl�gge LEGO’s ressourcebase. En tilbundsg�ende 

kortl�gning kan sj�ldent foretages af en ekstern analytiker grundet manglende information55. Dette 

er i h�j grad tilf�ldet her, da detaljeringsgraden i LEGO’s �rsrapporter er meget lav.

Ud fra offentlig tilg�ngelig information fra LEGO’s �rsrapporter og avisartikler, s�ges de mest 

centrale ressourcer og kompetencer indkredset, og LEGO’s produktportef�lje og v�kst- og 

konkurrencestrategier analyseres.

Ressourcer
Her skelnes mellem n�dvendige og unikke ressourcer. Dvs. de ressourcer som er n�dvendige for at 

deltage i en branche og de som giver konkurrencem�ssige fordele56.  En organisations ressourcer 

kan sp�nde vidt, men d�kkes af f�lgende brede kategorier57:

- Fysiske ressourcer – Omfatter maskiner bygninger og produktionsapparat. Alder, stand, kapacitet 

og beliggenhed kan tages i betragtning for at vurdere hvor nyttig en ressource er.

55 Ole S�rensen, side 90
56 ECS, kapitel 3
57 ECS, side 95-96
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- Finansielle ressourcer – Finansielle forhold mm.

- Menneskelige ressourcer – Kan omfatte medarbejderes uddannelse, alder, anciennitet, 

f�rdigheder, fleksibilitet, loyalitet, beslutningsevne og andre mennesker i organisationens netv�rk.

- Intellektuel kapital – Her kan n�vnes immaterielle ressourcer som patenter, brand, 

forretningssystemer og kundedatabaser.

I afsnittet l�gges der selvsagt v�gt p� LEGO’s unikke ressourcer. Relevante n�dvendige ressourcer 

n�vnes blot og behandles s�rskilt under afsnittet kompetencer.

Fysiske ressourcer

LEGO’s fysiske/materielle ressourcer er hovedsagligt beliggende i Danmark, Tjekkiet, Ungarn og 

Mexico. LEGO koncernen har i 2010, 2011 og 2012 fortsat de seneste �rs distributions- og 

produktionsudvidelse, p� baggrund af den h�je salgsv�kst. Oml�gningen og udvidelsen omfatter 

f�rdigg�relsen af en ny lagerhal i Kladno, Tjekkiet, opf�relse af ny distributionscentral i Prag, 

Tjekkiet og opf�relsen af en ny st�behal i Monterrey, Mexico58. Et nyt h�jlager forventes ligeledes 

indviet i Monterrey i 2012 og endnu en udvidelse af produktionskapaciteten i Kladno forventes 

f�rdig i 2012. Det er ydermere besluttet at opf�re en ny fabrik i Nyiregyhaze, Ungarn, som skal 

erstatte den nuv�rende lejede fabrik59. 

Som sagt skal kapacitetsudvidelserne ses i lyset af de seneste �rs h�je salgsv�kst og de kommende 

�rs forventede salgsv�kst. Med udvidelsen forventer koncernen at fastholde og udbygge en h�j 

leveringssikkerhed for sine kunder. Det forventes at investeringerne, til og med 2012, i den 

topmoderne produktionsapparat vil v�re tilstr�kkeligt til at servicere det Nord- og 

Latinamerikanske marked, med lav/moderat v�kst, i en �rr�kke. Dog kan det blive n�dvendigt med 

kapacitetsudvidelser i emerging markets i Asien, som p� nuv�rende tidspunkt serviceres af 

fabrikkerne i Tjekkiet og Ungarn, da det er her LEGO, jf. PESTEL-analysen, kan forvente den 

st�rste v�kst. 

Udover dette har LEGO forsknings- og udviklingsaktiviteter i Billund af stor betydning.

58 LEGO’s �rsrapport 2010, side 8
59 LEGO’s �rsrapport 2011, side 8
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LEGO besidder alts� en unik materiel ressource i form af et top moderne produktionsapparat, 

lokaliseret t�t p� LEGO’s nuv�rende kernemarkeder, men kapacitetsudvidelser i Asien kan komme 

p� tale p� et senere tidspunkt. Vi kan dermed forvente en stigende oms�tningshastighed de 

kommende �r, indtil en eventuel ny kapacitetsudvidelse bliver n�dvendig.

Finansielle ressourcer

LEGO koncernen er, i kraft af deres finansielle ressourcer, finansiel st�rk. Koncernens likvide 

beholdning er meget h�j, den bogf�rte egenkapital er fra 2006 til 2012 for�get med faktor 12 og 

andelen af fremmedkapitalfinansiering er faldet betragteligt. LEGO koncernen har ydermere adgang 

til l�nefinansiering og placering af overskudslikviditet p� gunstige vilk�r60. Emnet uddybes 

yderligere i afsnittet ”Finansieringsaktiviteter”.

Menneskelige ressourcer

Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere var i 2011 9.374. �ret b�d p� en p�n stigning p� lidt 

over 1.000 fuldtidsstillinger som skyldes den kraftige salgsv�kst og kapacitetsudvidelse. LEGO’s 

OHSAS 18001 certificering61 og tiltr�delse af FN’s Global Compact62 underst�tter LEGO’s 

opbakning og bestr�belser for bedre menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, milj� og ikke 

mindst arbejdsmilj�. 

Alle koncernens medarbejdere er yderligere omfattet af et Performance Management Program, som 

sikrer at de m�l som s�ttes for den enkelte medarbejder stemmer overens med LEGO’s 

overordnede m�l. Til dette program er tilknyttet en differentieret bonusordning og en �rlig 

evaluering afg�r den enkelte medarbejders bonus. 

De n�vnte bestr�belser for rettigheder, arbejdsmilj� og medarbejderudvikling vurderes at g�re 

LEGO til en mere attraktiv arbejdsplads, med loyale og m�lorienterede medarbejdere.

60 �rsrapport 2011, NOTE 23
61 �rsrapport 2007, side 23
62 �rsrapport 2011, side 9
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Intellektuel kapital

At LEGO er et superbrand kan der ikke herske tvivl om og dette underst�ttes af koncernens 

overskudsgrad p� 30,2% i 201163. Denne unikke ressource er opbygget gennem �rtier og LEGO er i 

forbrugerens �jne garant for den h�jeste kvalitet og produktsikkerhed.  

Som n�vnt har LEGO forsknings- og udviklingsaktiviteter i Billund, der udg�r den kreative kerne i 

produktudviklingen. Dette uddybes i kommende afsnit. 

Kompetencer og kernekompetencer
En virksomheds ressourcebase er yderst vigtig, men hvordan virksomheden udnytter ressourcerne er 

i h�j grad lige s� vigtigt. I LEGO’s tilf�lde vil det eksempelvis v�re nyttesl�st at investere i et 

moderne produktionsapparat hvis det ikke udnyttes hensigtsm�ssigt. Kompetencer er alts� 

organisatoriske evner til at udf�re aktiviteter, der skaber v�rdi for kunden64. Organisatoriske evner 

opst�r ved gentagelse af aktiviteter, og der igennem opst�r rutiner. Rutiner er ofte et udtryk for tavs 

viden opbygget over tid. 

Her skelnes mellem n�dvendige og kernekompetencer. For at en kompetence kan kaldes for en 

kernekompetence skal den skabe adgang til et marked, skabe v�rdi for kunden og v�re vanskelig 

for konkurrenter at imitere.

Som n�vnt er st�rstedelen af LEGO’s forsknings- og udviklingsaktiviteter placeret i Billund. 

Teamet best�r af 120 designere af forskellig nationalitet, og aktiviteterne omfatter alt fra 

trendspotting og antropologiske unders�gelser til udvikling af de enkelte produkter og kampagner65,

og udg�r som n�vnt den kreative kerne i produktudviklingen. Omkring 60% af koncernens salg 

kommer fra nye lanceringer og understreger forskning og udvikling som en kernekompetence for 

LEGO.

LEGO har ydermere en produktionskompetence. Efter en forg�ves outsourcing p�begyndte LEGO 

den tidligere omtalte insourcing proces i 2007, som afsluttes i 2013 med opf�rslen af endnu en ny 

63 �rsrapport 2011, side 8
64 ECS, side 96
65 �rsrapport 2011, side 9
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fabrik i Ungarn. Krisen satte fokus p� virksomhedens kompetencer og netop 

produktionskompetencen – evnen til at producere adskillige milliarder klodser om �ret og pakke 

dem i poser, med en meget lille fejl margin – er en af de vigtigste. Ved outsourcingen til 

produktionsgiganten Flextronic satte LEGO store krav til kvalitet og tolerancer i selve 

st�beprocessen som Flextronic ikke kunne leve op til. Dette resulterede i insourcingen af 

produktionen og understreger at LEGO’s produktions-know-how kan betragtes som en 

kernekompetence.

Samarbejde og opbygning af relationer vurderes ogs� at v�re en kernekompetence for LEGO. 

S�ledes udtaler Andy Prince, Kategoridirekt�r for ”drenge, spil og sommers�son” i Walmart 

f�lgende: 

“The LEGO Group is the best in the industry
at really helping us to manage our business
through all metrics including modular productivity
goals, sales goals, etc”66

Virksomheden har ogs� oplevet et markant kulturskift de seneste �r. Hvor detailledet f�r blev 

betragtet som et n�dvendigt bindeled mellem virksomheden og slutbrugeren, betragtes storkunder 

som Wal-mart, Target og Toys”R”Us nu som vigtige samarbejdspartnere. Dette samarbejde har 

medf�rt en �get indsigt i form af datadeling, som g�r det muligt for LEGO pr�cist at se hvilke 

�sker der s�lger, hvorn�r de s�lger, til hvilken pris og hvorn�r.  Disse vertikale strategiske 

alliancer har f�rt med sig markant mere hyldeplads, plads p� julekatalogforsider og deling af 

distributionsomkostninger. Ydermere har dette samarbejde medf�rt en betydelig forbedring af 

logistik- og lagerstyringen67.

Ydermere har LEGO indg�et et n�rt samarbejde med DHL, hvilket har betydet store besparelser i 

distributionsomkostningerne68. Denne alliance vil ikke blive uddybet yderligere.  

Det tager tid at opbygge et s� godt forhold til sine kunder og det kan ikke med lethed imiteres, men 

det vurderes ikke at give LEGO en vedvarende konkurrencem�ssig fordel. Det samme g�lder 

66 LEGO Progress Report 2011, side 33
67 http://nozebra.ipapercms.dk/valcon/Artikler/Borsen/
68 http://www.supplychainquarterly.com/topics/Logistics/scq200903lego/

 http://nozebra.ipapercms.dk/valcon/Artikler/Borsen/
 http://www.supplychainquarterly.com/topics/Logistics/scq200903lego/
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LEGO’s produktionskompetence. Derimod vurderes det at forsknings- og udviklingskompetencen 

kan betegnes som en dynamisk kapabilitet69, hvilket g�r LEGO i stand til at opretholde deres 

konkurrencem�ssige fordele, ogs� p� l�ngere sigt.

Produktportef�ljen
I det f�lgende vil LEGO’s produktportef�lje analyseres med henblik p� en vurdering af hvor 

hensigtsm�ssigt og balanceret den er sammensat. Til det benyttes Boston-modellen. 

Modellen er enkel idet den bygger p� de to variable: markedsv�kst og markedsandel. P� grund af 

�rsrapporternes relativt lave informationsniveau, vil det ikke v�re muligt n�jagtigt at vurdere 

produkterne ud fra modellens to variable. Placeringen af de udvalgte produkter i de fire kategorier 

bygger derfor p� kvalificerede sk�n. De fire kategorier er Cash cows, Stars, Question marks og 

Dogs. 

Cash Cows: LEGO Star Wars og LEGO Duplo, med fornuftig oms�tning og moderat v�kst. Tillige 

oplever klassiske produkter som LEGO Bricks’n’more og LEGO Creator fornuftig v�kst.70

Stars: LEGO Harry Potter, LEGO Pirates of the Caribbean og LEGO Batman, alle licensprodukter  

som oplever h�j v�kst og formodes at have relativt h�je markedsandele. Tillige oplever LEGO City 

og LEGO Technic fortsat kraftig v�kst.71

Question marks: LEGO Games, LEGO Miniatures og LEGO Ninjago. F�lles for dem alle er at de 

er forholdsvis nye lanceringer. Man kan dog argumentere for at de alle b�r ligge under Stars, da de 

hver is�r har hentet betydelige markedsandele i deres segmenter72. Ninjago betegnes endda af 

koncernen som deres st�rste produktintroduktion nogensinde73. 

Dogs: Ingen �benlyse i �jeblikket, men LEGO Universe som definitivt blev droppet i 2012 kan 

n�vnes som et eksempel her p�. 

69 ECS, side 107
70 �rsrapport 2010, side 9
71 �rsrapport 2011, side 8
72 Euromonitor International, Toys and Games: Trends, development and prospects, side 25 og 27
73 �rsrapport 2011, side 8
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Da LEGO som bekendt har oplevet massiv v�kst de seneste �r, skal placeringen af de udvalgte 

produkter ses i den kontekst. Her menes, at en h�j v�kst for et produkt ikke n�dvendigvis opfattes 

som h�j v�kst relativt til andre produkters v�kst.

Det skal ogs� p�peges, at LEGO’s produkter ikke n�dvendigvis f�lger den traditionelle 

produktlivscyklus. Da licensprodukterne i h�j grad er modepr�gede, vil eksempelvis salget af 

Pirates of the Caribbean ikke n�dvendigvis stagnerer og forblive i et h�jt leje. Sandsynligheden for 

et drastisk fald i afs�tning i takt med at ”hypen” aftager, er reel. 

Det vurderes dog at LEGO har en velbalanceret produktportef�lje, hvilket ogs� ses p� den 

kontinuerte v�kst under krisen. 

Konkurrencestrategi
Der er, jf. Porters generiske strategier, kun fire konkurrencestrategier hvormed en virksomhed kan 

opn� succes74. Her er det n�rliggende for LEGO, at benytte sig af en strategi som st�tter sig 

virksomhedens ikke-finansielle v�rdidrivere. Differentieringsstrategien g�r lige netop dette. 

LEGO’s produktionskompetence og samarbejdskompetence er blandt de ikke-finansielle 

v�rdidrivere som g�r LEGO’s differentieringsstrategi til en succes. Gennem deres h�je 

produktkvalitet og n�re samarbejde med mellemhandlerne till�gges LEGO’s produkter en h�jere 

v�rdi end konkurrenternes, af b�de slutbrugeren og mellemhandleren. Strategien underbygges 

yderligere af forsknings- og udviklingskompetencen, som g�r LEGO i stand til igen og igen at forny 

sig og finde hullerne i markedet.

V�kststrategi
Da LEGO som bekendt er en verdensomsp�ndende virksomhed benytter de sig hovedsageligt af et 

mix af intensiveringsstrategierne Markedpenetrering og Produktudvikling, jf. Anshoffs 

v�kststrategier75. LEGO’s st�rke produktportef�lje underst�tter markedspenetreringsstrategien, 

74 Ole S�rensen, side 105-106
75 Ole S�rensen, side 112
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men her kan der s�ttes sp�rgsm�lstegn ved hvor l�nge denne strategi kan b�re v�ksten, da 

markedet f�r eller siden m�ttes, jf. produktlivscyklusen, og salget aftager. 

Dertil f�lges ogs� en produktudviklingsstrategi. Her er der b�de tale om udvikling af eksisterende 

produkter, men i h�j grad ogs� udvikling af nye produkter. Denne strategi underst�ttes igen af 

LEGO’s forsknings- og udviklingskompetence. Grundet nylanceringen af diverse licensprodukter, 

LEGO Games, LEGO Miniatures og ikke mindst relanceringen af en ”moderne” LEGO City, har 

LEGO opn�et en tocifret oms�tningsv�kst de seneste �r. 

LEGO’s formulerede strategiske v�kstm�l lyder som f�lger76:

- �ge markedsandele og udbygge deres position i �steuropa og BRIK landene gennem 

investeringer.

- Udvikle nye koncepter baseret p� den nuv�rende kerneportef�lje

- Udvide det direkte salg til slutbrugeren

- Udvikle den digitale forretning

Et mix mellem de to strategier g�r h�nd i h�nd med LEGO’s konkurrencestrategi og synes at v�re 

en b�redygtig vej. V�ksten forventes at forts�tte, om end den forventes at f�lge den degressive

trend, som vi har set efter 2010. Der henvises her til afsnit 2, der netop vil belyse denne afmatning 

af v�ksten. 

De finansielle og ikke-finansielle v�rdidrivers
Slutteligt, som n�vnt indledningsvis, s�ges sammenh�ngen mellem de finansielle og ikke-

finansielle v�rdidrivers afd�kket, jf. SWOT-analysen i Bilag A. Hver ikke-finansiel v�rdidriver vil 

blive efterfulgt af et +/- for at indikere hvilken effekt den har p� den givne finansielle v�rdidriver. 

De ikke-finansielle v�rdidrivers tages med i betragtning i det omfang de sk�nnes v�sentlige.

76 LEGO Company Profile 2011, side 6
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Budgetteringsperioden

 Strategisk kongruens => fortsat v�kst dog f�lgende en degressiv trend=> l�ngere 

budgetperiode

 Stor geografisk ”omfordeling” af salg fra Europa og USA til Asien => l�ngere 

budgetperiode

 �ndring i salgskanaler i form af h�jere andel af internetsalg => l�ngere budgteperiode.

Salgsv�kst

 Differentieringsstrategi +

 Superlokal nicheproduktion +

 V�kst i emerging markets, b�de BNP og branche +

 Stagnation p� nuv�rende kernemarkeder, b�de BNP og branche  -

 Demografisk udvikling, lav fertilitetsrate –

 Super brand og image +

 Uovertruffen forskning og udvikling +

Overskudsgrad

 Differentieringsstrategi +

 Super brand +

 Moderne produktionsanl�g => lave produktionsomkostninger +

 Produktions og distributionseffektivisering +(da de ligger i starten p� erfaringskurven)

 Distributionsomkostningsdeling +

 Kundernes forhandlingsstyrke –

 H�jere distributionsomkostninger til v�kstmarkederne pga. geografisk placering af 

produktion og distribution -

Aktivernes oms�tningshastighed

 Samarbejdskompetencen - Effektiv produktion og logistik => varelagerets 

oms�tningshastighed stiger +

 Produktionsudvidelse, kort sigt => materielle anl�gsaktivers oms�tningshastighed falder -

 Produktionsudvidelse, l�ngere sigt => materielle anl�gsaktivers oms�tningshastighed 

stiger n�r den planlagte nye fabrik i Ungarn st�r f�rdig i 2013 +
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Kapitalomkostninger

 Lav rente => lav wacc +

 Gunstige vilk�r for ind- og udl�n => lav wacc +

 Lav finansiel gearing => lav wacc +

 Finansiel styrke => lav wacc +

Delkonklusion p� Afsnit 1

Den strategiske analyse viser at LEGO koncernen er godt rustet til fremtiden. Koncernen besidder 

mange st�rke sider og mulighederne er mange. Umiddelbart har LEGO koncernen ikke mange 

svage sider, men der eksisterer dog nogle udfordringer i form af trusler fra omverdenen. LEGO har 

dog gennem deres strategiske dispositioner og kompetencer form�et at vende flere potentielle 

trusler til nye muligheder og v�kst, og nedbragt deres forretningsm�ssige risici betydeligt.

Punkterne i det ovenst�ende afsnit Sammenh�ng mellem de finansielle og ikke-finansielle 

v�rdidrivers kan betragtes som en konklusion p� den strategiske analyse og SWOT-analysen, se 

Bilag A, som i princippet er en opsamling fra den interne og eksterne analyse. De ikke-finansielle 

v�rdidrivere under ”budgetteringsperioden”, ”Salgsv�kst”, ”Overskudsgrad”, ”Aktivernes 

oms�tningshastighed” og ”Kapitalomkostninger” p�virker hver is�r de finansielle v�rdidrivere i 

b�de positiv og negativ retning. Hvor meget eller hvor lidt det drejer sig om vurderes uddybende i 

afsnit 3’s budgetteringsdel hvor det sammenholdes med regnskabsanalysen.

Afsnit 2 - Regnskabsanalyse

Regnskabsanalysen vil best� af en reformulering af LEGO’s regnskaber for perioden 2006-2011. 

Dern�st vil f�lge en rentabilitetsanalyse og en kort belysningen af v�ksten bag forskellige n�gletal. 

F�r budgetteringen f�lger en analyse og identifikation af de vedvarende v�rdiskabende  

komponenter hos LEGO, som vil ligge til grund for v�rdians�ttelsen.
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Reformulering af regnskab
Resultatopg�relse og balance reformuleres til analysebrug. Det overordnede form�l med 

reformuleringen er, at udskille driverne bag ROE77 og v�kst. Denne analyse danner ramme for 

budgettering og v�rdians�ttelsen78. 

En reformulering af egenkapitalopg�relsen har til form�l at opg�re �ndringerne fra primo til ultimo 

i nettokapitalindskud fra ejerne og totalindkomst til ejerne herunder ogs� minoritetsinteresser. 

Gennem en reformulering af egenkapitalen bliver eventuelle dirty surplus-poster79 synliggjort til 

brug for reformulering af resultatopg�relsen, som opg�res p� totalindkomstbasis. 

Poster i balancen opdeles i driftsm�ssige aktiviteter og finansieringsm�ssige aktiviteter.

Driftsaktiver (DA) fratrukket de driftsm�ssige forpligtigelser (DF) giver virksomhedens

nettodriftsaktiver (NDA). De finansielle forpligtigelser (FF) fratrukket de finansielle aktiver (FA) 

giver virksomhedens nettofinansielle forpligtigelser (NFF).  

Nedenst�ende 3 figurer er udsnit af den reformulerede egenkapital, balance og resultatopg�relse. 

Figur 15 - Reformuleret egenkapital
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Primo saldo (uden minoriteter) 6.452 3.276 2.058 1.671 1.184 559

Transaktioner med ejere
Deklereret udbytte -3.000 -2.500 -1.000 -1.000 -400 -500
Ändringer i dekleretet udbytte 500 1.000 0 0 0 0
Udbetalt udbytte -2.500 -1.500 -1.000 -1.000 -400 -500

Netto dividende til ejere -2.500 -1.500 -1.000 -1.000 -400 -500

Totalindkomst
Årets resultat 4.137 3.696 2.197 1.343 1.023 1.286
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK -140 -20 21 44 -136 -161

Totalindkomst (uden minoriteter) 3.997 3.676 2.218 1.387 887 1.125

Saldo ultimo (uden minoriteter ) 8.449 6.452 3.276 2.058 1.671 1.184

77 Return on equity – egenkapital forrentning.
78 Ole S�rensen 2009.
79 Indt�gter og udgifter (urealiseret) f�rt direkte p� egenkapitalen.
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Figur 16 - Reformuleret balance
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
DA 10.584 8.374 6.275 4.862 5.088 5.213
DF 1.919 1.966 1.688 1.468 1.357 2.725
NDA 8.665 6.408 4.587 3.394 3.731 2.488
FF 2.510 2.533 2.809 2.962 2.973 2.991
FA 2.320 2.598 1.513 1.634 921 1.694
NFF 190 -65 1.296 1.328 2.052 1.297
EK 8.449 6.452 3.276 2.058 1.671 1.184

DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007
Gns. DA 9.479 7.324 5.568 4.975 5.151
Gns. FA 2.459 2.056 1.574 1.277 1.307
Gns. FF 2.522 2.671 2.886 2.968 2.982
Gns. DF 1.943 1.827 1.578 1.413 2.041

Gns. NDA 7.537 5.497 3.990 3.563 3.110
Gns. NFF 63 615 1.312 1.690 1.675
Gns. EK 7.451 4.864 2.667 1.865 1.428
Gns. EK moderselskab 7.474 4.882 2.679 1.873 1.435
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Figur 17 - Reformuleret resultatopg�relse
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Oms�tning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798
Produktionsomkostninger -5.519 -4.413 -3.463 -3.165 -2.812 -2.739
Bruttoresultat 13.212 11.601 8.198 6.361 5.215 5.059
Salgs- og distributionsomkostninger -5.257 -4.627 -3.602 -2.969 -2.794 -2.655
Administration -1.104 -931 -855 -645 -575 -496
Driftsoverskud (DO) fra salg (fÄr skat) 6.851 6.043 3.741 2.747 1.846 1.908
Skat herpÇ

Skat af Çrets resultat (rapporteret) 1.382 1.171 683 500 386 -9
+ Skattefordel pÇ gÉld 31 21 4 63 10 14
- Skat pÇ andet driftsoverskud -296 -230 -189 -156 -104 -237
= Skat pÇ driftsoverskud fra salg 1.709 1.422 875 719 500 242
Driftsoverskud (DO) fra salg (efter skat) 5.142 4.621 2.866 2.028 1.346 1.666

Andet Driftsoverskud (fÄr skat)
Andre produktionsomkotsninger, netto 1 -1 4 5 5
Andre driftsindtÉgter 0 0 0 0 224 141
Andre driftsomkokstninger -1.185 -928 -739 -743 -599 -644
Omstruktureringsomkostninger og andre sÉrlige poster 0 8 -15 116 -46 -350
I alt -1.184 -921 -754 -623 -416 -848
Skat herpÇ -296 -230 -189 -156 -104 -237

Andet driftsoverskud (efter skat)
TilbagefÑrsel af nedskrivninger ag langfristede aktiver 0 -150 -85 -20 24 270
Resultat i associerde vikrsomheder efter skat 0 0 0 0 -1 0
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK -140 -20 21 44 -136 -161
I alt -140 -170 -64 24 -113 109

Driftsoverskud fra andre poster efter skat -1.028 -861 -630 -443 -425 -502
Samlet Driftsoverskud efter skat 4.114 3.760 2.236 1.585 921 1.164

Finansielle poster
Finansielle omkostninger -158 -104 -146 -285 -157 -179
Finansielle indtÉgter 33 21 131 33 118 130
Netto finansielle omkostninger fÄr skat -125 -83 -15 -252 -39 -49
-Skattefordel -31 -21 -4 -63 -10 -14

Netto finansielle omkostninger efter skat -94 -62 -11 -189 -29 -35

Totalindkomst for koncern 4.020 3.698 2.225 1.396 892 1.129
Minoritetsinteresser 23 22 7 9 5 4
Totalindkomst 3.997 3.676 2.218 1.387 887 1.125

Selskabsskatteprocent 25% 25% 25% 25% 25% 28%

Kommentarer til reformulering
F�lgende er kommentarer og forklaringer til reformulering af b�de resultatopg�relse og balance,

herunder ogs� egenkapitalopg�relsen. Ovenst�ende er kun et udsnit af den fulde reformulering, der 

henvises til bilag for den fulde reformulering, samt oprindelige sammendrag for LEGO

�rsregnskaber.    
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Likvide beholdninger er opdelt i driftslikviditet og likvide beholdninger ud fra et sk�n, hvor 1% af 

oms�tningen er afsat som driftslikviditet under driftsaktiver. Se ogs� afsnittet 

finansieringsaktiviteter for en diskussion af den store beholdning af likvide midler.  

Nettoindkomst indregnet direkte p� egenkapitalen er dirty surplus-poster rapporteret i 

egenkapitalopg�relsen.

Posten Tilgodehavende hos n�rtst�ende parter er udl�n ydet til KIRKBI Invest A/S80, hvorp� 

LEGO modtager renter. Posten er klassificeret, som finansielt aktiv, da der egentlig er tale om 

midlertidig placering af overskydende likviditet. Udl�net er optaget under specielle forhold og 

s�ledes ikke et l�n i normal forstand p� markedsvilk�r.  

Posten Ansvarlig l�nekapital er l�n ydet af LEGO Holding A/S81, hvorp� der betales renter. Posten 

er klassificeret som en finansiel forpligtigelse. Posten kan opfattes som en pendant til posten 

Tilgodehavende hos n�rtst�ende parter og er ligeledes givet p� specielle betingelser. 

Posten G�ld vedr�rende omkostninger af koncernen er klassificeret som en driftsforpligtigelse, idet 

posten er en forpligtigelse svarende til k�bsprisen p� tilk�bte bygninger. 

Posten Andre v�rdipapirer og kapitalandele er placering af overskydende likviditet i form af

obligationer og dermed klassificeret som et finansielt aktiv. 

Posten Anden g�ld er vurderet som udelukkende en finansiel forpligtigelse. Posten er udspecificeret 

i noterne og vedr�rer G�ld til n�rtst�ende parter, Finansiel leasing og Andre forpligtigelser. 

I reformuleringen af resultatopg�relsen er posten Andre produktionsomkostninger, netto et resultat 

af en omklassificering af omkostninger og indt�gter i form af valutakursreguleringer og 

nutidsv�rdireguleringer behandlet som finansielle udgifter og indt�gter i den oprindelige 

80 Koncernens moderselskab er LEGO A/S, hvis aktier ejes af KIRKBI A/S (75%). KIRKBI A/S ejes 100% af Kirk 
Kristensen-familien.
81 Nu KIRKBI A/S
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resultatopg�relse. Disse omkostninger og indt�gter stammer fra en omstrukturering af forretningen 

og er dermed ikke et finansielt anliggende, men et driftsrelateret element82.

I �rsrapporten 2011 oplyses at l�neomkostninger forbundet med finansiering af udviklingsprojekter 

indregnes og aktiveres. Disse l�neomkostninger er et resultat af en finansiel handling og b�r 

omklassificeres under finansielle omkostninger. Af noterne fremg�r ikke, hvilket bel�b disse 

renteomkostninger andrager og en omklassificering er derfor ikke mulig. Renteniveauet vurderes at 

v�re af s� beskeden karakter, at det n�ppe vil have indflydelse. Liges� er der aktiveret 

valutakursreguleringer p� b�de immaterielle og materielle anl�gsaktiver, som ogs� kunne opfattes 

tilh�rende de finansielle poster. Igen vurderes disse bel�bsst�rrelser irrelevant for rapportens 

konklusioner.    

For at undg� ejernes fordringer sammenblandes med indskydere af fremmedkapital, er der

korrigeret for forskellen mellem udbetalt udbytte og deklareret udbytte i 2010 og 2011. Af 

�rsrapport fremg�r at deklareret udbytte indregnes som forpligtigelse, som �RL �48 tillader83.

Da minoritetsinteresser b�de har andel i drift og finansielle aktiver og forpligtigelser, er de 

behandlet for sig. 

Rentabilitetsanalyse 
Analyse af rentabiliteten er en n�dvendighed for at finde de bagvedliggende drivere for ROE84. Et 

kendskab til fortiden er en foruds�tning for at kunne budgettere v�rdidriverne. Det er de finansielle 

v�rdidrivere, der driver rentabiliteten og dermed udviklingen i ROE. Gennem reformuleringen af 

de finansielle opg�relser er det nu muligt at dekomponere egenkapitalforrentningen og betragte hver 

komponent for sig. Dette g�res gennem DuPont modellen. 

Egenkapitalforrentningen afh�nger af afkastet p� driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. Vi vil 

her betragte hver aktivitet for sig, og se n�rmere p�, hvad der har drevet den forholdsvise store 

egenkapitalforrentning i vores analyseperiode 2006-2011.

82 Det bem�rkes at reformuleringen af posten kun har en meget lille betydning. 
83 �RL: �rsregnskabsloven
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Driftsaktivitetens rentabilitet
ROIC85 m�ler i hvilken grad LEGO er i stand til at udnytte virksomhedens nettoaktiver. Der er to 

v�rdidrivere bag ROIC nemlig overskudsgraden (OG) og oms�tningshastigheden p� netto 

driftsaktiverne (AOH). Begge drivere har igen underliggende afh�ngige faktorer. Af nedenst�ende 

figur fremg�r n�gletal til kommentering. Bem�rk at der l�bende henvises til denne figur. 

Figur 18 – Udsnit DuPont-modellen 
2011 2010 2009 2008 2007

ROE 53,6% 75,6% 83,2% 74,4% 62,1%
ROIC 54,6% 68,4% 56,0% 44,5% 29,6%
ROE fra finansiel gearing (ROE-ROIC) -0,9% 7,2% 27,1% 29,9% 32,5%

Drivere for finansiel gearing:
r 149,5% 10,1% 0,9% 11,2% 1,7%
SPREAD -94,9% 58,3% 55,2% 33,3% 27,9%
FGEAR 0,01 0,13 0,49 0,90 1,17
MIA 1 1 1 1 1

OG 22,0% 23,5% 19,2% 16,6% 11,5%
AOH 2,49 2,91 2,92 2,67 2,58

Den h�je egenkapitalforrentning skabes gennem en meget h�j ROIC i 2011. En yderligere 

dekomponering af ROIC viser, at det hovedsageligt er gennem en stigende overskudsgrad. Den 

finansielle gearings bidrag til ROE har v�ret faldende i hele perioden, hvilket vil blive behandlet 

senere i rapporten.

Overskudsgraden m�ler overskud pr. salgskrone. Typisk vil brancher operere med enten h�je 

overskudsgrader eller h�je oms�tningshastigheder, og niveauet for den enkelte faktor kan indikere 

konkurrenceforholdet. En h�j overskudsgrad hos LEGO indikerer en st�rk markedsposition, idet 

LEGO er i stand til at s�lge til h�je priser. Det kan udledes heraf, at LEGO har 

differentieringsstrategi i fokus, hvilket vi ogs� kom frem til i den strategiske analyse. 

LEGO har �get OG betydeligt uden at ofre en n�vnev�rdig nedgang i AOH. Som beskrevet i den 

strategiske analyse h�nger dette sammen med LEGO koncernens differentieringsstrategi, 

administrations-, produktions-, og distributionseffektivisering og forbedret lagerstyring.

85 Return on investet capital – afkastet p� nettodriftsaktiverne. 
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De to st�rrelser kan betragtes som substituerbare, hvilket betyder at et strategisk fokus p� h�j 

overskudsgrad ofte vil resultere i en tilsvarende lavere oms�tningshastighed p� aktiver. LEGO har 

form�et at skabe h�jt afkast p� driftsaktiviteten gennem en �get overskudsgrad uden en tilsvarende 

forv�rring af oms�tningshastigheden.    

Overskudsgraden

Overskudsgraden kan nedbrydes i to komponenter, der igen kan nedbrydes yderligere. For at f� et 

rent billede af overskudsgraden, der er resultat af at s�lge, nedbrydes denne i, hvad der vedr�rer 

l�nsomhed fra salg, og hvad der vedr�rer andre poster. I nedenst�ende figur ses en s�dan 

dekomponering. 

Figur 19 – DuPont niveau 3, dekomponering af OG
OG-drivere 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Bruttoavanceprocent 71% 72% 70% 67% 65% 65%
Salgs- og distributionsomkostninger -28,1% -28,9% -30,9% -31,2% -34,8% -34,0%
Administration -5,9% -5,8% -7,3% -6,8% -7,2% -6,4%
OG fra salg fÑr skat 36,6% 37,7% 32,1% 28,8% 23,0% 24,5%
skat -9,1% -8,9% -7,5% -7,5% -6,2% -3,1%
OG fra slag efter skat 27,5% 28,9% 24,6% 21,3% 16,8% 21,4%
Andre poster efter skat -5,5% -5,4% -5,4% -4,7% -5,3% -6,4%
OG 22,0% 23,5% 19,2% 16,6% 11,5% 14,9%

Overskudsgradens drivere ses i ovenst�ende figur. Bruttoavancen er forbedret ved en reduktion i 

produktionsomkostningerne. Tillige er b�de salgs- og distributionsomkostninger samt 

administration faldet i samme periode 2006-2011. Dette har alt andet lige bidraget positivt til 

overskudsgraden. 

Andre poster har bidraget med en n�sten uforandret andel, hvorfor den �gede overskudgrad 

hovedsageligt kan siges at stamme fra en m�rkbart forbedret l�nsomhed fra salget.     

Aktivernes oms�tningshastighed

Oms�tningshastigheden for nettodriftsaktiverne kan, som vi s� med overskudsgraden, 

dekomponeres i underliggende drivere. Dekomponeringen best�r i oms�tningshastigheder for 

individuelle driftsaktiver og driftsforpligtigelser. Af figuren fremg�r den inverse v�rdi for AOH, 

hvor balancev�rdierne er gennemsnitstal. Den inverse v�rdi af AOH udtrykker pengebinding i 

nettodriftsaktiver for at genererer �n krones salg.
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Figur 20 – DuPont niveau 3, dekomponering af AOH
AOH-drivere (inverse) 2011 2010 2009 2008 2007
Immaterielle aktiver 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Materielle aktiver 0,16 0,14 0,14 0,13 0,15
Varebeholdninger 0,08 0,07 0,08 0,10 0,12
Tilgodehavender fra slag og tjenesteydelser 0,20 0,17 0,17 0,19 0,23
Andre driftsaktiver 0,06 0,06 0,07 0,10 0,15
1/AOH - Driftsaktiver i alt 0,51 0,46 0,48 0,52 0,64

Leverand�rer af varer og tjenesteydelser 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10
Andre driftsforpligtelser 0,02 0,02 0,03 0,05 0,16
1/AOH - Driftsforpligtigelser i alt 0,10 0,11 0,14 0,15 0,25

1/AOH - Nettodriftsaktiver i alt 0,40 0,34 0,34 0,37 0,39

Der ses ikke nogen betydelig udvikling i den samlede kapitalbinding i nettodriftsaktiverne. Et meget 

beskedent fald fra 2007 til 2010 efterfulgt af en lille stigning i 2011. Samlet set har det betydet, at 

der i hele perioden er genereret �n krones oms�tning for en gennemsnitlig binding p� 0,37 krone. 

Vi ser en stigende tendens i pengebinding for de materielle aktiver, i tr�d med 

produktionsudvidelsen i Tjekkiet og Mexico. Tendensen kan forventes at forts�tte frem til 2013 og 

f�rdigg�relsen af den nye fabrik i Ungarn.

Vi ser desuden en positiv tendens i form af en mindsket pengebindingen i varebeholdninger og 

tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt andre tilgodehavender. Et resultat af det f�romtalte 

l�bende samarbejde med koncernens kunder. Samlet er der sket et fald i den bundet kapital for 

driftsaktiver. Dette modvares af et tilsvarende fald i 1/AOH for driftsforpligtigelser, der 

hovedsageligt forsages af en mindsket pengebinding i andre driftsforpligtigelser.  

Finansieringsaktiviteter
Der ses i dette afsnit p�, hvilken indflydelse finansieringsaktiviteterne og den finansielle gearing har 

p� egenkapitalforrentningen. Vi analyserer netto l�neomkostningerne (r), den finansielle gearing 

(FGEAR), samt SPREAD. Herudover diskuteres beholdningen af finansielle aktiver

Netto l�neomkostninger

Rimeligheden i de beregnede rentesatser, se figur 18, synes umiddelbart sv�r at vurdere. Dette kan 

skyldes flere forhold. Dels kan klassifikationen af de finansielle poster v�re forkert pga. manglende 
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noteoplysninger, og dels kan de finansielle indt�gter og omkostninger indeholde en del st�j. 

F�rstn�vnte �rsag synes ikke at v�re tilf�lde. Derimod kan der fra noterne l�ses, at de finansielle 

indt�gter og omkostninger foruden almindelige renteindt�gter og renteomkostninger indeholde 

store poster som valutakursreguleringer og tab og gevinster p� finansielle instrumenter, se bilag G.

Rimeligheden i at disse poster skal forblive under finansielle poster synes opfyldt, idet beslutningen 

om at tage valutakursrisiko er en finansiel ledelsesbeslutning, og det er derfor underordnet om 

posten er et resultat afledet af driften86. Dog bem�rkes det, at der er korrigeret for det renteelement, 

som vedr�rer den restrukturering LEGO har v�ret igennem. Dermed er renterne herved klassificeret 

som driftsrelateret jf. den reformulerede resultatopg�relse.

I LEGO’s tilf�lde skyldes den meget svingende gennemsnitlige l�nerente store udsving p� tab og 

gevinster p� valutakurs og finansielle instrumenter. Korrigeres der for disse poster f�s et andet 

billede. Renteomkostningerne falder fra 3,4% i 2007 til omkring 1% i 2010. I 2011 er der stort set 

ingen nettofinansielle forpligtigelser og derfor ogs� finansielle indt�gter. Disse beregninger 

fremg�r i afsnittet vedvarende overskudskomponenter, hvor en dybere analyse vil finde sted. Der 

henvises i �vrigt til bilag G, hvor de finansielle poster er udspecificeret og opdelt i uds�dvanlige og 

core finansielle poster. 

Finansielle aktiver

LEGO har meget store likvide beholdninger, hvor en del af denne kapital bliver placeret hos n�rt 

st�ende parter87 i en midlertidig periode. Se Bilag F for den reformulerede balance. Is�r i �rene

2010 og 2011 placeres store kapitalandele hos KIRKBI A/S fungerende som et slags midlertidig 

udl�n. Omvendt ses det ogs�, at der bliver optaget l�n hos n�rtst�ende parter. Nedenst�ende figur88

viser netto ind- og udl�n hos n�rtst�ende parter. 

Figur 9 – Mellemv�rende med n�rtst�ende parter
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
GÉld til nÉrtstÇende parter 242 209 183 627 1.223 1.322
Tilgodehavende hos nÉrtstÇende parter 1.950 1.956 0 600 0 0
Netto udlÇn/indlÇn hos nÉrtstÇende parter 1.708 1.747 -183 -27 -1.223 -1.322
Netto renter til nÉrtstÇende parter 17 -3 -18 -39 -94 -136

86 S�rensen 2009, s. 202
87 KIRKBI Invest A/S
88 Figur er opstillet ud fra noteoplysninger fra LEGO �rsregnksaber. 
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Der sker i perioden 2006 til 2011 et skift fra at have en stor netto g�ldspost til n�rtst�ende parter til 

i 2011 at have et stort udl�n. Naturligt nok falder renteomkostningerne p� disse l�n i samme periode 

og er i 2011 vendt til renteindt�gter. 

LEGO besidder forholdsvis store finansielle aktiver. Udviklingen i analyseperioden viser en 

stigende beholdning af finansielle aktiver, jf. figur 17 - Gns. FA. Sp�rgsm�let er nu hvorfor og 

hvilket form�l denne store beholdning af finansielle aktiver tjener89. 

I analyseperioden ser vi hvordan, der er investeret massivt i driftsaktiver og disse er gennemg�et en 

fordobling fra 2006 til 2011. Samtidig er der sket et lille fald i driftsforpligtigelserne, hvilket 

sammenlagt giver en stigning i nettodriftsaktiver fra 2,5 mia. i 2006 til 8,7 mia. i 2011, jf. figur 17. 

De finansielle forpligtigelser er i samme periode faldet med godt 0,5 mia. kr.. Dette tyder p�, at de 

h�je finansielle beholdninger er brugt til og tjener til form�l at investerer i driftsaktiver.

Et andet form�l der fremg�r klart, ses i den reformulerede egenkapitalopg�relse, hvor 

nettodividenden er steget fra 0,5 mia. kr. i 2006 til 2,5 mia. kr. i 2011. Deklareret udbytte i 2011 3 

mia. kr. Dividende udbetalinger ses at v�re et instrument til at styre den finansielle gearing, hvilket 

vil blive gennemg�et senere i afsnittet optimal kapitalstruktur.

Hvorvidt den store beholdning af finansielle aktiver har tjent til form�l at v�re et v�rn mod d�rlige 

tider, kan h�jst sandsynligt afsl�s, idet LEGO har forholdsvis gunstige muligheder for at l�ne hos 

n�rtst�ende parter, og likviditetsbeholdningerne tjener alts� ikke som form�l at v�re et 

likviditetsberedskab og dermed i h�jere grad fremst� som et driftsaktiv90.

Finansiel gearing   

ROE overstiger ROIC i analyseperioden med undtagelse i 2011, jf. figur 18. Denne forskel 

afh�nger af st�rrelsen p� SPREAD, som er forskellen mellem afkastet p� nettodriftsaktiviteten 

(ROIC) og netto l�neomkostningerne (r), samt den finansielle gearing (FGEAR). Den finansielle 

gearing m�ler forholdet mellem finansieringskilderne henholdsvis egenkapital og de netto 

finansielle forpligtigelser. 

89 Med finansielle aktiver refereres til henholdsvis likvide beholdninger, samt udl�n til n�rtst�ende parter.  
90 Det bem�rkes, at der er afsat 1% af oms�tningen som driftslikviditet – driftsaktiv. 
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Afkastet p� driftsaktiviteterne har v�ret stigende og i h�j grad overg�et l�neomkostningerne til 

finansiering af denne aktivitet, hvorfor der ses en konstant for�gelse af virksomhedens SPREAD i 

�rene indtil 2010. I 2011 er de nettofinansielle forpligtigelser n�sten elimineret og vendt til 

nettofinansielle aktiver, samtidig er der i 2011 et stort tab p� posten finansielle afledte instrumenter

under de finansielle omkostninger jf. bilag G. Dette forklarer en us�dvanlig h�j rente (r) og et 

negativt SPREAD i figur 18. 

FGEAR er aftaget i takt med nogle �r med gevaldige overskud og dermed for�gelse af den bogf�rte 

egenkapital. Da de gennemsnitlige nettofinansielle forpligtelser er faldet fra 1.7 mia. kr. i 2007 til 

63 mio. kr. i 2011 er virksomheden overg�et fra i 2006 at v�re finansieret med mere end 50% 

fremmedkapital til at v�re prim�rt egenkapitalfinansieret i 2011.

Samlet set bidrager finansieringsaktiviteten positivt til ROE frem til 2010, men bidraget v�gtes ned 

med den faldende finansielle gearing. Bidraget til ROE afledt af den finansielle gearing har v�ret 

aftagende og forrentningen af egenkapitalen kan i 2011 prim�rt henf�res til aktiviteter afledt af 

driften. Det bem�rkes at ROIC i 2011 er h�jere end ROE og b�de resultatet af renten og SPREAD 

er misvisende grundet st�j fra us�dvanlige poster. 

V�kst
I f�lgende afsnit vil en kort analyse af den historiske v�kst blive foretaget. Fokus vil v�re p� 

salgsv�kst, v�kst i egenkapitalen og v�kst i nettodriftsaktiverne samt �ndringer i ROE. 

Af nedenst�ende figur ses udvalgte n�gletal, og hvordan de har udviklet sig i perioden 2007 til 2011
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Figur 22 – V�kst i n�gletal 2007-2011
DKK mio. - afkastkrav 6,32% 2011 2010 2009 2008 2007
Oms�tning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027
Salgsv�kst 17,0% 37,3% 22,4% 18,7% 2,9%
Gns. egenkapital 7.451 4.864 2.667 1.865 1.428
V�kst i gns. EK 53,2% 82,4% 43,0% 30,6%
ROE 53,6% 75,6% 83,2% 74,4% 62,1%
RI i % 47,3% 69,3% 76,8% 68,1% 55,8%
RI 3.526 3.369 2.049 1.269 797
∆ RI 158 1.319 780 472
∆ RI i % 4,7% 64,4% 61,5% 59,3%

Gns. NDA 7.537 5.497 3.990 3.563 3.110
V�kst i Gns. NDA 37% 38% 12% 15%
Gns NDA i % af oms�tning 40% 34% 34% 37% 39%

Der ses en enorm salgsv�kst frem til 2010, hvor denne synes at aftage i 2011. Den gennemsnitlige 

egenkapital er vokset markant, men igen ses en aftagende v�kst i denne for 2011. 

Det er v�ksten i residualoverskuddet91 der kendetegner en v�kstvirksomhed. LEGO har leveret 

store absolutte residualoverskud (RI) og den procentm�ssige v�kst i disse har tilmed v�ret 

stigende indtil 2010. Fra 2010 ses en afmatning for v�ksten i residualoverskuddet. Stadig bliver der 

leveret store residualoverskud, men tendensen for en stadig stigende v�kst i b�de salgsv�kst, v�kst 

i egenkapitalen og v�kst i residualoverskuddet kn�kker i 2010. Den procentm�ssige �ndring i 

residualoverskuddet er markant faldende fra 2010 til 2011. S�ledes synes der sammenlagt at kunne 

spores en afmatning af v�ksten. Residualoverskuddet er baseret p� et afkastkrav p� 6,32% hvilket 

er udledt senere i rapporten, der henvises til afsnittet kapitalomkostninger og optimal 

kapitalstruktur, hvor egernes afkastkrav udledes.

Netto driftsaktiverne har som tidligere omtalt udviklet sig m�rkbart. Fra 2009 til 2011 er der blevet 

investeret massivt, s�ledes at disse er steget t�t p� 40% �rligt i 2010 og 2011. Dette markerer 

f�rdigg�relsen af LEGO koncernens insourcing og skyldes prim�rt opf�relsen af den nye st�behal i 

Mexico og opf�rsel og udvidelse af produktions- og lagerfaciliteter i Tjekkiet, som tidligere omtalt.

De gennemsnitlige nettodriftsaktiver har i hele analyseperioden udgjort 34% til 40% af 

oms�tningen og holder s�ledes et stabilt niveau. Det bem�rkes at dette forhold ogs� er g�ldende i 

det budget der opstilles og ligger til grund for v�rdians�ttelsen jf. n�gletal i figur 33. 

91 Residualoverskuddet m�ler periodens v�kst i egenkapitalen ud over det afkastkrav aktion�ren har til den investerede 
kapital – kapitalomkostningerne.  
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V�ksten i residualoverskuddet har prim�rt v�ret drevet af v�ksten i salget og de store og 

n�dvendige investeringer i nettodriftsaktiver. Finansieringen er sket med et fald i nettofinansielle 

forpligtigelser og en markant �ndring i finansieringsforholdet fremmedkapital og egenkapital. 

S�ledes sker finansieringen af �ndringerne i nettodriftsaktiver prim�rt gennem egenkapital i 2011. 

Vedvarende overskuds komponenter
Til brug for den senere budgettering, skal der her kastet et blik p� de bagvedliggende

overskudskomponenter, der har bidraget til ROIC. Det samlede driftsoverskud vil blive analyseret 

og udskilt i, hvad der forventes at v�re vedvarende overskud og hvilke overskudkomponenter, der 

forventes ikke at forekomme i fremtiden, eller hvor estimering kan v�re umulig. Disse 

komponenter vil blive omtalt som us�dvanlige poster. Vedvarende overskud vil fremover blive 

omtalt som core overskud. 

Det har vist sig n�dvendigt at foretage nogle korrektioner af den reformulerede resultatopg�relse for 

at udskille core driftsoverskud fra salg, core andet driftsoverskud samt us�dvanlige poster. Core 

driftsoverskud fra salg kan direkte sammenlignes med det beregnede driftsoverskud fra salg i den 

reformulerede opg�relse. Derimod er det n�dvendigt at opdele andet driftsoverskud i core andet 

driftsoverskud, og hvad der vurderes at v�re us�dvanlige poster. De finansielle poster har ogs� vist 

sig n�dvendige at korrigere.   

Nedenst�ende figur viser et udsnit af reformuleringen opdelt core og us�dvanlige poster.
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Figur 23 – Core og us�dvanlige poster
Driftsposter DKK. mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Core driftsoverskud fra salg efter skat 5.142 4.621 2.866 2.028 1.346 1.666

Core andet driftsoverskud
Andre driftsomkostninger -1.185 -928 -739 -743 -599 -644
Skat herp� -296 -232 -185 -186 -150 -180
Resultat i associerde virksomheder efter skat 0 0 0 0 -1 0
Core andet driftsoverskud efter skat -889 -696 -554 -557 -450 -464
I % af oms�tning -5% -4% -5% -6% -6% -6%

UsÄdvanlige poster 
Andre driftsindt�gter 0 0 0 0 224 141
Andre driftsindt�gter 1 -1 0 4 5 5
Omstruktureringsomkostninger og andre s�rlige poster 0 8 -15 116 -46 -350
Skat herp� 0 2 -4 30 46 -57
Tilbagef�rsel af nedskrivninger af langfristede aktiver 0 -150 -85 -20 24 270
Nettoindkomst indregnet direkte p� EK -140 -20 21 44 -136 -161
UsÄdvanlige poster -139 -165 -75 114 25 -38

Samlet driftsoverskud 4.114 3.760 2.236 1.585 921 1.164

Det fremg�r at core driftsoverskud fra salg, er det samme som beregnet tidligere. Her kunne der 

v�re foretaget mindre korrigeringer, da der i noterne fra �rsrapporterne er omtalt nedskrivninger p� 

visse produktionsomkostningselementer. Disse nedskrivninger vurderes ikke som permanente, men 

st�rrelsen af disse vurderes uden betydning92. 

Under administrationsomkostninger er omkostninger i forbindelse med to pensionsordninger93. Den 

bidragsbaserede ordning har kun indflydelse p� resultatopg�relsen og kan sammenlignes direkte 

med omkostninger til l�n. Den ydelsesbaserede ordning involverer ogs� poster i balancen. 

Renteomkostninger og forventet afkast indregnes som en driftsomkostning94. De indregnede bel�b 

under administrationsomkostninger fra den ydelsesbaserede ordning best�r af 

pensionsomkostninger, renteudgifter, forventet afkast og aktuarm�ssige tab. Alle poster vurderes 

som en del af de permanente omkostninger. Forventet afkast af ordningen udg�r s� beskeden en 

st�rrelse, at den ikke har nogen betydning for overskudsgraden.  

Andet driftsoverskud fra den reformulerede resultatopg�relse, jf. figur 16, er opdelt i core andet 

driftsoverskud og us�dvanlige poster i figur 23. Kun andre driftsomkostninger samt resultat i 

associerede virksomheder indg�r som et permanent omkostningselement. Sidstn�vnte med en 

meget beskeden betydning. 

92 Dertil kommer ogs�, at de er opf�rt sammen med afskrivninger, hvilket umuligg�r en korrigering kun for 
nedskrivningerne. 
93 LEGO  har to pensionsordninger – en bidragsbaseret- og ydelsesbaseret ordning.
94 Virksomheder har ogs� mulighed for at indregne disse omkostninger under de finansielle poster.
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Det fremg�r ikke af noterne, hvad andre driftsindt�gter vedr�rer og disse synes ej heller at v�re 

tilbagevendende95. Omstruktureringsomkostninger omhandler ogs� posten andre 

produktionsomkostninger og er sammen med tilbagef�rsler af nedskrivninger p� langfristede aktiver 

vurderet som transitoriske elementer. Posten nettoindkomst indregnet direkte p� egenkapitalen 

best�r af regulering af sikringsinstrumenter og valutakursreguleringer. Det bem�rkes at denne post 

optr�der i hele analyseperioden, men estimering af denne post er forbundet med for stor 

usikkerhed, hvorfor den ikke kan indg� som et core element. 

De finansielle poster er ”renset” for gevinster/tab fra finansielle instrumenter, valutakurs 

gevinst/tab, gevinst ved omprioritering af realkreditl�n og �ndring i nutidsv�rdi af hensatte 

forpligtigelser. Core netto finansielle poster indeholder alts� kun almindelige renteindt�gter og 

renteomkostninger p� virksomhedens l�n. Nedenst�ende figur viser finansielle poster opdelt i core 

og us�dvanlige poster. Det bem�rkes af figur 24 og figur 25, hvad der f�r er blevet omtalt, at 

us�dvanlige finansielle poster bidrager med meget ”st�j” is�r i �rende 2011 og 2008, hvilket giver 

de flagrende samlede l�neomkostninger jf. figur 18 under afsnittet rentabilitet.

Figur 24 – Core og us�dvanlige finansielle poster
Fiansielle poster DKK. Mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Core finansielle omkostninger -29 -18 -58 -91 -119 -164
Core finansielle indtÉgter 33 9 19 29 44 82
Core netto finansielle omkostninger fÑr skat 4 -9 -39 -62 -75 -82
Skat herpÇ 1 -2 -10 -16 -19 -23
Core netto finansielle poster efter skat 3 -7 -29 -47 -56 -59
UsÉdvanlige finansielle poster, netto -129 -74 24 -190 36 33
Skat herpÇ -32 -19 6 -48 9 9
UsÅdvanlige finansielle poster, netto, efter skat -97 -56 18 -143 27 24
Netto finansielle omkostninger efter skat -94 -62 -11 -189 -29 -35

ROIC synes i h�jt omfang at v�re drevet af driftsoverskuddet fra salg og kun i ringe grad fra 

us�dvanlige poster. Nedenst�ende figur viser dette.  

95 Bem�rk de ikke eksisterer fra og med 2008
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Figur 10 – N�gletal i core og us�dvanlige poster
2011 2010 2009 2008 2007

ROIC fra salg 68,2% 84,1% 71,8% 56,9% 43,3%
ROIC fra andet driftsoverskud -11,8% -12,7% -13,9% -15,6% -14,5%
ROIC fra us�dvanlige poster -1,8% -3,0% -1,9% 3,2% 0,8%
Samlet ROIC 54,6% 68,4% 56,0% 44,5% 29,6%

Core OG salg efter skat 27% 29% 25% 21% 17%
Core OG andet driftsoverskud -4,7% -4,3% -4,8% -5,8% -5,6%
OG us�dvanlige poster -0,74% -1,03% -0,65% 1,20% 0,31%
Samlet OG 22,0% 23,5% 19,2% 16,6% 11,5%

Core netto l�neomkostninger - r -4,8% 1,1% 2,2% 2,8% 3,4%
netto l�neomkostntiger p� us�dvanlige poster 154,2% 9,0% -1,4% 8,4% -1,6%
Samlet l�neomkostninger 149,5% 10,1% 0,9% 11,2% 1,7%

Af figuren fremg�r ogs� et rent m�l for overskudsgraden, nemlig core OG fra salg. Igen bem�rkes 

det, at overskudgraden fra us�dvanlige poster kun i ringe grad p�virker den samlede overskudsgrad.

Til forskel fra figur 19 er overskudsgraden fra andre poster nedbrudt yderligere. 

Delkonklusion afsnit 2
LEGO’s regnskaber blev reformuleret til analysebrug. I rentabilitetsanalysen s� vi p� 

egenkapitalforrentningen skabt fra driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. Afkastet fra 

driftsaktiviteten blev yderligere nedbrudt i v�rdidriverne overskudsgrad og oms�tningshastighed. 

Afkastet fra finansieringsaktiviteten blev nedbrudt i faktorerne finansiel gearing og SPREAD. 

Der viste sig en markant positiv forrentning af egenkapitalen udtryk med ROE i analyseperioden. 

Bidraget til ROE skabt fra driftsaktiviteten er �get grundet markant bedre l�nsomhed i salget, og der 

har v�ret en aftagende effekt fra finansieringsaktiviteten. S�ledes var ROE i 2011 p� 54% hvoraf 

forrentningen stort set kunne relatere sig til driftsaktiviteten. Finansieringsaktiviteten bidrog i 2011 

negativt til ROE med godt 1%. Det viste sig, at bidraget fra driftsaktiviteten hovedsageligt kunne 

ledes tilbage til salget og s�ledes ikke var udgjort af transitoriske overskudkomponenter. 

Den h�je v�kst er til dels skabt af massive investeringer i nettodriftsaktiverne, og den markante 

oms�tningsv�kst har bidraget til en markant �get egenkapital relativt til de nettofinansielle 

forpligtigelser, som i 2011 n�rmede sig nul. Dette har ledet til en stor �ndring af den finansielle 

gearing i virksomheden, hvor nettodriftsaktiverne i 2011 hovedsageligt er finansieret gennem 

egenkapital.
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Der blev udledt et rent m�l for l�neomkostningerne, der viste faldende procentvise

l�neomkostninger i analyseperioden, i takt med faldende nettofinansielle forpligtigelser og h�jere 

egenkapitalandel. 

Afsnit 3 – budgettering og v�rdians�ttelse

Budgettering
V�rdians�ttelse via DCF-modellen kr�ver budgettering af virksomhedens forventede salg, 

driftsoverskud (DO) og �ndringer i virksomhedens kerne nettodriftsaktiver (kerne NDA)96.

Helt konkret vil dette involvere budgettering af v�rdidriverne: v�kstraten for salget (g), 

overskudsgraden fra salget f�r skat (OG), effektiv skatteprocent (T), andet driftsoverskud og 

oms�tningshastigheden for kerne netto driftsaktiver (kerne AOH). Dertil kommer en egnet 

diskonteringsfaktor som vil v�re virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). Da 

der g�res brug af den indirekte v�rdians�ttelsesmetode, hvor v�rdien af hele virksomheden 

estimeres bruges et v�gtet gennemsnit af omkostningerne ved at v�re finansieret gennem 

egenkapital og g�ld. Diskonteringsfaktoren er afh�ngig af den finansielle gearing, hvorfor den 

optimale kapitalstruktur ogs� vil blive behandlet i dette afsnit.

F�r budgettering af de enkle v�rdidrivere f�lger her overvejelser ang�ende budgetperioden og 

terminalperioden.

Budgetperioden
Budgetperioden er teoretisk en uendelig periode, hvor fremtidige pengestr�mme tilbagediskonteres. 

Til at im�deg� det rent praktisk umulige i at budgettere uendeligt, v�lges en tidsafgr�nset 

budgetperiode efterfulgt af en terminalv�rdi, der repr�sentere udviklingen i de forskellige poster i 

al uendelighed. Budgetperioden afl�ses af en terminalv�rdi, n�r det vurderes ikke at v�re 

meningsfyldt at forudsige budgetposterne, frem for at antage at disse vokser med en konstant 

v�kstrate. 

96 S�rensen 2009
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En r�kke betingelser �nskes opfyldt ved overgang til terminalperioden. Disse betingelser udg�r en 

konstant salgsv�kstrate, overskudsgrad og oms�tningshastighed samt en konstant kapitalstruktur97.

B�de den strategiske analyse og regnskabsanalysen taler for en lang budgetperiode. 

Regnskabsanalysen indikerer at LEGO befinder sig p� toppen af bjerget, og at fremtiden nok vil 

bringe mere normale salgsv�kstrater. Det er n�ppe sandsynligt, at den nuv�rende succes vil 

forts�tte i samme niveau, men ej heller sandsynligt at den vil bremses p� kort sigt. LEGO synes at 

have en st�rk konkurrencem�ssig position, hvorfor et overnormalt overskud f�rst vil udj�vnes p� 

lang sigt. 

Jf. den strategiske analyse og budgetteringen af salgsv�ksten, er der prim�rt 3 punkter som taler for 

en lang budgetperiode. LEGO’s h�je, men dog degressive forventede v�kstrate, den store 

forventede geografiske �ndring af de globale markedsandele og den nuv�rende og kommende 

forventede store �ndring i salgskanalerne. 

Der forventes ydermere at en normalisering i samfunds�konomien f�rst indtr�der i 2021, hvilket 

ogs� medf�rer en forventet langsigtet ligev�gt p� leget�jsmarkedet i 2021. Dette danner grundlag 

for en budgetteringsperiode p� 10 �r, hvorefter steady state indtr�der

Terminalperioden
Ofte udg�r terminalv�rdien langt st�rstedelen af resultatet i v�rdians�ttelsen, hvilket taler for, i h�j 

grad at koncentrerer budgetteringen omkring denne st�rrelse og de bagvedliggende komponenter. 

Salgsv�kstraten i terminalperioden s�ttes oftest til at f�lge udviklingen i den samlede �konomi. 

Den nominelle v�kst i BNP er oftest et rimeligt m�l for dette. Argumentet for denne antagelse 

bygger p�, at en virksomhed ikke kan vokse sig st�rre end den samlede �konomi, men at 

virksomheden med st�rre sandsynlighed vil vokse med en rate, der opretholder dens st�rrelse 

relativt til den samlede �konomi. 

Fra den strategiske analyse kan beregnes et rimeligt estimat p� salgsv�ksten i terminalperioden jf. 

figur 8. Denne rapport estimerer salgsv�ksten i terminalperioden til 3% ud fra et simpelt 

97 Terminalperioden indtr�der, n�r budgetperiodens variable n�r deres steady state niveau.
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gennemsnit af de forventede v�kstrater i BNP for markederne BRIKS lande, EU, Japan, USA og 

Next Eleven.  

Budgettering af effektiv skatteprocent

Nedenst�ende figur viser den effektive skatteprocent i forhold til den g�ldende selskabsskat i 

Danmark. 

Figur 26 - Skatteprocent
2011 2010 2009 2008 2007 2006

Effektiv skatteprocent 25% 24% 24% 27% 27% 26%
Lovpligtig skattesats DK 25% 25% 25% 25% 25% 28%

Da den effektive skattesats ikke afviger m�rkbart fra den lovpligtige selskabsskat tages der 

udgangspunkt i den g�ldende lovpligtige selskabsskat i Danmark, hvor virksomheden er registreret.

Den effektive skatteprocent estimeres til 25% i hele budgetperioden.

Budgettering af salgsv�ksten 
Vi har set betydelige salgsv�kstrater i analyseperioden 2007-2011 jf. afsnittet v�kst. Tendensen 

peger dog i retning af, at toppen er ved at v�re n�et. Sp�rgsm�let er nu, hvor gode indikatorer de 

historiske v�kstrater er for den fremtidige v�kst. For at bestemme salgsv�ksten for LEGO tages 

der udgangspunkt i de makro�konomiske forhold og deres betydning for branchespecifikke 

tendenser. Ud fra udviklingen i branchen vil vi vurdere, hvordan det vil p�virke LEGO’s forventede 

salg.

De makro�konomisk forhold er beskrevet i den strategiske analyse. Kort gengivet forventes der p� 

global plan en v�kst i leget�jsmarkedet de n�ste 5 �r p� omkring 4%. B�de BNP og indikatorer fra 

branchen viser stagnation p� kernemarkederne. Der hersker stor usikkerhed omkring Europas 

fremtidig v�kst, mens USA og Japan forventes allerede i 2012 at gennemg� en beskeden, men dog 

positiv v�kst. V�kstpotentialet i emerging markets forventes dog stort, sp�rgsm�let er her, hvorn�r 

det vil sl� igennem. Den demografiske udvikling herunder den lave fertilitetsrate har vist ikke at 

have den negative effekt, som ellers kunne forventes. Dette kan b�de skyldes sociokulturelle 

forhold som ”den lille kejser” og for�ldres tendens til at forfordele eller fork�le deres b�rn, men i 
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h�j grad ogs� LEGO’s differentieringsstrategi, brand og innovationsevne. LEGO forventes derfor at 

performe bedre end markedet – delvist uafh�ngig af konjunkturer og branchespecifikke forhold.    

Der er en r�kke virksomhedsspecifikke forhold, som taler positiv for LEGO’s fremtidig salgsv�kst. 

Her kan n�vnes virksomhedens differentieringsstrategi, en superlokal nicheproduktion og 

virksomhedens super brand og image. Hertil kommer ogs� virksomhedens evne til at satse massivt 

p� forskning og udvikling. 

LEGO har k�rt en vinder-strategi, som har genereret us�dvanlig h�j salgsv�kst ved at stj�le 

markedsandele. LEGO’s markedsm�ssige position i branchen danner stor sammenh�ng mellem det 

forventede salg i branchen og LEGO’s fremtidige salg. Det vurderes at LEGO kan opretholde sin 

nuv�rende tocifrede salgsv�kst de n�ste 5 �r, dog aftagende, herefter vil det v�re usikkert om 

v�kstpotentialet i emerging markets f�r den effekt, der er sp�et. Vi vurdere at LEGO f�r sv�rt ved 

at opretholde sine salgsv�rksrater mere end 5 �r p� de nuv�rende kernemarkeder og de �konomiske 

markedskr�fter i branchen vil d�mpe salgsv�ksten til et normaliseret niveau. Vi forventer dog at 

faldet i salgsv�ksten p� de nuv�rende kernemarkeder vil opvejes af v�ksten i BRIK- og N-11-

landene. Vi vil s�ledes ikke se et pludseligt og kraftigt fald i slagsv�ksten i budgetteringsperioden, 

men snarre en bl�d afmatning af salgsv�ksten frem mod terminalperioden. Vi har budgetteret med 

en uforandret v�kst i perioden 2017-2020. Af figur 33 under afsnittet v�rdians�ttelse, ses hvordan 

vi har budgetteret salgsv�ksten i budgetperioden. 

Budgettering af Core OG fra salg
I afsnittet vedvarende overskudskomponenter s� vi p� udviklingen i OG.  En klar forbedring af OG i 

analyseperioden. Der er flere forhold, der taler for, at overskudsgraden tiln�rmelsesvis kan holde 

status quo i det korte l�b. Udover en st�rk differentieringsstrategi og et super solidt brand er der 

ogs� investeret i moderne produktionsanl�g, hvis gennemslagskraft ogs� vil kunne m�rkes i 

fremtiden med laverer produktionsomkostninger til f�lge. Produktions, 

distributionsomkostningsdeling og distributionseffektiviseringen vil ligeledes bidrage positivt til 

overskudsgraden, da LEGO i kraft af de forholdsvis nye produktionsanl�g og kunde- og 

distributionssamarbejde, m� formodes at ligge f�rst p� erfaringskurven og der derfor stadig kan 

h�stes en yderligere effektiviseringsgevinst. Dog kan der, efter 3-4 �r, forventes h�jere 
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distributionsomkostninger til v�kstmarkederne pga. den geografisk placering af produktion og 

distribution. 

Konkret vil vi alts� se en nogenlunde stabil overskudsgrad frem til og med 2014 og derefter 

faldende, grundet de h�jere omkostninger forbundet med den geografiske placering af produktions-

og distributionscentrene. Dertil kommer ogs� en forventet afmattende effekt p� ”succes

vinderstrategien”, der har gjort det muligt at s�lge til meget h�je priser. 

Da vi har budgetteret med en effektiv skattesats p� 25% i hele budgetperioden og vi gennem 

rapporten har anskuet OG efter skat, vil vi blot estimere OG efter skat. Budgettet for 

overskudsgraden ses af figur 33. 

Budgettering af AOH
Det skal indledningsvis n�vnes, at der i rapporten ikke er skelnet mellem kernedriftsaktiver og 

ikke-kernedriftsaktiver. Dette er et helt bevist valg, idet andelen af ikke-kernedriftsaktiver vurderes

at v�re uden betydning. Kapitalandele i associerede virksomheder, kapitalandele disponible for salg 

samt pensionsaktiver, som kan vurderes som v�rende ikke-kernedriftsaktiver andrager i 2011 s� 

beskeden en andel, at der ikke er taget h�jde herfor. Det bem�rkes at der i 2006 var mere betydelige 

andele af ikke-kernedriftsaktiver idet LEGO havde kapitalandele disponible for salg. 

Det er udviklingen i nettodriftsaktiverne, som er den relevante faktor for budgetteringen. 

Nettodriftsaktivernes st�rrelse er givet ved oms�tningen ganget med den inverse v�rdi af 

oms�tningshastigheden, hvorfor et estimat af AOH skal udledes. 

P� kort sigt vil produktionsudvidelsen give et fald i materielle anl�gsaktivers oms�tningshastighed, 

mens produktionsudvidelsen p� l�ngere sigt vil �ge oms�tningshastigheden i materielle 

anl�gsaktiver grundet f�rdigg�relsen af den nye fabrik i Ungarn.

Fra den interne analyse af LEGO blev de st�rke og �gede samarbejdskompetencer beskrevet. Disse 

kompetencer leder til en effektiv produktion og logistik og er med til at styrke varelagerets 

oms�tningshastighed.
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Det kunne p� lang sigt blive relevant for LEGO, i takt med v�ksten i emerging markets, at udvide 

produktion og distribution i Asien. Det vil alt andet lige forv�rre AOH og forbedre OG, men der 

budgetteres ikke med dette, da det udelukkende er spekulationer med stor usikkerhed forbundet.

Vi vurdere et lille fald i AOH de f�rste �r af budgetperioden, hvorefter AOH vil indtr�de et steady 

state niveau relativt hurtigt. S�ledes vurdere vi at udviklingen i AOH vil ligge t�t p� den historiske 

tendens, som er en stabil udvikling. Nettodriftsaktiverne vil derfor fortsat f�lge en nogenlunde 

konstant andel af den forventede oms�tning. Budgettering af AOH fremg�r af figur 33. 

Budgettering af andre driftsomkostninger og us�dvanlige poster
Andre driftsomkostninger best�r af royalty98 og omkostninger til forskning og udvikling (F&U).

Derudover kommer, fra den reformulerede resultatopg�relse, resultat fra associerede virksomheder. 

Denne post bliver dog holdt uden for regnestykket, da den har v�ret nul eller t�t herp� i analyse 

perioden. 

Omkostninger til F&U kan forventes at forts�tte i fremtiden99 og kan budgetteres til at udg�re 

omkring 2-3% af oms�tningen jf. nedenst�ende figur. �rsrapport 2011 meddeler at 60% af 

oms�tningen kommer fra nye produkt lanceringer, hvorfor omkostningsniveauet til F&U i 

fremtiden kan forventes at f�lge de foreg�ende �r. 

Figur 27 – Andre driftsomkostninger       
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
F&U (f�r skat) 335 306 292 247 222 202
I % af oms�tning 1,8% 1,9% 2,5% 2,6% 2,8% 2,6%
Core andre driftsomkostninger (efter skat) 889 696 554 557 450 464
I % af oms�tning 4,7% 4,3% 4,8% 5,8% 5,6% 5,9%

Af ovenst�ende figur konstateres hvordan core andre driftsomkostninger f�lger oms�tningen med 

en relativt stabil procentdel p� omkring 6-4% efter skat. 

LEGO’s salg omfatter varesalg og licensindt�gter, hvoraf sidstn�vnte udg�r ca. 1%. Det kan 

undres hvorfor licensindt�gter indregnes som en del af oms�tningen, mens licensomkostninger 

98 Royaltyomkostninger omfatter royalty til KIRKBI koncernen for brug af LEGO varem�rker. Dertil kommer ogs� 
licensaftaler med opfindere, designere og andre rettighedshavere. (LEGO �rsrapport 2011)
99 Af LEGO’s �rsrapporter beskrives hvordan F&U v�gtes meget h�jt. 
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indregnes som en driftspost under andre driftsomkostninger. Begge st�rrelser synes at relatere sig til 

salget. 

Andre driftsomkostninger efter skat kan efter ovenst�ende diskussion med rimelighed budgetteres 

til at udg�re 5% af salget. 

Uds�dvanlige poster budgetteres til nul, da det ikke synes muligt at give et fornuftigt bud p� disse. 

Der oplyses ikke om fremtidige projekter, der kunne udl�se us�dvanlige poster100 i fremtiden. 

Kapitalomkostninger og optimal kapitalstruktur
Indledningsvis skal det pr�ciseres, at der opst�r en r�kke problemstillinger ved fasts�ttelse af 

kapitalomkostningerne (WACC) for en ikke b�rsnoteret virksomhed. Her kan n�vnes, at der ikke 

forel�gger data fra aktieafkast, og en betav�rdi derfor ikke kan beregnes via historiske afkast. 

Alternativt kan betav�rdien estimeres ud fra sammenlignelige b�rsnoterede virksomheder, hvilket 

der vil blive gjort brug af i denne rapport.

Den optimale kapitalstruktur er alt andet lige givet, hvor den st�rste v�rdi af virksomheden kan 

opn�s. V�rdien afh�nger af virksomhedens kapitalomkostninger og kapitalomkostningerne er 

afh�ngig af valgt kapitalstruktur. Teoretisk set er den optimale kapitalstruktur der, hvor 

virksomheden opn�r den laveste WACC. 

F�lgende afsnit vil i prioriteret r�kkef�lge fasts�tte de elementer, der er n�dvendige for beregning 

af WACC samt den optimale kapitalstruktur.  

Egenkapitalomkostningerne
Ejernes afkastkrav er lig med afkastet p� et risikofrit aktiv plus en kompensation for at p�tage sig 

risiko kaldet risikopr�mien. Risikopr�mien best�r af markedets risikopr�mie sammenholdt med 

den systematiske risiko p� det enkle aktiv (beta). Risikopr�mien er proportionel med aktivets beta. 

100 Af us�dvanlige poster kunne fx v�re nedskrivninger, kendskab til omstrukturering eller afg�relser af retslige tvister. 
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CAPM101 bruges til fastl�ggelse af egenkapitalomkostningerne. Modellen danner sammenh�ng 

mellem afkastet p� den enkle virksomheds aktier og afkastet p� hele aktiemarkedet. Med modellen 

antages det, at investor kr�ver et merafkast for at p�tage sig mere risiko. Med andre ord afspejler 

forskelle i afkast forskellen i kravene til risikopr�mie. Et problem ved anvendelse af denne model 

opst�r idet modellen udelukkende beskriver den systematiske102 risiko i forhold til det forventede 

afkast. Det er en foruds�tning i modellen, at investor har bortdiversificeret usystematisk103 risiko 

ved at investere bredt i markedsportef�ljen, s�ledes at der kun kan opn�s et forventet merafkast ved 

at investor p�tager mere systematisk risiko.

Der gives ikke pr�mie for usystematisk risiko, da investor har mulighed for at undg� denne. 

Antagelsen, om at ejerne bag LEGO har en veldiversificeret portef�lje, kan ikke siges at holde stik, 

hvilket er et generelt problem ved v�rdians�ttelser af unoterede virksomheder. Det m� formodes at 

hovedparten af formuen hos Kirk Kristiansens familien er investeret i samme virksomhed, nemlig 

LEGO, og der dermed ikke er opn�et tilstr�kkelig diversifikation. Da der ikke kan opn�s 

tilstr�kkelig diversifikation for ejerne, kunne det tale for, at der blev taget h�jde for den 

usystematiske risiko. Dette vil vi dog se bort fra, da man modsat ogs� kan opstille argumentet for en 

pr�mie for ejerskabskontrollen. De to modsatrettede effekter antages at udligne hinanden. Dertil 

kan det ogs� tilf�jes, at det ikke n�dvendigvis �nskes at finde v�rdien af virksomheden i sin

nuv�rende ejerskabsform, men n�rmere i forbindelse med handel p� det fri marked. Et s�dan 

tilf�lde vil give mulighed for diversifikation. 

Risiko frie rente

Renten for den danske ti�rige statsobligation (st�ende l�n) anvendes som estimat for den risikofrie 

rente. Den ti�rige statsobligation er valgt for at matche varigheden p� budgetperioden i et rimeligt 

omfang. 

Den risikofrie rente er beregnet som et gennemsnit for 2011 via data fra statistikbanken104. Den kan 

estimeres til 2,72 %. Det skal bem�rkes, at renten har v�ret faldende siden 2000, hvor den var p� 

101 Capital asset pricing model.
102 Systematisk risiko er den uundg�elige risiko og kan ikke bortdiversificeres. 
103 Usystematisk risiko er den tilf�ldige risiko som opst�r pga. virksomhedsspecifikke forhold. 
104 Statistikbanken.dk 
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5,66%. Et gennemsnit for renten p� den ti�rige statsobligation for en ti�rig periode giver en rente p� 

4,12%. Denne rapport anvender den aktuelle rente p� 2,72%. 

Markedets risikopr�mie

En r�kke metoder er givet til at estimerer risikopr�mien. Ingen metode giver dog et entydigt svar 

p� pr�miens korrekte st�rrelse. En simpel og oftest anvendt metode til beregning af risikopr�mien 

er ved det historiske markedsafkast p� aktier fratrukket afkastet p� det risikofrie aktiv. Den 

historiske risikopr�mie er f�lsom overfor periodevalget, idet der kan forekomme store udsving i 

afkast fra �r til �r. Nedenst�ende bevidner dette og markedspr�mien er fors�gt klarlagt ud fra disse

tre unders�gelser.

1. Credit Suisse105 kommer i en unders�gelse fra 2010 frem til at det �rlige merafkast p� det 

amerikanske marked i gennemsnit har v�ret 5,2% st�rre end afkastet p� amerikanske 

statsobligationer. Unders�gelsen blev lavet i perioden 1900-2010.

2. Nationalbanken106 har i 2003 udregnet en risikopr�mie p� danske aktier p� 5,2% opgjort for 

perioden 1970-2002. 

3. Claus Parum kommer i en unders�gelse107 fra 1998 frem til en risikopr�mie m�lt for danske 

aktier i perioden 1925-1997 til 3,2%, hvilket indikere at det danske marked har 

underpr�steret i forhold til det globale marked, som Credit Suisse i sin rapport har beregnet 

en risikopr�mie lydende p� 4,4%.

Den aktuelle makro�konomiske situation taget i betragtning sammenholdt med ovenst�ende 

unders�gelser estimeres markedets risikopr�mie til at v�re 4,5%. Estimatet l�gger sig dermed t�t 

op af risikopr�mien udregnet for det globale marked. 

Beta

Beta m�ler den systematiske risiko p� et aktiv, og som beskrevet i indledningen til dette afsnit vil 

den blive estimeret ud fra sammenlignelige noterede selskaber. Dertil vil vi yderligere vurdere beta 

ud fra en kvalitativ vurdering af virksomhedens risiko herunder den driftsm�ssig og den finansielle 

risiko. 

105 Credit Suisse Global investment returns yearbook 2010
106 Nationalbanken.dk
107 Artikel fundet gennem CBS bibliotek p� CBS.dk
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Som m�levirksomhed er udvalgt Mattel og Hasbro, som begge opererer i samme branche, og m�lt 

p� oms�tning er blandt de st�rste inden for leget�j, jf. figur 14. De to selskaber er noteret p� den 

amerikanske b�rs Nasdaq, og det har v�ret muligt at hente virksomheds specifik data fra f�lgende 

kilder: nasdaq.com, ycharts.com og valuecruncher.com. 

Nedenst�ende figur viser resultater for beta v�rdier for to sammenlignelige konkurrerende 

virksomheder. Kommentarer til udregninger m.m. vil herefter f�lge.

Figur 28 – Beta for Mattel og Hasbro
mio. US $ M&M H&P

Virksomhed Beta gearet Udest�ende aktier Kurs USD MV(EK) NFF FGEAR Tax US Ugearet Beta Ugearet Beta
Mattel 0,94 340.020.000 34 11.561 -81 -0,01 35% 0,94 0,94
Hasbro 0,96 128.642.000 37 4.760 684 0,14 35% 0,88 0,84

Den f�rste kolonne er betav�rdien for virksomhedens egenkapital uden hensyn til 

finansieringsforhold (Beta gearet). Da virksomhedernes gearing har betydning for betav�rdien, er 

det fors�gt, at korrigere for dette forhold, ved at beregne betav�rdien for den ugearede virksomhed. 

Til brug herfor er Millers og Modiglianis (M&M) betarelation108 anvendt. For at underst�tte 

M&M’s udregning er beta ogs� udregnet ud fra Harris og Pringle�s (H&P) betarelation. H&P 

antager at skatteskjoldet har den samme systematiske risiko som virksomhedens underliggende cash 

flows og at g�lden vokser proportionelt med egenkapitalen. Bag M&M’s betarelation hviler 

antagelsen at g�lden forbliver p� samme niveau. Der findes en r�kke andre teorier p� omr�det, som 

der ikke vil blive diskuteret n�rmere. Ud fra H&P er skatte elementet i deres udregning derfor

undladt109. Det bem�rkes at udregningen for den ugearet beta ved begge metoder ikke giver 

anledning til den store forskel110. P� Skat.dk er det M&M’s betarelation der benyttes i Skats 

generelle anbefalinger til v�rdians�ttelse.  

Beregning af den finansielle gearing har kr�vet oplysninger om markedsv�rdien for egenkapitalen 

samt virksomhedens nettofinansielle forpligtelser. En egentlig reformulering af begge 

virksomheders regnskab ville her v�re n�dvendig, men i stedet er de nettofinansielle forpligtigelser 

108 M&M: Beta EK = Beta (aktiver) x (1+(1-skat) x FGEAR)
109 H&P: Beta EK = Beta (aktiver) x (1+(FGEAR)
110 Kilde: afhandling ”Levered and unlevered beta” fra IESE Business School.
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(NFF) hentet fra sekund�re kilder. Der tages derfor forbehold for de usikkerheder og tolkninger111, 

der ligger bag estimeringen og kan have betydning for opg�relsen af de nettofinansielle 

forpligtigelser i forhold til LEGO. 

Da der er nettofinansielle aktiver (NFA) hos Mattel112 er v�rdien for FGEAR sat til nul ved 

beregning af beta. Det bem�rkes ogs�, at begge selskaber opererer med en FGEAR t�t p� den, der 

er blevet fundet for LEGO. 

Selskabsskatten er den g�ldende corperate tax i USA, hvor begge selskaber er tilh�rende, og

aktiekursen er den g�ldende kurs p� tidspunktet for denne analyse. 

Vi n�r frem til den samme beta for Mattel (beta = 0,94) b�de for den gearede og ugearede beta, idet

virksomheden udelukkende er finansieret med egenkapital. Beta for Hasbro udviser en beta for den 

ugearede virksomhed p� henholdsvis 0,88 og 0,84 afh�ngig af beregningsmetode. Forklaringen p� 

en beskeden forskel mellem beta gearede og beta ugearede skyldes dels den meget lave finansielle 

gearing, men ogs� at g�lden ikke bliver tillagt en n�vnev�rdig risiko. Der m� teoretisk set g�lde,

at beta for den g�ldsfinansierede virksomhed er h�jere end den egenkapitals finansierede 

virksomhed, idet ”forplejningen” af g�ld er forbundet med st�rre usikkerhed end egenkapitalen113. 

Finansiel risiko

Generelt anses den finansielle risiko hos LEGO for v�rende lav. Den finansielle risiko d�kker over 

risiko forbundet med kreditrisiko, valutarisiko, renterisiko og kapitalrisiko.

Kreditrisikoen forbundet med tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser vurderes som moderat. 

St�rstedelen af det samlede tilgodehavende (77% i 2011) er indd�kket gennem forsikringer114.

Kontrakter med banker, kreditinstitutter, kreditforsikringsselskaber og kontrakter omhandlende 

finansielle instrumenter indg�s kun ved kreditvurderinger p� A+/A1 eller derover.115

111 Tolkninger og antagelser som analytiker har gjort ved reformuleringen og som ikke er vurderet i denne rapport.  
112 Bem�rk negativt fortegn for NFF
113 Indskydere af fremmedkapital kr�ver afkast, mens indskydere af egenkapital kun forventer afkast. 
114 LEGO �rsrapport 2011, Note 17 side 30
115 Kreditvurderingerne laves hos Standard & Poor’s eller Moody’s Invester Service – �rsrapport 2011. 
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Der er betydelige indbetalinger og udbetalinger i fremmed valuta, hvortil der er bundet en v�sentlig 

valutarisiko. Udsving p� tab og gevinster i sammenh�ng med valutahandel ses ogs� at have en 

betydelig andel i LEGO regnskaberne. Valutarisikoen sikres og styres centralt p� grundlag af 

virksomhedens valutapolitik. 

Likviditetsrisikoen vurderes af LEGO som v�rende uden betydning. LEGO anvender det 

n�rtst�ende selskab KIRKBI Invest A/S til udl�n og indl�n og denne relation vurderes ingen 

v�sentlig risici at indeholde. 

Overskydende likviditet udloddes til moderselskabet KIRKBI A/S (aktion�ren) og indtil 

udlodningen finder sted placeres overskydende likviditet hos KIRKBI Invest A/S. Denne model 

giver en renterisiko, der anses for at v�re ubetydelig.

P� baggrund af beregningerne for beta, ovenst�ende vurdering af den finansielle risiko samt en lav

driftsm�ssig risiko estimeres den ugearede beta for LEGO til 0,80. Som benchmark defineres 

markedsportef�ljen at have en beta p� 1. 

Samtlige faktorer i CAPM er i ovenst�ende afsnit blevet estimeret. Som beskrevet tidligere kan 

afkastkravet til egenkapitalen udtrykkes som den risikofrie rente plus beta gange med markedets 

risikopr�mie116.

Ejernes afkastkrav117 = 2,72% + 0,8 x 4,5% = 6,32%

Finansielle forpligtelsers afkastkrav
Det er en rimelig antagelse, at l�ngiver vil kr�ve h�jere rente i takt med l�ntagers risikoprofil stiger. 

L�ntagers finansielle risiko m� alt andet lige, liges� antages at �ges i takt med, at den finansielle 

gearing for�ges. Hos LEGO ser vi jf. nedenst�ende figur, at l�neomkostningerne p� core finansielle 

omkostninger falder i takt med at den finansielle gearing falder. Med andre ord bliver afkastkravet 

mindre i takt med en mindre g�ldsfinansiering. N�r vi ser p� l�neomkostningerne p� de 

116 Ejernes afkastkrav = risikofrie rente + beta x (forventet afkast til markedsportef�ljen – risikofrie rente)
117 Afkastkravet til markedsportef�ljen med en beta p� 1 vil v�re: 2,72% + 4,5% =  7,22%
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nettofinansielle forpligtigelser118 ser vi liges� et fald i analyseperioden jf. figur 25 under afsnittet 

vedvarende overskud samt gengivet i parentes i nedenst�ende figur. 

Figur 11
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007
Core finansielle omkostninger -29 -18 -58 -91 -119
Skat herpÇ -7,3 -4,5 -14,5 -22,8 -29,8
Core finansielle omkostninger efter skat -22 -14 -44 -68 -89

Gns. finansielle forpligtigelser (Gns. FF) 2.522 2.671 2.886 2.968 2.982

Omkostninger i % pÇ core finansielle forpligtelser 0,9% 0,5% 1,5% 2,3% 3,0%
(Omkostninger i % pÇ core nettofinansielle forpligtelser) -4,8% 1,1% 2,2% 2,8% 3,4%
FGEAR 0,01 0,13 0,49 0,90 1,17

LEGO har som tidligere omtalt nogle s�rlige udl�ns og indl�ns forhold, der g�r risiko elementet en 

smule anderledes end traditionel l�ntagning for andre virksomheder. Det skal her n�vnes, at LEGO 

ogs� har l�n som ikke involverer n�rtst�ende parter (KIRKBI Invest A/S). Der eksisterer ingen 

uafh�ngig kreditvurdering for KIRKBI Invest A/S og LEGO oplyser om ingen v�sentlige risici. 

Dette betyder i grove tr�k, at LEGO kan l�ne og �ge den finansielle gearing uden at den finansielle 

risiko �ges n�vnev�rdigt, og dermed kan holde l�neomkostningerne med en laverer grad af 

afh�ngighed af den finansielle gearing. Hvor stor denne effekt er, er sv�r at vurdere, og vi vil ikke 

komme n�rmere ind p� de unikke l�ne muligheder.

Afkastkravet, til de finansielle forpligtigelser, kan udtrykkes som den risikofrie rente plus et 

selskabsspecifikt risikotill�g. L�nerenten korrigeres herefter til p� efter skat basis, hvis de st�rrelser 

l�nerenten skal sammenlignes med ogs� er opgjort p� efter skat basis. Den risikofrie rente er f�r 

estimeret til 2,72%. 

Der kan argumenteres for at risikotill�gget med den nuv�rende gearing og ud fra ovenst�ende figur 

30 samt argumentation n�rmer sig nul.  

Risikotill�g

Risikotill�gget er specifikt for den enkelte virksomhed og branche, og afh�nger af en 

kreditvurdering. Der er tilsyneladende ingen s�danne vurderinger for LEGO og en rating119 for et 

118 Tidligere omtalt som core l�neomkostninger p� nettofinansielle forpligtigelser. 
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sammenligneligt selskab kunne i stedet benyttes. Det er imidlertid mere interessant for rapportens 

n�ste afsnit optimal kapital struktur, at fokusere p� risikotill�gget givet forskellige ratings. En 

virksomheds rating kan if�lge Standard and Poor120 (S&P) afh�nge af virksomhedens business risk 

profile og financial risk profile. Den finansielle risiko profil kan ansl�s ud fra udvalgte n�gletal for 

virksomheden. S&P oplister f�lgende n�gletal: FFO/g�ld, g�ld/EBITA og FGEAR. Den 

driftsm�ssige risiko121 er en afvejning af geografisk placering, branche, konkurrencem�ssig 

position, indtjeningsniveau m.m.. 

Fra Aswath Damodaran122 officielle hjemmeside er det muligt at beregne sammenh�ngende 

v�rdier for risikotill�g og rating. Af figur 30 ses resultatet af disse beregninger, der er udarbejdet 

p� baggrund af de regneark, der er tilg�ngelige via hjemmesiden.

Det fremg�r af figur 30 at risikotill�gget �ges i takt med �get gearing og dermed d�rligere rating. 

Det skal oplyses, at der er en del usikkerhed forbundet med resultaterne. Usikkerheden opst�r i de

antagelser og foruds�tninger bag de inddata, der er lagt til grund for beregning af rating graden og 

tilh�rende risikotill�g.

Ovenst�ende estimeringer af de forskellige n�gletal (beta, risikotill�g, afkastkrav osv) belyser den 

sammenh�ng der hersker mellem selve n�gletallet og kapitalstrukturen. Denne sammenh�ng 

l�gger op til en diskussion af virksomhedens optimale kapitalstruktur. 

Optimal kapital struktur 
WACC er ikke en konstant, men afh�ngig af virksomhedens konkrete gearing.  LEGO har de 

seneste �r haft et fald i de gennemsnitlige nettofinansielle forpligtigelser, dette har alt andet lige f�rt 

til en laverer finansiel risiko og dermed et fald i ejernes afkastkrav. Et �ndret afkastkrav til 

egenkapitalen giver en �ndring i WACC. LEGO har i samme periode haft betydelige akkumulerede 

overskud og selskabets gearing bliver p�virket heraf, medmindre likviditeten anvendes til at 

nedbringe g�ld og egenkapital i samme forhold. Det bem�rkes, at der har v�ret udbetalt betydelige 

119 Rating relaterer sig her til den g�ngse rating standard AA, A, A- osv.  
120 Oplysninger er hentet fra den officielle hjemmeside samt markedsrapporter udarbejdet af S&P.
121 Bliver ogs� omtalt som virksomhedens business risk
122 Aswath Damodaran professor i finansiering p� Stern School of Business i New York.
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dividender og samtidig er den finansielle gearing faldet markant. Meget tyder p�, at der arbejdes p� 

at ramme den optimale kapitalstruktur og den muligvis er i det niveau, hvor LEGO befinder sig nu.

Vi vil i det f�lgende pr�ve at udlede den optimale kapitalstruktur. Dette er gjort ud fra de 

estimerede n�gletal i ovenst�ende afsnit. F�lgende er en forklaring p� de beregninger der fremg�r af 

figur 31.

Den strategiske analyse samt faktorer som g�ld/EBIT og finansiel gearing har dannet grundlag for 

risiko ratingen. Risikotill�gget er udledt som beskrevet i afsnittet om risikotill�g ud fra den rating,

vi har givet virksomheden p� baggrund af S&P�s anbefalinger. Afkastkravet til fremmedkapitalen 

(FK) tager udgangspunkt i den risikofrie rente og hertil till�gges risikotill�gget. Beta er beregnet 

med H&P�s betarelation123. Benyttes M&M�s betarelation opn�s en lidt fladere (vandret) kurve og 

sp�ndet for den optimale kapitalstruktur bliver st�rre jf. graf i figur 31. Der er udvalgt forskellige 

kombinationer for den finansielle gearing, hvorefter WACC er beregnet med hensyntagen til 

skatteskjoldet. Nedenst�ende figur 31 viser resultaterne. Vi har efterf�lgende i figur 31 grafisk vist 

WACC som funktion af finansiel gearing.

Figur 30 – Udledning af WACC ved forskellige gearingsforhold
FGEAR Afkastkrav Afkastkrav FK Afkastkrav FK Risiko

WACC (FK/EK) FK EK Beta M&M Beta H&P EK fÅr skat efter skat tillÄg Rating
6,32% 0,00 0% 100% 0,80 0,80 6,32% 2,72% 2,04% 0 AAA
6,30% 0,11 10% 90% 0,87 0,89 6,72% 3,42% 2,57% 0,70% AA
6,30% 0,18 15% 85% 0,91 0,94 6,96% 3,42% 2,57% 0,70% AA
6,36% 0,25 20% 80% 0,95 1,00 7,22% 3,92% 2,94% 1,20% A
6,42% 0,33 25% 75% 1,00 1,07 7,52% 4,17% 3,13% 1,45% A-
6,46% 0,43 30% 70% 1,06 1,14 7,86% 4,27% 3,20% 1,55% BBB+
6,53% 0,54 35% 65% 1,12 1,23 8,26% 4,42% 3,32% 1,70% BBB
6,71% 0,67 40% 60% 1,20 1,33 8,72% 4,92% 3,69% 2,20% BB
7,65% 1,00 50% 50% 1,40 1,60 9,92% 7,17% 5,38% 4,45% BB-

Skat 25%
Risikofri rente 2,72%
Markedets risikopr�mie 4,50%

123 Dette foruds�tter at den finansielle gearing fastholdes.
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Figur 31 – Grafisk afbildning af WACC

WACC som funktion af finansiel gearing
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Vi finder den optimale kapitalstruktur ved en finansiel gearing p� omkring 0,18 hvilket svarer til en 

egenkapital finansiering p� 85%124. Det bem�rkes endvidere, at der kun er en begr�nset effekt i at 

�ge gearingen. Med andre ord stiger WACC relativt lidt i et relativt stort sp�nd af forskellige 

finansieringsforhold. 

Der er to modsatrettede effekter i spil. En h�j gearing bidrager positivt til ROE, hvis virksomheden 

tjener mere p� dens driftsaktiviteter, end den kan l�ne til, alts� et positivt SPREAD som i tilf�lde 

med LEGO. En h�jere gearing �ger dermed ogs� afkastkravet til egenkapitalen, hvorfor der opst�r 

to modsatrettede effekter. For at det skal v�re en gevinst at benytte finansiel gearing, er det et krav, 

at forrentningen af fremmedkapitalen relativt ikke m� stige mere end det �gede afkastkrav til 

egenkapitalen. Nedenst�ende figur illustrerer dette.   

124 15% / 85% = 0,18 
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Figur 12

Afkastkrav som funktion af finansiel gearing
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Af ovenst�ende grafer ses afkastkrav til henholdsvis fremmedkapital og egenkapital som funktion af 

finansiel gearing. Det fremg�r at afkastkravet til fremmedkapitalen er meget svagt stigende i det 

omr�de, vi f�r har udledt som den optimale kapitalstruktur.  

Vi vil estimere WACC til 6,30% og samtidig vurderer niveauet for den langsigtede kapitalstruktur 

til target:15/85. Det skal her tilf�jes at effekten p� WACC er relativt beskeden ved en h�jere 

finansiel gearing og intervallet/sp�ndet for optimal gearing derfor er bredt.  

Hele processen ved estimering af de forskellige faktorer, der danner grundlag for WACC har 

indeb�ret en r�kke antagelser og foruds�tninger. Specielt gennem estimeringen af risikotill�gget 

og de ratings, der ligger bag. Usikkerheden omkring estimaterne er derfor tilstede, men vi vil 

vurderer de pointer og konklusioner, vi kommer frem til, som retvisende. 

V�rdians�ttelse
P� baggrund af ovenst�ende budgettering kan en v�rdians�ttelse af LEGO finde sted. Som n�vnt i 

metode afsnittet v�rdians�ttes LEGO ud fra DCF-modellen. Den fundamentale v�rdi af LEGO

estimeres til tidspunktet 1.1.2012. Som diskonteringsfaktor benyttes WACC og terminalv�rdien 

beregnes via Gordens v�kstformel, hvor den beregnede FCFF fremskrives med en konstant 

v�kstrate for at n� til en v�rdi for en uendelig periode. Minoritetsinteresser er sk�nnet til at udg�re 
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30 mio. kr. Virksomhedsv�rdien er fratrukket 15% som er ansl�et at udg�re markedsv�rdien af de 

nettofinansielle forpligtelser givet niveauet for den optimale kapitalstruktur. Derved fremkommer 

aktion�rv�rdien eller den fundamentale v�rdi for virksomheden. Det bem�rkes at den anvendte 

diskonteringsfaktor tager udgangspunkt i den kapitalsammens�tning, der er fundet som v�rende 

den optimale, men ikke n�dvendigvis er det p� nuv�rende tidspunkt.  

Figur 13 - V�rdians�ttelse ud fra DCF-modellen
Terminalperiode

DKK. Mio 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E
ResultatopgÅrelse
Nettooms�tning % 37% 17% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 5% 3,0%
Nettooms�tning 16.014 18.731 21.541 24.556 27.749 31.079 34.497 37.947 41.742 45.916 50.507 53.033 54.624

OG fra salg efter skat (skat 25%) 29% 27% 25% 25% 25% 20% 19% 15% 15% 15% 15% 13% 13%
Driftsoverskud fra slag efter skat 4.621 5.142 5.385 6.139 6.937 6.216 6.554 5.692 6.261 6.887 7.576 6.894 7.101

Andre driftsomkostninger 5% af oms. 696 889 1.077 1.228 1.387 1.554 1.725 1.897 2.087 2.296 2.525 2.652 2.731

Samlet driftsoverskud 3.760 4.114 4.308 4.911 5.550 4.662 4.830 3.795 4.174 4.592 5.051 4.243 4.370

Balance
AOH 2,91 2,49 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
NDA 5.497 7.537 9.366 10.677 11.562 12.431 13.268 14.595 16.054 17.660 19.426 20.397 21.009
∆ NDA 1.507 2.039 1.829 1.311 885 869 837 1.327 1.459 1.605 1.766 971 612

VÄrdiansÄttelse
FCFF (DO - ∆ NDA) 2.253 2.074 2.479 3.600 4.664 3.792 3.993 2.468 2.715 2.986 3.285 3.271 3.758

WACC 6,30%
PV FCFF 2.332 3.186 3.883 2.970 2.942 1.711 1.770 1.832 1.895 1.776
PV (FCFF) t.o.m 2021 24.297
Terminalv�rdi (TV) 113.878
PV (TV) 58.153
VirksomhedsvÄrdi 82.450
Markedv�rdi af g�ld (15%) 12.368
minoritetsinteresser (sk�n) 30
AktionÄrvÄrdi 70.053

NÅgletal 
NDA i % af oms�tning 34% 40% 43% 43% 42% 40% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38%
V�kst i NDA 38% 37% 24% 14% 8% 8% 7% 10% 10% 10% 10% 5% 3%
ROIC 68% 55% 46% 49% 50% 39% 38% 27% 27% 27% 27% 21% 21%

BudgetperiodeHistorisk

Den fundamentale v�rdi er estimeret til 70.053 mio. kr. 

LEGO’s bogf�rte egenkapital f�r minoriteter var d. 31.12.2011 6.949 mio. kr. Dette giver en P/B 

v�rdi p� 10,08. Alts� en markedsv�rdi der n�sten er 10 gange h�jere den bogf�rte. 

En r�kke analytikere estimerer markedsv�rdien for LEGO i diverse tidsskrifter125. S�ledes vurderer 

leget�jsanalytiker fra investeringsbanken Needham & Company126 LEGO til en markedsv�rdi p� 

55 mia. kr. I dagbladet B�rsen udtaler LEGO’s adm. direkt�r at markedsv�rdien ligger omkring 15 

gange driftsindtjeningen, hvilket er omkring 60 mia. kr. 

125 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/202701/lego_100_mia_kroner_vaerd_efter_jubelaar.html, 
http://penge.dk/investering/nyheder/finans/vestas-lego-er-fire-gange-saa-meget-vaerd
126 Sean McGowan fra New York investeringsbank Needham & Company. 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/202701/lego_100_mia_kroner_vaerd_efter_jubelaar.html
http://penge.dk/investering/nyheder/finans/vestas
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V�rdians�ttelse ved multiple 
V�rdians�ttelse via multiple er en alternativ v�rdians�ttelsesmetode. Denne metode er hurtigere 

og kr�ver mindre information. Metoden g�r brug af sammenlignelige virksomheder og der 

udregnes n�gletal (prismultiple). N�gletallet er udregnet som markedsprisen (P) over en 

v�rdiindikator i regnskabet. Nedenst�ende tre multiple�(P/S, P/E og P/B) er udregnet med 

regnskabsposterne: nettooms�tning, overskud127 og egenkapital. Markedsv�rdien for de to 

virksomheder svarer til v�rdien d. 31.12.2011. De tre regnskabsposter er taget fra �rsrapporter 2011

for de respektive virksomheder. 

Figur 3414 – V�rdians�ttelse ved multiple

De to multiple P/S og P/B giver LEGO en markedsv�rdi omkring 23 mia. kr. hvor P/E er omkring 

det dobbelte nemlig 46 mia. kr. Et simpelt gennemsnit for de tre multiple giver en markedsv�rdi p� 

30,7 mia. kr. 

Denne simple v�rdians�ttelse af LEGO ud fra en relativ v�rdians�ttelsesmodel ligger noget under 

v�rdien fundet gennem den absolutte v�rdians�ttelse. Den markante afvigelse kan skyldes, at de to 

virksomheder, der bruges til sammenligning, ikke er velegnet til form�let. LEGO har de seneste �r 

performet markant bedre end konkurrenterne Hasbro og Mattel, hvorfor prismultiplerne kan v�re 

undervurderet. F.eks. har Mattel og Hasbro overskudsgrader i 2011 p� henholdsvis 7% og 12% hvor 

LEGO opn�r omkring 27%128. 

V�rdians�ttelse ud fra n�gletallet P/B er ogs� mere f�lsomt i en virksomhed med h�je dividende 

udbetalinger. LEGO’s bogf�rte egenkapital er p�virket grundet h�je nettoudlodninger og en 

v�rdians�ttelse med udgangspunkt i bogf�rt egenkapital bliver herved lavere estimeret, end hvis 

der ikke havde v�ret sket udlodning. 

127 Overskud refererer her til overskud f�r finansielle poster, skat og ekstraordin�re indt�gter. 
128 Overskudsgrader opgivet i �rsrapporter fra selskaberne. Det noteres at udregningsmetode kan variere.   

NettoomsÄtning (S) Overskud (E ) Egenkapital (B) MarkedsvÄrdi (P) P/S P/E P/B
Mattel $ mio 6.266 1.041 2.611 9.520 1,52 9,14 3,65
Hasbro $ mio 4.286 594 1.418 4.160 0,97 7,00 2,93

Gennemsnit 1,24 8,07 3,29
LEGO DKK mio. 18.731 5.666 6.975

V�rdi LEGO 23.320 45.747 22.953

Gennemsnits v�rdi 30.673
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Overordnet vil vi vurdere, at en relativ v�rdians�ttelse af LEGO ikke er velegnet grundet 

manglende sammenlignelige virksomheder p� nuv�rende tidspunkt. LEGO er i en fase, der g�r 

virksomheden sv�rt sammenlignelig med andre virksomheder. 

F�lsomhedsanalyse 
I nedenst�ende figur fremg�r, hvordan aktion�rv�rdien reagerer p� �ndringer af udvalgte n�gletal. 

Der er i rapporten blevet redegjort for kritiske estimater, alts� faktorer hvis estimering er beh�ftet 

med stor usikkerhed. Det omhandler is�r faktorer bag WACC som f.eks. beta, der blev estimeret ud 

fra konkurrenterne Hasbro og Mattel. 

Figur 35 - F�lsomhedsanalyse
DKK mio. Aktion�rv�rdi
WACC = 7 58.000
Emergen market fiasko 60.500

Det fremg�r at aktion�rv�rdien �ndres kraftigt p� sm� �ndringer af diskonteringsfaktoren. Vi har 

tillige opstillet en model til beregning af aktion�rv�rdien ud fra et scenario at emergen market ikke 

vil bidrage til en tocifret v�kstrate. 

Opm�rksomheden henledes ogs� til figur 30 som viser en simulation af WACC p� baggrund af 

�ndringer i finansiel gearing, beta og afkastkrav til fremmedkapital. 

En f�lsomhedsanalyse p� niveau med figur 35, hvor aktion�rv�rdien vurderes ud fra �ndringer af 

enkle faktorer vurderes med lille informationsv�rdi, idet �ndringer af enkle faktorer har indflydelse 

p� en lang r�kke andre foruds�tninger.  

Delkonklusion p� afsnit 3
I afsnittet budgettering har vi estimeret en lang r�kke faktorer. F�rst blev budgetperioden bestemt 

til 10 �r p� baggrund af v�kstudsigterne i branchen samt den konkurrencem�ssige position LEGO 

befinder sig i. 

Salgsv�kstraten blev i budgetperioden bestemt til at v�re tocifret de n�ste 5 �r og derefter 

aftagende, for i terminalperioden at v�re 3%     
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Overskudsgraden blev vurderet stabil omkring de 25% til og med �r 2014. Herefter forventes et 

mindre fald i den resterende budgetperiode. Overskudsgraden i terminalperioden blev bestemt til 

13% 

Aktivernes oms�tningshastighed blev vurderet til en svag stigning fra 2,3 til 2,6 i �r 2016 og 

herefter konstant p� 2,6. 

Andre driftsomkostninger blev budgetteret til 5% af oms�tningen.

Diskonteringsfaktoren blev bestemt til 6,3% gennem analyse af den optimale kapitalstruktur, som 

blev fundet til et niveau omkring 15%/85%. Det var n�dvendigt at estimere den risikofrie rente 

2,72%, markedets risikopr�mie 4,5% og beta (ugearet) 0,8 for at finde ejerafkastkravet, som blev 

estimeret til 6,32%. Afkastkravet til fremmedkapitalen blev estimeret til 3,42 ved at bestemme 

markedets risikotill�g 0,7%.  

V�rdians�ttelsen blev foretaget via DCF-modellen p� baggrund af et proformabudget. 

Aktion�rv�rdien for LEGO blev d. 31.12.2011 vurderet til 70.053 mio. kr. Dette gav en pris over 

bogf�rt v�rdi p� P/B = 10. En v�rdians�ttelse gennem prismultiple blev vurderet uegnet. 

Konklusion og perspektivering
Det overordnede m�l med denne rapport var at finde markedsv�rdien for LEGO, samt 

sammenholde den med den bogf�rte v�rdi. V�rdien skulle udledes p� baggrund af en strategisk 

analyse og en analyse af �rsregnskaber for LEGO. Som v�rdians�ttelsesmodel blev valgt DCF-

modellen.

Gennem den strategiske analyse fandt vi en r�kke ikke-finansielle v�rdidrivere, som hver is�r har 

konsekvenser for LEGO koncernens v�rdiskabelse. Disse drivere blev, i det omfang de blev 

vurderet v�sentlige, sammenk�det med de finansielle v�rdidrivere, til senere brug i 

budgetteringsfasen. 
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Gennem analyse af regnskaber for �rende 2006-2011 kom vi frem til markant positiv forrentning af 

egenkapitalen. Rentabiliteten kunne i 2011 prim�rt forklares ud fra driftsaktiviteten og denne p� 

baggrund af salget. 

En h�j salgsv�kst kunne henledes til store investeringer i driftsaktiver, som hovedsagligt blev 

finansieret gennem egenkapital. S�ledes stod LEGO i 2011 med nettofinansielle forpligtigelser t�t 

p� nul og en finansiel gearing med en meget lav andel fremmedkapital. 

Aktion�rv�rdien blev estimeret til 70.053 mio. kr. hvilket var omkring 10 gange h�jere end den 

bogf�rte v�rdi d. 31.12.2011. 

Resultatet l� en smule over eksterne analytikeres vurdering af LEGO. Vi vurderer casen at v�re 

hverken for konservativ eller optimistisk i dens konklusion. S�ledes er resultatet et base case 

scenario. 
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Bilag A
Figur 36 - SWOT-analyse
Potentielle st�rke sider Potentielle svage sider

 Moderne produktionsapparat
 Ingen produktion t�t p� kommende 

v�kstmarkeder
 Central distribution og produktion t�t p� 

nuv�rende kernemarkeder  Placering af videnstung produktion i DK
 Forskning og udvikling
 Attraktiv arbejdsplads
 Super brand og image
 Samarbejdskompetence
 Velbalanceret produktportef�lje
 Strategisk kongruens
 Finansiel st�rk

Potentielle muligheder Potentielle trusler

 Substituerende produkter  K�bernes forhandligsstyrke
 Afbeaurokratisering og liberalisering i Kina  H�je exit-barrierer
 Handelshindriger og importforbud mod 

kinesiske produkter  Licensafh�ngighed
 Fortsat v�kst i BRIK- og NE-landene  Lav rente - relativ fordel for konkurrenter
 Ingen l�npres i Tjekkiet og Ungarn  Substituerende produkter
 Sv�kkelse af EURO'en  Stigende l�npres i Mexico
 Mere fokus p� play value  EURO-kollaps
 Boom i internetsalg  Faldende f�dselsrater
 �get prispolarisering  Alderskompression
 Nicheproduktion  Mere elektronisk leget�j
 Leverand�rers forhandlingsstyrke
 Udvidelse af samarbejde og 

distributionsomkostningsdeling med kunder  Str�ngere krav til ingridienser
 Lave adgangsbarrierer
 Fremadrettet vertikal integration
 Bagudrettet vertikal integration
 Stagnerende v�kst p� nuv�rende 

kernemarkeder
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Bilag B
Figur 15 – Resultatopg�relse LEGO �rsrapport 2006-2011
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Oms�tning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798
Produktionsomkostninger -5.519 -4.413 -3.463 -3.165 -2.812 -2.739
Bruttoresultat 13.212 11.601 8.198 6.361 5.215 5.059

Andre driftsindt�gter 0 0 224 141
Salgs- og distributionsomkostninger -5.257 -4.627 -3.602 -2.969 -2.794 -2.655
Administration -1.104 -931 -855 -645 -575 -496
Andre driftsomkokstninger -1.185 -928 -739 -743 -599 -644
Resultat fÅr sÄrlige poster 5.666 5.115 3.002 2.004 1.471 1.405

Tilbagef�rsel af nedskrivninger af langfristede aktiver -150 -85 -20 24 270
Omstruktureringsomkostninger og andre s�rlige poster 8 -15 116 -46 -350
Resultat af primÄr drift 5.666 4.973 2.902 2.100 1.449 1.325

Resultat i associerde vikrsomheder efter skat 0 0 0 -1 0
Finansielle indt�gter 34 21 131 41 123 135
Finansielle omkostninger -158 -105 -146 -289 -157 -179
Resultat fÅr skat 5.542 4.889 2.887 1.852 1.414 1.281

Skat af �ret resultat -1.382 -1.171 -683 -500 -386 9
Çrets resultat 4.160 3.718 2.204 1.352 1.028 1.290

Fordeles sÉledes:
Moderselskabets aktion�rer 4.137 3.696 2.197 1.343 1.023 1.286
Minioritetsinteresser 23 22 7 9 5 4

4.160 3.718 2.204 1.352 1.028 1.290
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Bilag C
Figur 38 – Aktiver LEGO �rsrapport 2006-2011
DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
AKTIVER
Langfristede aktiver
Udviklingsprojekter og forudbetalinger 12 78 116 90 30
Egenudviklet software 102 26 33 13
Licenser, patenter og andre rettigheder 76 81 83 2 4 0
Immanterielle anlÄgsaktiver 190 185 232 105 34 0

0
Grunde, bygninger og instalationer 1.140 863 699 549 543 705
Produktionsanl�g og maskiner 1.239 983 766 500 431 358
Andre anl�g, driftsmateriel og inventar 502 384 246 139 126 97
Aktiver under udf�rsel og forudbetalinger for materielle aktiver 514 338 219 78 54 38
Materielle aktiver 3.395 2.568 1.930 1.266 1.154 1.198

Udskudte skatteaktiver 114 180 94 132 281 388
Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 3 3 3
Andre v�rdipapirer og kapitalandele 75
Andre lengfristede aktiver 117 183 97 135 284 463

Langfristede aktiver i alt 3.702 2.936 2.259 1.506 1.472 1.661

Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 1.541 1.327 1.056 870 946 930
Tilgodehavender fra slag og tjenesteydelser 3.845 3.321 2.128 1.822 1.796 1.824
Andre tilgodehavender 603 618 604 439 681 421
Periodeafgr�nsnigsposter 462
Tilgodehavende selskabsskat 244 12 111 130 71 71
Tilgodehavende hos n�rtst�ende parter 1.950 1.956 600
Likvide beholdninger 557 802 1.630 1.129 1.001 1.697
Anl�gsakiver besiddet med henblik p� salg 42 303
Kortfristede aktiver i alt 9.202 8.036 5.529 4.990 4.537 5.246

Aktiver I alt 12.904 10.972 7.788 6.496 6.009 6.907
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Bilag D
Figur 3916 – Passiver LEGO �rsrapport 2006-2011
DKK mio. 2.011 2.010 2.009 2.008 2.007 2.006
PASSIVER
EGENKAPITAL
Aktiekapital 20 20 20 20 20 20
Reserve for dagsv�rdi -252 -114 49 49 22 23
Reserve for valutakursreguleringer -140 -138 -281 -302 -319 -184
Overf�rt resultat 7.321 5.684 3.488 2.291 1.948 1.325
LEGO A/S andel af egenkapitalen 6.949 5.452 3.276 2.058 1.671 1.184
Minoritetsinteresser 26 21 15 8 8 7
Egenkapital i alt 6.975 5.473 3.291 2.066 1.679 1.191

FORPLIGTELSER
Langfristede forpligtelser
Ansvarlig l�nekapital 500 1.100 1.100
L�n 818 826 832 839 237 376
Udskudte skatteforpligtigeler 50 21 82 98 128 127
Pensionsforpligtigelser 55 52 56 50 63 62
Hensatte forpligtigelser 72 75 20 63 93 215
Anden langfristet g�ld 63 92 71 72 79 78
Langfristede forpligtelser i alt 1.058 1.066 1.061 1.622 1.700 1.958

Kortfristede forpligtigelser
G�ld vedr. omkostninger af koncernen 1.288
L�n 7 6 5 4 77 4
Leverand�rer af varer og tjenesteydelser 1.611 1.518 1.336 1.036 778 749
Aktuelle skatteforpligtigelser 97 297 94 83 121 108
Hensatte forpligtigelser 34 3 100 138 174 176
Anden g�ld 3.122 2.609 1.901 1.547 1.480 1.433
Kortfristede forpligtigelser i alt 4.871 4.433 3.436 2.808 2.630 3.758

Forpligtigelser i alt 5.929 5.499 4.497 4.430 4.330 5.716

Passiver i alt 12.904 10.972 7.788 6.496 6.009 6.907
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Bilag E
Figur 40 – Egenkapital opg�relse LEGO �rsrapport 2006-2011
Mio. DKK Aktiekapital Reserver Valuta OverfÄrt Lego andel Minoriteter Egenkapital

dagsvÅrdi reguleringer overskud af EK i alt
Saldo pr. 1.1.2006 20 0 0 539 559 4 563
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsvÉrdi 31 31 31
Skat af EK bevÉgelser -8 -8 -8
Valutakursreguleringer -184 -184 -184
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK 23 -184 -161 -161
Årets resultat 1.286 1.286 4 1.290
Totalindkomst for 2006 0 23 -184 1.286 1.125 4 1.129
Betalt udbytte -500 -500 -1 -501
Egenkapital 1.1.2007 20 23 -184 1.325 1.184 7 1.191
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsvÉrdi -2 -2 -2
Skat af EK bevÉgelser 1 1 1
Valutakursreguleringer -135 -135 -135
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK -1 -135 -136 -136
Årets resultat 1.023 1.023 5 1.028
Totalindkomst for 2007 20 44 -638 3.134 887 5 892
Betalt udbytte -400 -400 -4 -404
Egenkapital 1.1.2008 20 22 -319 1.948 1.671 8 1.679
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsvÉrdi 37 37 37
Skat af EK bevÉgelser -10 -10 -10
Valutakursreguleringer 17 17 17
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK 27 17 44 44
Årets resultat 1.343 1.343 9 1.352
Totalindkomst for 2008 27 17 1.343 1.387 9 1.396
Betalt udbytte -1.000 -1.000 -9 -1.009
Egenkapital 1.1.2009 20 49 -302 2.291 2.058 8 2.066
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK 21 21 21
Årets resultat 2.197 7 2.204
Totalindkomst for 2009 21 2.197 2.218 7 2.225
Betalt udbytte -1.000 -1.000 -1.000
Egenkapital 1.1.2010 20 49 -281 3.488 3.276 15 3.291
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK -163 143 -20 -20
Årets resultat 3.696 22 3.718
Totalindkomst for 2010 -163 143 3.696 3.676 22 3.698
Betalt udbytte -1.500 -1.500 -16 -1.516
Egenkapital 1.1.2011 20 -114 -138 5.684 5.452 21 5.473
Nettoindkomst indregnet direkte pÇ EK -138 -2 -140 -140
Årets resultat 4.137 23 4.160
Totalindkomst for 2011 -138 -2 4.137 3.997 23 4.020
Betalt udbytte -2.500 -2.500 -18 -2.518
Egenkapital 1.1.2012 20 -252 -140 7.321 6.949 26 6.975
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Bilag F
Figur 41 - Reformuleret balance
Mio. DKK 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Driftsaktiver (DA)
Udviklingsprojekter og forudbetalinger 12 78 116 90 30 0
Egenudviklet software 102 26 33 13 0 0
Licenser, patenter og andre rettigheder 76 81 83 2 4 0
Grunde, bygninger og instalationer 1.140 863 699 549 543 705
Produktionsanl�g og maskiner 1.239 983 766 500 431 358
Andre anl�g, driftsmateriel og inventar 502 384 246 139 126 97
Aktiver under udf�rsel og forudbetalinger for materielle aktiver 514 338 219 78 54 38
Udskudte skatteaktiver 114 180 94 132 281 388
Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 3 3 3 0
Varebeholdninger 1.541 1.327 1.056 870 946 930
Tilgodehavender fra slag og tjenesteydelser 3.845 3.321 2.128 1.822 1.796 1.824
Periodeafgr�nsnigsposter 462
Tilgodehavende selskabsskat 244 12 111 130 71 71
Andre tilgodehavender 603 618 604 439 681 421
Anl�gsakiver besiddet med henblik p� salg 0 0 0 0 42 303
Driftslikviditet 187 160 117 95 80 78
Driftsaktiver (DA) i alt 10.584 8.374 6.275 4.862 5.088 5.213

Driftsforpligtelser (DF)
Udskudte skatteforpligtigeler 50 21 82 98 128 127
Pensionsforpligtigelser 55 52 56 50 63 62
Hensatte forpligtigelser 72 75 20 63 93 215
G�ld vedr. omkostninger af koncernen 0 0 0 0 0 1.288
Leverand�rer af varer og tjenesteydelser 1.611 1.518 1.336 1.036 778 749
Aktuelle skatteforpligtigelser 97 297 94 83 121 108
Hensatte forpligtigelser 34 3 100 138 174 176
Driftsforpligtelser (DF) i alt 1.919 1.966 1.688 1.468 1.357 2.725

Netto driftsaktiver (NDA) 8.665 6.408 4.587 3.394 3.731 2.488

Finansielle forpligtelser (FF)
Ansvarlig l�nekapital 0 0 0 500 1.100 1.100
L�n 825 832 837 843 314 380
GÉld til nÉrtstÇende parter 242 209 183 127 123 222
Anden g�ld (leasing, andre renteb�rende forpligtigelser) 1.443 1.492 1.789 1.492 1.436 1.289
Finansielle forpligtelser (FF) I alt 2.510 2.533 2.809 2.962 2.973 2.991

Finansielle aktiver (FA)
Tilgodehavende hos n�rtst�ende parter 1.950 1.956 0 600 0 0
Andre v�rdipapirer og kapitalandele 0 0 0 0 0 75
Likvide beholdninger 370 642 1.513 1.034 921 1.619
Finansielle aktiver (FA) i alt 2.320 2.598 1.513 1.634 921 1.694

Netto finansielle forpligtelser (NFF) i alt 190 -65 1.296 1.328 2.052 1.297

Samlet egenkapital reformuleret 8.475 6.473 3.291 2.066 1.679 1.191
Minoritetsinteresser 26 21 15 8 8 7
LEGO  andel af egenkapitalen 8.449 6.452 3.276 2.058 1.671 1.184

EK = NDA - NFF - MIN 0 0 0 0 0 0



90

Bilag G

Figur 41 - Identificering af core finansielle poster
Finansielle indtÅgter DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
RenteindtÉgt fra nÉrtstÇende parter 21 3 11 19
RenteindtÉgter fra obligationer 6 35
Gevinst ved konverterng af realkreditlÇn 20 12
Ändring i nutidsvÉrdi af hensatte forpligtelser 4 3 3
renteindtÉgter fra kreditinstitutioner 5 3 8 18 43 52
gevinst fra finansielle instrumenter 112 0 51 33
Valutakurs gevinst, netto 12
Andre renteindtÉgter 8 3
I alt 34 21 131 41 123 135
Korrigeret 1 0 0 8 5 5
I alt efter korrektion 33 21 131 33 118 130

UsÅdvanlige finansielle indtÅgter 0 12 112 4 74 48
Core finansille indtÅgter 33 9 19 29 44 82

Finansielle omkostninger DKK mio. 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Renteomkostninger pÇ realkreditlÇn -4 -4 -9 -14 -19 -15
Renteomkostninger til kreditinstitutter -15 -9 -18
Renteomkosntinger til nÉrtstÇende parter -4 -6 -29 -58 -94 -136
Valutakurstab, netto -13 -88 -153 -38 -15
Andre renteudgifter -6 -2 -23 -6 -13
Tab pÇ finansielle afledte instrumenter -116 -86 -41
I alt -158 -105 -146 -289 -157 -179
Korrigeret 0 -1 0 -4 0 0
I alt efter korrektion -158 -104 -146 -285 -157 -179

UsÅdvanlige finansielle omkostninger -129 -86 -88 -194 -38 -15
Core finansielle omkosninger -29 -18 -58 -91 -119 -164

Core nettofinansielle omkostninger fÑr skat 4 -9 -39 -62 -75 -82
-Skattefordel 1 -2 -10 -16 -19 -23

Nettofinansielle omkostninger efter skat 3 -7 -29 -47 -56 -59
Core netto lÇneomkostninger - r -4,8% 1,1% 2,2% 2,8% 3,4%


