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Summary  

In recent years the financial crisis has had a large effect on several industries resulting in bad turn-

overs, revenue earning opportunity and a downturn on the price of shares. This thesis seeks to 

illustrate what the value of H. Lundbeck A/S is, as of the 8th of Feburary 2012 and what their stra-

tegic position in the market is.  

The thesis consists of four main sections, a strategic analysis and an accounts analysis, a financial 

forecast and a valuation of the company H. Lundbeck A/S. 

The strategic analysis comprises the strategic position of Lundbeck in their line of business. This is 

important to include due to the overview and understanding it brings to the rest of the thesis re-

garding which factors the company can influence upon to increase or reduce the value of the 

company. The strategic analysis will also give an insight into the strategic choises made by 

Lundbeck to preserve and/or improve their market position. Thus the analysis will be divided up 

into an internal and an external analysis.  

The external analysis comprises the social relations and threats that might occur for Lundbeck. To 

cover these relations and threats sufficiently a PESTEL-analysis will be drawn up on a macro level. 

Furthermore the strategic analysis will contain a Porter’s Five Forces analysis to shine some light 

upon the growth and income-potential for Lundbeck in addition to showing the advantages and 

+opportunities in the different sections of the industry. 

The internal analysis will focus on both the resources and the competencies of Lundbeck which 

will be analysed through Porter’s value chain and Porter’s generic competitive strategy.  

Both the external and the internal analysis will hereafter be accumulated in a SWOT analysis, 

which thereby functions as a partial conclusion.  

By focusing on the official annual accounts, the accounts analysis will provide an overview of the 

historic development in Lundbeck. The annual accounts are deemed important since the economic 

development gives an insight into how the company’s currents situation has occurred and which 

accounting-related circumstances are going to be establishing for the financial forecast. To bring 

forth the most relevant image of the accounts it has been decided to redraft the financial data 

from the last five years thus providing the fairest image of the position of Lundbeck. 

Just like how the accounts analysis provides an overview of the historic development of the com-

pany, the financial forecast will provide an overview of what to expect of the financial future. The 
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financial forecast will be based on both the strategic and the accountsanalysis but will also take 

into consideration the future expectations of the management from the annual report. 

The financial forecast will estimate the following 7 financial years. After the 7 years the uncertain-

ty of the forecast is too significant and is therefore deemed irrelevant.  

To control the information provided in the financial forecast is realistic, there will be calculated 

key figures for each of the forecasted years and thereby classified as realistic or not.     

The final analysis is the valuation of the company which will be done through the valuation model 

DCF, which will be controlled by comparing the result to a benchmarking analysis and a multiple 

analysis. The DCF model is based on capital value, thereby using the forecasted results from previ-

ous analysis’ to calculate the theoretical current value of Lundbeck. 

When the future cashflow has been discounted back and a current value of these occurs, a price of 

shares will be calculated at the same time. The price of share will be exposed to a sensitivity analy-

sis which will show how sensitive the calculated price of shares is in relation to changes. The sensi-

tivity analysis will finally end up with providing an overview of in what range the Lundbeck share 

can be recommended to buy and sell.  

Finally, when gathering all of the above mentioned information it is possible to estimate the value 

of Lundbeck as of Feburary 8th 2012 and to illustrate their strategic position in the market. We 

conclude in the thesis that the Lundbeck share is 152.72 and recommend the share as a good in-

vestment. 
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1. Indledende afsnit 

1.1 Indledning 

De seneste år har verden været præget af en international finanskrise, som har bevirket, at mange 

brancher har oplevet faldende omsætninger, indtjeningsmuligheder og aktiekurser1.  

H. Lundbeck A/S2 er en dansk baseret medicinalvirksomhed, som har specialiseret sig indenfor 

udvikling, forskning, produktion og salg af medicin til behandling af psykiske og neurologiske syg-

domme, dvs. alt hvad der vedrører centralnervesystemet3 i hjernen. Lundbeck blev børsnoteret i 

1999 og er noteret på OMX Copenhagen. Den generelle udvikling i det danske C2O-indeks viser, at 

der har været et kursfald på 14,8 % i 2011. I samme periode er Lundbecks aktiekurs steget med 2 

%4. Lundbeck har derfor, til en sammenligning med C2O-indekset, klaret sig godt igennem den 

finansielle krise og har gjort det markant bedre end andre større danske virksomheder. Lundbecks 

aktionærer har derfor i perioden oplevet, at deres investering har været stigende og modsat andre 

aktier, ikke oplevet voldsomme fald. Derfor er Lundbeck, for både nuværende aktionærer og po-

tentielle investorer, en interessant virksomhed at undersøge og værdiansætte. Kursudviklingen i 

Lundbecks aktie, og C20 indekset er vist i nedenstående figur 1. 

 

Figur 1: Udviklingen i C20 og Lundbeck 

                                                           
1 http://penge.dk/investering/investering/boersens-faldne-stjerner  
2 Lundbeck fremover 
3
 CNS fremover 

4
 Årsrapport 2011, side 51 
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1.2 Problemformulering 

En investering kan have mange forskellige risikoprofiler. Alt efter hvordan investorerne vælger at 

investere, kan de vælge en risiko profil, der er tilpasset dem. Det er derfor vigtigt for investoren at 

vide, hvad den fremtidige værdi af investeringen kan være, og hvilke begivenheder der i fremtiden 

vil have indflydelse på investeringen. I denne afhandling vil der fokuseres på Lundbeck. En virk-

somhed af Lundbecks størrelse kan ikke værdiansættes ved blot at benytte værdien af deres akti-

ver. Dette skyldes, at der findes en lang række andre faktorer, som påvirker Lundbeck og derved 

både har direkte og indirekte indflydelse på værdiansættelsen.  

Den ovenstående indledning og kursudvikling gør det derfor interessant at foretage en strategisk 

regnskabsanalyse og værdiansættelse af Lundbeck.  

 

 

1.2.1 Delspørgsmål 

Nedenstående delspørgsmål er udarbejdet for at afdække hovedproblemformuleringen. Dels-

pørgsmålene skal derfor anses som uafhængige afsnit i konklusionen, da formålet alene med dem 

er at kunne besvare problemformuleringen.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Problemafgrænsning 

Formålet med denne afhandling er, som nævnt i problemformuleringen at finde værdien af Lund-

beck. Lundbeck dækker adskillige sygdomsgrupper, hvorfor der i denne afhandling afgrænses til at 

se på Lundbeck som en samlet koncern, dog vil der i enkelte tilfælde være steder, hvor en uddyb-

ning af de enkelte præparater til de enkelte sygdomme findes nødvendigt. Der afgrænses fra at se 

enkeltvis på Lundbecks datterselskaber, og koncernregnskabet vil lægge til grund for regnskabs-

analysens udarbejdelse. 

Hvad er værdien af Lundbeck pr. 08.02.12, og hvordan er deres strategiske position i markedet? 

 

Strategisk og regnskabsanalyse 

1. Hvordan er Lundbecks strategiske placering på markedet? 
2. Hvilken økonomisk udvikling har Lundbeck gennemgået de seneste år? 

Budgettering 

3. Hvilke økonomiske forudsætninger har ledelsen fremsat for Lundbeck og hvordan påvirker 

disse værdiansættelsen af Lundbeck? 

Værdiansættelse 

4. Hvad er nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme for Lundbeck? 
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Den strategiske analyse vil tage sit udgangspunkt i omverdenen, som derefter vil bevæge sig ned 

på brancheniveau, for til sidst at ende ud i en intern analyse. For at kunne komme i dybden med 

afhandlingen, er der valgt at opdele markederne som det europæiske marked, det amerikanske 

marked og det internationale marked, som består af resten af verdensmarkedet. Lundbecks kon-

kurrenter vil kort blive gennemgået i virksomhedsbeskrivelsen.  

Afhandlingens værdiansættelse vil være udarbejdet ud fra datoen pr. 08.02.12, hvor Lundbecks 

lukkekurs var 112,905. Information til brug i den strategiske del vil dog være indhentet til den 

01.05.12. Afhandlingen vil være baseret på offentligt tilgængeligt materiale og der er derfor valgt 

ikke at indgå et samarbejde med Lundbeck for at få mere dybdegående interne analyser. 

I forbindelse med værdiansættelsen vil der indgå usikre faktorer, da der budgetteres ved hjælp af 

den fremtidige performance for Lundbeck, samt beregningen af WACC. Ved værdiansættelsen 

afgrænses der fra at benytte de direkte værdiansættelses modeller, hvorfor der i afhandlingen er 

valgt at benytte den indirekte model, nærmere betegnet ”Det Frie Cash Flow”6 og for at have et 

sammenligningsgrundlag til FCF, er der valgt at anvende den relative værdiansættelsesmodel, mul-

tipelanalyse. Desuden er afhandlingen udarbejdet under forudsætningen af, at virksomheden er 

”Going Concern”, da det ellers ikke vil være fornuftigt at se virksomheden som en længerevarende 

investering. 

Afhandlingen vil ikke gå i dybden med skat, derfor afgrænses der til i opgaven at bruge de gælden-

de selskabsskattesatser for hvert år, desuden vil afhandlingen ikke beskrive og analysere, hvordan 

Lundbeck aflægger årsrapport dybere end at gennemgå anvendt regnskabspraksis i årsrapporten 

for de seneste år. Der er i afhandlingen valgt ikke at reformulere konkurrenternes regnskaber, 

selvom dette ville have givet et bedre billede af konkurrencesituationen, men det vurderes til at 

være fyldestgørende blot at vurdere benchmarking af konkurrenterne. 

1.4 Metode 

I forlængelse af problemformuleringen og afgrænsningen, har metodeafsnittet til hensigt at danne 

overblik over de metodiske overvejelser der er foretaget i afhandlingen. Den måde, hvorpå data til 

afhandlingen er indhentet, samt kildekritikken, vil der blive redegjort for. Desuden vil de modeller 

der er lagt til grund for analysen, således blive argumenteret for.  

                                                           
5
 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/lundbeck/204900  

6
 FCF fremover 

http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/lundbeck/204900
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1.4.1 Dataindsamling  

Til besvarelse af afhandlingens problemformulering vil dataindsamlingen bygge på offentligt til-

gængeligt materiale og henholdsvis kvalitativ og kvantitativt data. Afhandlingens primære data vil 

omhandle tidligere udarbejdede analyser vedrørende værdiansættelse af Lundbeck, hvor både 

tidligere afhandlinger, faglitteratur omhandlende værdiansættelse af en virksomhed, samt profes-

sionelle værdiansættelser af Lundbeck findes anvendt.  

De sekundære data vil bestå af alle offentlige tilgængelige data, som kan anvendes til værdiansæt-

telse af Lundbeck, heriblandt vil forefindes årsrapporter fra Lundbeck og de førnævnte konkurren-

ter for perioden 2007 – 2011, artikler, faglitteratur omkring analyse af hhv. strategiske, regn-

skabsmæssige, budgetmæssige og værdiansættelsesmæssige forhold, informationer fra Lundbecks 

egen hjemmeside, samt diverse finansielle institutters oplysninger, som findes nødvendige for at 

kunne værdiansætte Lundbeck. 

1.4.2 Kildekritik 

Denne afhandling bygger udelukkende på offentligt tilgængeligt materiale. Der er tale om en vær-

diansættelse af en virksomhed, hvor de offentlige tilgængelige artikler har høj validitet, da disse 

bliver krydskontrolleret til andre artikler, fra andre medier. Ligeledes må det antages at regnska-

berne fra Lundbeck har høj validitet, da de er aflagt med det formål at give et retvisende billede af 

Lundbecks finansielle situation pr. balancedagen. Samlet set gør dette, at de anvendte informatio-

ner må anses for at have høj validitet. 

Da værdiansættelsen sker pr. 08.02.12 vil der blive anvendt oplysninger, som er offentliggjort se-

nest pr. 01.05.12. Det er naturligt, at der løbende fremkommer nye informationer, som kan have 

indflydelse på Lundbecks situation, værdiansættelse og dermed den fastsatte aktiekurs, hvorfor en 

værdiansættelse af Lundbeck, foretaget på et senere tidspunkt, kan resultere i en anden værdi. 

Nye oplysninger, samt nyopståede situationer, kan tvinge Lundbeck til at agere på en bestemt må-

de, med enten en positiv eller negativ virkning på aktiekursen. Dette har påvirkning på afhandlin-

gens reliabilitet, da det vurderes, at denne har hverken høj eller lav reliabilitet. Dette skyldes ho-

vedsageligt uvidenheden om hvilke fremtidige oplysninger, der vil komme, samt deres indflydelse 

på værdiansættelsen af Lundbeck. 

Der er taget udgangspunkt i årsrapporterne fra Lundbeck, som Deloitte har påtegnet med en 

”blank” påtegning, hvilket betyder, at der igennem udarbejdelsen og revideringen af koncernregn-

skabet for 2011 ikke er fundet væsentlige forhold, som bør nævnes i revisorpåtegningen. Da års-
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rapporten for 2011 er aflagt efter IFRS standarden, skal Deloitte aflægge regnskabet med et retvi-

sende billede om Lundbecks finansielle situation. Bliver der fundet forhold, som indikerer, at 

Lundbeck har forsøgt at skjule besvigelser af enhver art, vil dette blive nævnt i revisorpåtegningen 

som et forbehold eller en supplerende oplysning, hvorfor revisorpåtegningen som kilde må anses 

som værende troværdig, da Deloitte indestår for denne.  

Derudover er der indsamlet materiale fra Lundbecks globale hjemmeside. Denne kilde kan være 

farvet med hensyn til holdninger og synspunkter, derfor er der i afhandlingen forsøgt at finde an-

dre kilder, som understøtter hjemmesidens holdninger og synspunkter.  

Der er i afhandlingen benyttet de lærebøger fra HD 1. del, samt de bøger fra HD (R), som er benyt-

tet i undervisningen. Litteraturen er anerkendt indenfor området, dog skal det bemærkes, at kra-

vene til udarbejdelse af denne form for litteratur ikke har karakter af de lovmæssige krav. Derfor 

er der i afhandlingen benyttet en bred ”vifte” af lærebøger, hvorfor kilderne anses som valide.  

1.4.3 Afhandlingens struktur 

Nedenstående figur 2 har til formål, at give læseren bedre forståelse for afhandlingens hovedpro-

blemstilling. Da afhandlingen er skrevet af to personer, er der vedlagt forfatterangivelse i kapitel 9. 

Begge forfattere har dog været enige om hele afhandlingens indhold. 

 

Figur 2: Strukturmodel, egen tilvirkning 

Der vil i afhandlingen undervejs blive udarbejdet delkonklusioner, hvilket har til formål at besvare 

de fire del spørgsmål, som sammenlagt vil besvare problemformuleringen og derved at kunne ud-
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arbejde hovedkonklusionen. For at give et bedre overblik af afhandlingens opbygning vil der efter-

følgende blive redegjort for, hvordan afhandlingen er struktureret, og hvordan de fire delspørgs-

mål er søgt besvaret. 

Indledning 

Indledningsafsnittet har til formål at forklare læseren om hensigten med denne afhandling, samt 

hvordan problemstillingen vil blive bearbejdet. Indledningsvist vil en virksomhedsbeskrivelse af 

Lundbeck forekomme. Denne har til hensigt at give læseren et indblik i, hvilke aktiviteter Lundbeck 

beskæftiger sig med, samt give et indblik i, hvilke historiske påvirkninger der har været, som kan 

forklare virksomhedens resultater for perioden. Yderligere vil måden, hvorpå afhandlingen er ud-

arbejdet blive gennemgået, for derved at give læseren et indtryk af hvilke værktøjer, der er an-

vendt til at løse problemstillingen. 

Strategisk analyse 

Delspørgsmål 1 belyser, hvilken strategisk stilling Lundbeck har i deres valgte branche. Dette er 

væsentlig at undersøge, da denne giver et overblik over, hvilke faktorer virksomheden kan influere 

for at forøge eller forringe værdien, samt hvilke faktorer, Lundbeck ikke har indflydelse på. Denne 

vil også give et indblik i Lundbecks strategiske valg, som er blevet foretaget for at bevare og/eller 

forbedre deres markedsposition. Den strategiske analyse af Lundbeck vil blive opdelt i en ekstern 

og en intern analyse. 

Den eksterne analyse vil omhandle de samfundsmæssige forhold og trusler, som kan forekomme 

for Lundbeck. For at dække disse forhold og trusler vil der på makroniveau blive udarbejdet en 

PESTEL-analyse. Yderligere vil der blive udarbejdet en Porters Five Forces analyse til belysning af 

Lundbecks vækst og indtjeningspotentiale. Porters Five Forces vil yderligere belyse, hvilke fordele 

og muligheder der er at finde i de forskellige sektioner i branchen. 

Den interne analyse vil både have Lundbecks ressourcer og kompetencer i fokus. Disse vil blive 

analyseret ved hjælp af Porters Værdikæde for derunder at specificere, hvilke ”value drivers” der 

eksisterer i Lundbeck. Desuden vil de interne forhold blive analyseret ved anvendelse af Porters 

generiske konkurrencestrategier. 

Den eksterne og interne analyse vil herefter blive opsamlet i en SWOT analyse, som herved agerer 

delkonklusion for den strategiske analyse. SWOT analysen vil gennemgå de vigtigste punkter af de 

tidligere analyser og der vil fremkomme en vurdering af virksomhedens muligheder for både 

vækst og indtjening samt hvilke trusler der er at finde for Lundbeck. 
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Regnskabsanalyse 

Med baggrund i de officielle årsregnskaber vil regnskabsanalysen give et overblik over virksomhe-

dens historiske udvikling. De historiske regnskaber findes væsentlige, da deres økonomiske udvik-

ling giver et indblik i, hvordan Lundbecks situation i dag er fremkommet, samt hvilke regnskabs-

mæssige forhold der skal ligge til grund for budgetteringen. Der er valgt at reformulere de seneste 

fem års regnskabstal. Dette vil give det mest retvisende billedet af Lundbecks position, samt give 

et bedre fundament for nøgletalsanalysen til at se de generelle trends i udviklingen.  

Disse analyser af Lundbecks regnskabsmæssige forhold vil hermed besvare problemformulerin-

gens delspørgsmål 2. 

Budgettering 

Lige som regnskabsanalysen giver et overblik over virksomhedens historiske udvikling, så vil bud-

gettet give et overblik over, hvad den forventede økonomiske fremtid byder Lundbeck. Budgette-

ringen vil ske på baggrund af både den strategiske og den regnskabsmæssige analyse samt ledel-

sens fremadsigtede forventninger fra årsrapporten. Budgetteringen vil ske for de efterfølgende 7 

regnskabsår, hvor der herefter vil blive beregnet en terminalværdi, da usikkerheden efterfølgende 

er for stor til at kunne budgettere. 

For at kontrollere, at de budgetterede forhold er af realistisk karakter, vil der for hver af de bud-

getterede år blive udregnet nøgletal og derved blive fulgt op på om forudsætningerne kan klassifi-

ceres som realistiske, samt om de overholder de forventninger, der er opstillet i de tidligere afsnit. 

Budgetteringen vil hermed opsamles i en delkonklusion, der vil besvare problemformuleringens 

delspørgsmål 3. 

Værdiansættelse 

Værdiansættelsen vil ske ved at anvende værdiansættelsesmodellen DCF, der vil blive kontrolleret 

ved at sammenligne resultatet med både en benchmarking analyse og en multipel analyse. DCF 

modellen er baseret på kapitalværdi, hvilket gør, at de budgetterede resultater fra tidligere afsnit 

vil blive anvendt i denne model til beregning af, hvad den teoretiske nutidsværdi af Lundbeck er. 

Når de fremtidige cash flows er tilbagediskonteret og der fremkommer en nutidsværdi af disse, vil 

der samtidig blive udregnet en aktiekurs, som vil blive udsat for en følsomhedsanalyse til at belyse, 

hvor påvirkelig den fremkommende aktiekurs er i forhold til ændringer. Følsomhedsanalysen vil 

ende ud med en oversigt over, hvilket interval Lundbeck aktien anbefales at købes og sælges i, 
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samt hvilket aktiekurs spænd, hvor der ikke kan gives anbefalinger om, hvorvidt Lundbeck aktien 

bør købes eller sælges.  

Værdiansættelsen vil hermed besvare problemformuleringens delspørgsmål 4.  

Konklusion 

Efter at have besvaret henholdsvis delspørgsmål 1-4, er det herefter muligt, at besvare ”Hvad 

værdien af Lundbeck er pr. 08.02.12, og hvordan deres strategiske position på markedet er”. Kon-

klusionens formål er derfor at danne en afsluttende opsamling, af de tidligere delkonklusioner for 

derigennem at give en besvarelse af problemformuleringen og derved have et opsamlende resul-

tat af afhandlingen. 
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2. Branche- og virksomhedsbeskrivelse 

I det efterfølgende vil der blive udfærdiget en kort introduktion til medicinalbranchen samt virk-

somheden Lundbeck.  I disse vil der blive gennemgået, hvorfor netop Lundbeck er valgt som virk-

somhed. 

2.1 Medicinalbranchen 

Branchen er karakteriseret ved at være en videns afhængige, hvorfor innovation de seneste år har 

været drivkraften bag medicinalbranchens vækst. Der er også kommet nye behandlingsformer, 

som har ændret måden, hvorpå medicinen praktiseres og derved givet en forbedret livskvalitet for 

mange mennesker. Herudover lever befolkningen længere og der bliver stadig konstateret flere og 

flere livsstilssygdomme. Derfor er det globale marked for medicinalvirksomheder stigende, hvilket 

kan ses på den historiske vækst som branchen har haft. IMS Health7 anslår nemlig, at det globale 

salg af lægemidler er ca. US $ 800 mia. i 2009, dette er en vækst på over ti gange i løbet af 30 år8. 

Det anslås at denne gunstige fortsat vil være gældende, i 2014 forventes salget af lægemidler at nå 

op imod US $ 1100 mia.9. Her forventes nye markeder, at stige op imod 14- 17 %, mens eksiste-

rende markeder forventes at stige 3-6 %. Det anslås, at når et medikament med patent udløber, 

hurtigt vil miste op imod 90 % af salget. 

2.1.1 Lundbecks branchebeskrivelse 

I de senere år, har forskerne gjort bemærkelsesværdige fremskridt i forståelse af den menneskeli-

ge hjerne og sygdomme i CNS. CNS sygdomme udgør fortsat en væsentlig årsag til sygdomme og 

som følge heraf, er det for medicinale virksomheder en væsentlig kilde til få udviklet nye produk-

ter og dermed genere indtægter, som beskrevet ovenfor. I 2009 genererede lægemidler til CNS 

sygdomme indtægter på i alt US $ 50 mia.10 Lundbeck er en specialiseret virksomhed, som har sit 

fokus på produktion og afsætning indenfor centralnervesystemet, og er den eneste virksomhed på 

verdensplan, som har valgt kun at fokusere på dette område.11 Lundbecks produkter markedsføre-

res i Europa, USA og de internationale markeder. Lundbecks forsøger at erhverve nye markedsan-

dele ved opkøb af andre virksomheder, men forsøger også at indgå strategiske alliancer med kon-

                                                           
7
 Den førende industri på markedet 

8
 http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/faculty.fuqua.duke.edu/ContentPages/114099519.pdf side 4 

9
 http://www.reuters.com/assets/print?aid=USN1921921520100420 

10
 http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/faculty.fuqua.duke.edu/ContentPages/114099519.pdf side 194 

11
 http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/forskning-og-udvikling 

http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/faculty.fuqua.duke.edu/ContentPages/114099519.pdf
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/faculty.fuqua.duke.edu/ContentPages/114099519.pdf%20side%20194
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kurrenterne. På den måde har Lundbeck langsomt udvidet sine store delmarkeder til at omfatte 

depression, Alzheimers, Parkinsons, Huntingtons, epilepsi og psykotisk lidelse. 

2.1.2 Konkurrenter 

Lundbecks tre største konkurrenter er jf. Børsen.dk12 følgende: Eli Lilly, som udover, at have de-

pressionsmedikament i deres pipeline, også har diabetes, skizofreni, knogleskørhed, ADHD og can-

cer.13 GlaxoSmithKline, som også har depressionsmidler og epilepsi, astma og eksem. GSK er ver-

dens næst største medicinalvirksomhed.14 Til sidst er der Pfizer som er verdens største medicinal-

virksomhed, der udover at udvikle medicin til CNS også beskæftiger sig med hjerte-kar sygdomme, 

gigt og cancer.15 En anden spiller på markedet er Novo Nordisk. Novo Nordisk beskæftiger sig med 

diabetes, blødningsbehandling, væksthormoner samt hormonbehandling, og er derfor ikke i direk-

te konkurrence med Lundbeck. 

2.2 Virksomhedsbeskrivelse 

Lundbeck er i dag en international medicinalvirksomhed, som beskæftiger sig med at forske og 

udvikle medikamenter, til at forbedre dagligdagen for personer der lider af psykiatriske og neuro-

logiske sygdomme omhandlende depression, angst, psykotiske lidelser, epilepsi, Huntingsons, Alz-

heimers og Parkinsons16. Lundbeck har dog ikke altid været en virksomhed i medicinalbranchen. 

Lundbeck startede i 1915 som et handelsselskab, som kunne tilbyde en ydelse eller vare, som var 

profit i. I 1970’erne udfaser Lundbeck al produktion, salg og distribution af alle ikke medicinale 

produkter og bliver herved en virksomhed kun med fokus på forskning og udvikling af medikamen-

ter. I 2009 købte Lundbeck det amerikanske virksomhed Ovation Pharmaceuticals, Inc., som var en 

specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på sygdomme i CNS. Formålet med købet var at op-

fylde deres målsætning om, at udvide deres markedsandele i USA.17. Lundbecks historie er vedlagt 

i bilag 1. Lundbeckfonden, som blev stiftet i 195418, ejer i dag en væsentlig del af Lundbeck, ca. 70 

% 19.  

                                                           
12

 http://borsen.dk/vaerktoejer/basis-informationer/h_lundbeck.html  
13

 http://da.wikipedia.org/wiki/Eli_Lilly 
14

 http://da.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline 
15

 https://www.pfizer.dk/sites/dk/Products/Pages/AllProducts.aspx 
16

 http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck 
17

 http://investor.lundbeck.com/releasedetail.cfm?releaseid=608836 
18

 http://www.lundbeckfonden.dk/media/LF11-12DK.pdf 
19

 Årsrapport info ark 

http://borsen.dk/vaerktoejer/basis-informationer/h_lundbeck.html
http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck
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Hovedaktivitet 

Som nævnt tidligere er Lundbeck en medicinalvirksomhed, som igennem tidens forløb er blevet 

selvstændig nok til at kunne stå for størstedelen af de aktiviteter, som er nødvendig for at kunne 

drive en medicinalvirksomhed, for derved at skabe en markedsposition som de ønsker. Lundbeck 

har igennem sin virksomhedshistorie specialiseret sig i behandling af psykiatriske og neurologiske 

sygdomme, som de inddeler i de 6 kategorier, som nævnt i afsnit 2.1.1. Som det fremgår af års-

rapporten for 201120 kan omsætningen for disse kategorier opdeles som følgende figur. 

 

Figur 3: Omsætningen fordelt i sygdomgrupper 

Figur 3 viser, hvorledes omsætningen er repræsenteret inde for de tidligere nævnte kategorier. 

Her fremgår det tydeligt, at behandlingen af depression er Lundbecks ”flagskib”.  En gennemgang 

af disse produkter følger.  

Marked 

Som tidligere nævnt er Lundbeck en international virksomhed, som distribuerer deres produkter 

over hele verdenen. Måden hvorpå Lundbeck har valgt at gøre dette, er igennem salgskontorer, 

som hver i sær er en enkeltstående virksomhed ejet af Lundbeck. Dette gør, at Lundbeck pr. 31. 

december 2011 har 69 datterselskaber21 spredt i 48 lande, som sælger medikamenter til 57 for-

skellige lande22.  

                                                           
20

 Lundbecks årsrapport 2011 s. 26 
21

 Lundbecks årsrapport 2011 s. 109 
22

 Lundbecks årsrapport 2011 s. 109 & s. 128 
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Lundbecks omsætning er opdelt i følgende markeder: Europa, USA, Internationale markeder og 

anden omsætning. Opdelingen af omsætningen er som vist i figuren herunder23. 

 

Figur 4: Opdeling i omsætning 

Ovenstående figur 4, viser fordelingen af Lundbecks omsætning i 2011. Her fremgår det at hoved-

delen af omsætningen sker i USA, som er efterfulgt at Europa og de resterende internationale 

markeder. 

Produkter 

Som nævnt tidligere har Lundbeck valgt at ligge fokus på forskning og udvikling af medicin til at 

behandle psykiatriske og neurologiske sygdomme. Mere specifikt har Lundbeck forsket i medika-

menter til behandling af Alzheimers, depression, epilepsi, Parkinsons, Huntingtons samt psykoser, 

som vil blive gennemgået enkeltvis herefter24. 

Patenter 

Alle Lundbecks medikamenter er patenteret eller har været patenteret. Dette gøres for at garan-

tere Lundbeck en omsætning for at have afholdt forskning og udviklings omkostninger til at udvik-

le medikamentet.  

Da et patent kun er gældende over en periode, oplever Lundbeck, at så snart patentet udløber vil 

der komme generiske medikamenter på markedet, som er kopi medikamenter af det oprindelige 

medikament, dog er disse billigere da producenten af disse generiske medikamenter ikke har af-

hold omkostninger til forskning og udvikling. Disse generiske medikamenter gør, at omsætningen 

for det oprindelige medikament vil falde når patentet udløber. Sker det at flere patenter udløber 

over den samme periode kan dette have stor indflydelse for Lundbeck. Især i perioden 2012 – 

2014, hvor patenterne på nogle af Lundbecks vigtigste medikamenter udløber.  

                                                           
23

 Lundbecks årsrapport 2011 s. 33 Diagram inspireret af deres diagram 
24

 Den generelle kilde til gennemgangen af Lundbecks produkter er for alle produkter: Lundbecks årsrapport 2011 s. 127 
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Medikament EU US Omsætning 2011 

Omsætning i 

% 

Lexapro - 2012 2.535 16 

Cipralex 2014 - 5.957 37 

Ebixa 2014 2012 2.751 17 

Azilect 2015 2013 1.187 8 

Xenazine - 2015 852 5 

Sabril - 2014 309 2 

Tabel 1: Udløb af patenter 

Som det fremgår af ovenstående tabel 125 ses det, at patentet på Lexapro er udløbet i marts 2012 

på det amerikanske marked, og udløber i 2014 i EU. Samlet set står patenterne, med udløb til og 

med 2014, for ca. 80 % af omsætningen i 2011, hvilket gør, at Lundbecks pipeline skal producere 

nye medikamenter, for at de kan bevare deres markedsposition. 

Alzheimers 

Lundbeck fik i 2002 godkendt og registreret deres medicin til behandling af moderate og svære 

tilfælde af Alzheimers. Produktet er i slutningen af 2011 registreret i 70 lande spredt over hele 

verdenen. Medikamenter til behandling af Alzheimers stod i 2011 for 18 % af Lundbecks totale 

omsætning.  

Depression 

Ses der på diagrammet på den foregående side, fremgår det, at Lundbecks medikamenter til be-

handling af depression står for størstedelen af den totale omsætning, hele 54 %. Rækken af medi-

kamenter til behandling af depression dækker over behandling lige fra en lettere depression til 

panikangst, socialfobi og OCD.  

Epilepsi 

Historisk set er det ældste registreret medikament af Lundbeck Peganone, som blev registreret i 

1957. I slutningen af 2011 er Peganone kun registreret i et land. Dette sker i samme periode, som 

                                                           
25

 Tabel udarbejdet på grundlag af: 
https://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=294453&src=h.lundbeck_comebackstar_030111.pdf & 
http://seekingalpha.com/article/152823-lundbeck-s-late-stage-pipeline-keeps-looking-thinner & Lundbecks årsrap-
port 2011 note 2 

https://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=294453&src=h.lundbeck_comebackstar_030111.pdf
http://seekingalpha.com/article/152823-lundbeck-s-late-stage-pipeline-keeps-looking-thinner
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da Lundbeck udviklede Ketogan, hvilket gør epilepsi til den første psykiatriske sygdom, som Lund-

beck tilbød medikamenter til.  

Parkinsons 

Med kun et enkelt medikament registreret i 2005 står Azilect for 8 % af omsætningen for Lund-

beck. Azilect er i slutningen af 2011 registreret i 36 forskellige lande, hvilket er en fremgang i for-

hold til året før, hvor Azilect kun var registreret i 33 lande26. I slutningen af 2010 havde Lundbeck 

to medikamenter registreret til behandling af Parkinsons, men medikamentet Congentin (registre-

ret i 1960) blev i 2011 droppet.  

Huntingtons 

Til behandling af Huntingtons, også kaldt demens, har Lundbeck i 2008 registreret deres medika-

ment Xenazine. Huntingtons stod i 2011 for 5 % af omsætningen. 

Psykose 

Inden for psykoser har Lundbeck haft fokus på behandling af skizofreni og bipolar lidelse. Til be-

handling af psykoser har Lundbeck i slutningen af 2011 9 forskellige medikamenter på markedet i 

op til 75 forskellige lande.  

Vision, mission og værdier 

Lundbeck har en vision og en mission om at være det bedste samtidig med at de opretholder de-

res værdier om at gøre det mest rigtigt. Lundbecks vision, mission og værdier er følgende: 

 

Hvordan Lundbeck finder at nå disse forhold vil blive gennemgået i den strategiske analyse. 

 

                                                           
26

 Lundbecks årsrapport 2010 s. 123 
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3. Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse, er at identificere Lundbecks væsentligste forhold som har 

indflydelse på den fremtidige udvikling i de ikke-finansielle drivere. Det er væsentlig at undersøge 

de ikke-finansielle drivere, da forholdene i de ikke-finansielle drivere påvirker, hvordan værdien af 

Lundbeck skabes27. Den strategiske analyse består af henholdsvis makroøkonomiske forhold, 

brancheforhold og interne forhold.  

Den strategiske analyses makroøkonomiske forhold, vil blive analyseret ved brug af en PESTEL ana-

lyse, derefter vil analysen bevæge sig ned på brancheniveau og blive analyseret igennem modellen 

Posters Five Forces. De to modeller kortlægger de eksterne forhold i den strategiske analyse og vil 

senere i afhandlingen blive brugt i forhold til budgetteringen og i værdiansættelsen i kapitel nr. 5 

og 6.  

Den strategiske analyses interne forhold, vil blive analyseret ved brug Porteres værdikæde, samt 

Porters generiske strategier. I værdikædeanalysen vil det fremkomme, hvilke kapabiliteter Lund-

beck har til rådighed, samt hvilke kompetencer og eventuelle kernekompetencer Lundbeck er i 

besiddelse af. 

3.1 PESTEL 

PESTEL bruges til at belyse og analysere væsentlige samfundsmæssige forhold som påvirker virk-

somheden. PESTEL analysen kortlægger de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæs-

sige og lovgivningsmæssige forhold, som kan have indflydelse på værdiansættelsen af Lundbeck. 

Nedenfor er de væsentligste punkter i PESTEL analysen skitseret og vil efterfølgende blive gen-

nemgået. 

                                                           
27

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 77 
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Figur 5: PESTEL analyse28 

3.1.1 Politiske forhold 

Lundbecks medicinprodukter aftages typisk af de respektive sundhedsmyndigheder i de pågæl-

dende lande, hvor Lundbeck opererer. Derfor indeholder landenes eventuelle ændringer i politiske 

forhold både store risici, men også store muligheder for Lundbecks indtjening. Der har f.eks. været 

eksempler under finanskrisen, hvor der har været foretaget politiske reformer af sundhedssekto-

ren29. Det har bl.a. resulteret i, at tilskud til medicin er blevet minimeret, samt at nogle landes of-

fentlige sundhedsudgifter generelt er blevet finkæmmet for eventuelle besparelser. Politiske for-

hold kan dog også indeholde store muligheder, som f.eks. den amerikanske sundhedsreform, som 

ventes at blive vedtaget30. Hvis den amerikanske sundhedsreform bliver vedtaget, er der mulighed 

for at efterspørgselen på det amerikanske marked stiger, og at Lundbeck derved får mulighed for 

at afsætte større mængder medicin. Den amerikanske sundhedsreform kan vise sig, også at inde-

holde en risiko for Lundbeck, da det har været på tale at føre et loft over medicinpriserne. Men 

det er forsat meget usikkert, hvad den eventuelle Amerikanske sundhedsreform kommer til at 

betyde for Lundbeck31.  

3.1.2 Økonomiske forhold 

Medicinalbranchen er en af de mindst konjunkturfølsomme brancher. Det skyldes, at medicinal-

produkter for mange er en nødvendigheds vare som i nedgangs tider ikke bliver sparet bort af for-

brugerne32. Det afspejler sig også af Lundbecks omsætning som de seneste ti år, hvor der har væ-

                                                           
28

 Egen tilvirkning, med inspiration fra Exploring Corporate Strategy, side 56 
29

 Årsrapport 2011 – side 43 
30

 Sundhedsreformen er vedtaget, men behandles i USA´s højesteret hvor der ventes en afgørelse medio 2012. 
31

 http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-49204900:h%C3%B8jesteret-tester-usas-sundhedsreform.html 
32

 http://www.onlineinvestering.dk/Markedet/Nordeas+eksperter+-+artikelarkiv/Nordeas+eksperter/1101923.html?cid=424 

 

 
 

 

 

 

 Politiske reformer 

 

 

 

Environmental 

Technological 

 Befolkningsudvikling 

 

Social 

 CO2 udledning  

 Farligt affald 

 

Legal 

Political Economic 

 Konjunkturfølsomhed 

 Valuta- og rente risiko 

 Tilgodehavender 
 

 

 
 Udvikling af nye produkter 

 Forskning og ny teknologi 

 

 Godkendelse af patenter 

 Sikring af nuværende patenter 

 

 



 

22 

ret finanskrise, har oplevede en stigende omsætning i samme periode33. En følgevirkning af lav-

konjunktur er dog, at landene kan foretage nye sundhedsreformer, som beskrevet under politiske 

forhold, hvilket er en risiko for Lundbeck. Men i forhold til andre brancher er lavkonjunktur ikke en 

væsentlig risiko for Lundbeck. 

Lundbeck opererer i mange lande verden over og derved i mange forskellige valutaer, dog hoved-

sagligt i euro og amerikanske dollars. Der opstår derfor en valutarisiko på pengestrømmene for 

andre valutaer, som er forskellig fra euro. Det er primært valutarisici vedrørende amerikanske dol-

lars, canadiske dollar og tyrkiske lire34. Lundbeck forsøger at imødegå eventuelle udsving i valuta-

erne, ved at risikoafdække pengestrømmene i 24 måneder35 ved brug af finansielle instrumenter. 

Men selvom Lundbecks pengestrømme risikoafdækkes på kortsigt, vil Lundbeck over en længere 

periode være meget udsatte på indtjeningen, såfremt der sker kraftige udsving på valutakurserne. 

Derfor er valutarisikoen en væsentlig risiko for Lundbecks indtjening og derved også for værdian-

sættelsen af virksomheden. Det antages i denne forbindelse, at den Danske krones fastkurspolitik 

overfor euroen ikke ændres og derved ikke udgør en betydelig risiko for Lundbeck.  

Lundbeck har en renterisiko i forhold til sin rentebærende gældposter i balancen, som overvejen-

de er lån med kort varighed36. Lundbeck har derfor en stor risiko for stigende renteudgifter, så-

fremt renten på gældposterne stiger, hvilket vil påvirke indtjeningen negativt. Renterisikoen opve-

jes til dels ved, at renten på Lundbecks tilgodehavender i forbindelse med varesalg tilsvarende vil 

stige. Men renterisikoen er fortsat væsentlig og det er vigtigt, at risikoen løbende afdækkes bedst 

muligt med finansielle instrumenter. Lundbecks usikkerhed i forhold til debitorernes gæld og boni-

tet, risikoafdækkes ifølge Lundbeck ved at sprede tilgodehavenderne på flere debitorer, og undgå 

en koncentration af enkelt store debitorer37. Risikoen for, at Lundbeck opnår tab på debitorer, 

anses dog fortsat som værende tilstede, og tab på debitorer anses derfor som et væsentligt for-

hold i værdiansættelsen. 

3.1.3 Sociale forhold  

Den demografiske udvikling på verdensplan vil formentlig udgøre nye muligheder for Lundbeck. 

Demografiudviklingen vil medføre større befolkningstal, højere levealder og højere leveomkost-

ninger i ikke-vestlige lande. Derfor vil disse tre demografiforhold isoleret set, men også samlet set, 
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 Årsrapport 2011, side 1 
34

 Årsrapport 2011, side 45 
35

 Årsrapport 2011, side 45 
36

 Årsrapport 2011, side 101 
37

 Årsrapport 2011, side 45 
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udgøre et potentielt større marked for Lundbeck38. Det skyldes, at der i fremtiden vil være et stør-

re antal mennesker, samt at efterspørgselen på medicinprodukter derved må antages at stige mi-

nimum parallelt med befolkningsudviklingen. Det må i den forbindelse også antages, at antallet af 

syge mennesker eller mennesker med behov for medicin også stiger minimum parallelt med be-

folkningsudviklingen. Demografiudviklingen fremgår af nedennævnte figur nr. 6, og viser, at be-

folkningsudviklingen for Lundbecks to store markeder USA og Europa er svagt stigende for USA 

samt Europa er faldende over perioden.  

 

Figur 6: Udviklingen i befolkningsvæksten
39

  

3.1.4 Teknologiske forhold 

Lundbeck er meget afhængig af at kunne fortsætte med at udvikle nye produkter, i takt med at 

Lundbecks patenter på nuværende produkter udløber. Derfor er forskning og udvikling en væsent-

lig faktor for Lundbeck. Det er altafgørende, at Lundbeck hele tiden har produkter i deres pipeline, 

som kan sikre en fremadrettet indtjening. Nyudviklet teknologi og viden er samtidig også en stor 

risiko, da Lundbecks konkurrenter har mulighed for at skabe produkter, som kan substituere eller 

helt erstatte Lundbecks produkter. Det er derfor væsentlig for Lundbeck, at virksomheden hele 

tiden tilegner sig ny viden og ny teknologi, således at konkurrenterne ikke overhaler Lundbeck 

indenom.  
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 http://www.leksikon.org/art.php?n=279  
39

 http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm  
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3.1.5 Miljømæssige forhold 

Lundbeck har, som følge af produktionen af medicin en vis mængde farligt affald og udleder fra 

produktionen herudover en vis mængde CO2. Lundbeck har i forsøget på at begrænse affaldet og 

CO2 udarbejdet rammebetingelser40, som samarbejdspartnere og medarbejdere skal overholde. 

Det er væsentligt, at Lundbeck sikrer en grøn profil af virksomheden, da negative miljømæssige 

forhold vil kunne skade virksomhedens indtjening som følge eventuel af boykot og mistede ordrer. 

Det antages, at på grund af, at Lundbeck overvejende er en videns virksomheden, og Lundbeck har 

ikke i særligt omfang, væsentlige miljømæssige forhold, i forhold til andre brancher, som har be-

tydning for værdiansættelsen. 

3.1.6 Lovmæssige forhold 

Lundbeck er afhængig af at beskytte sine immaterielle rettigheder på sine produkter. Derfor er 

Lundbeck underlagt væsentlige lovgivningsmæssige forhold, da godkendelse af nye patenter og 

løbende sikring af rettighederne på nuværende patenter, er nødvendig for at sikre Lundbecks ind-

tjening. Godkendelsen af nye produkter kan være en meget lang og omkostningstung proces. 

Godkendelsesproceduren foregår i flere faser, hvor produktet testes, og hvor antallet af forsøgs-

personer gradvis stiger, i takt med at produktets virkninger og bivirkninger overfor menneske-

kroppen bliver klarlagt. Processen og dokumentationen af produktets effekt foretager Lundbeck 

selv, hvorimod den endelige godkendelse foretages af de respektive sundhedsmyndigheder på de 

markeder, hvor Lundbeck ønsker at få godkendt at afsætte sit produkt. Typisk vil det for Lund-

becks vedkommende, i første omgang dreje sig om det amerikanske og det europæiske marked. 

Lundbeck skal efterfølgende af godkendelse af sine produkter, løbende sikre rettighederne i de 

tilfælde, hvor konkurrenter kopier produkter eller på anden vis bryder Lundbecks patent. Der er på 

nuværende tidspunkt adskillige verserende sager om f.eks. Lundbecks produkt Escitalopram, hvor 

Lundbecks patent har været anfægtet på gyldigheden41.  Det er derfor væsentlig for Lundbeck, at 

godkendelsesprocessen omkring patenter foretages korrekt, da det kan lette bevisbyrden i forbin-

delse med fremtidige sager mod kopister og andre rettighedsovertrædere. 

3.2 Porters Five Forces 

Porters Five Forces bruges til at belyse og analysere konkurrenceintensiteten i branchen. Det er 

nødvendigt at analysere branchen for at kunne bestemme, hvilke faktorer som er bestemmende 
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for branchens indtjeningsmuligheder og som derved kan benyttes som et strategisk værktøj for 

Lundbeck’s fremtid. Porters Five Forces bliver brugt, som en model til at måle, hvor attraktivt det 

er for en ny virksomhed at komme ind på markedet. Den kan også bruges af virksomheder der 

allerede befinder sig inde på markedet. Det virksomheder vil se på, er hvilke af de fem faktorer de 

har mulighed for at påvirke med henblik på at skabe en større profit, og beskytte deres marked for 

derigennem at få vedvarende konkurrencefordele. Hvis en virksomhed der allerede er på marke-

det, har mulighed for at have indflydelse på en eller flere at faktorerne på markedet, så vil de ud-

nytte indflydelsen for at maksimere deres profit42. Definitionen af en branche er følgende: En 

gruppe af virksomheder der producerer samme produkt eller produkter der er substituerende.43 

Porters Five Forces er illustreret i figur 7: 

 

Figur 7: Porters Five Forces 

 

3.2.1 Branchens konkurrence 

Medicinalbranchen er et marked i evig konkurrence. Lundbecks produkter fokuserer på central-

nervesystemet, hvilket gør, at branchens konkurrence derfor ikke er nær så intensiv som f.eks. 

Novo Nordisk, der har en bredere produktportefølje end Lundbeck.  

Denne fordel kan på samme tid også være deres svaghed, da de skal have et flow i udviklingen af 

nye produkter for at forblive på markedet. Sker det, at Lundbeck må stoppe udviklingen af et pro-

dukt, da en konkurrent har taget patent på medikamentet før Lundbeck, eller det viser sig, at me-

dikamentet ikke har de ønskede virkninger og/eller bivirkninger, kan dette betyde at Lundbeck kan 

få problemer med at fortsætte deres pipeline. Dette kan være yderligere krævende for Lundbeck 

hvis dette samtidig sker med at et patent, som står for størstedelen af deres omsætning, som i 

perioden 2012 – 2014, hvor patenterne på Lexapro og Cipralex udløber sammen med andre paten-

ter. 
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Ligeledes er konkurrencen fra de substituerende produkter også en væsentlig faktor for Lundbeck 

at være opmærksom på. Det fremgår af Lundbecks årsrapport for 2011, at Lundbeck udtaler sig 

om væsentlige afgørelser inden for patentsager i 201144, hvor der er faldet afgørelser for Lund-

becks produkter Escitalopram og Citalopram. Ligeledes er der verserende sager omhandlende pris-

sætning o.a. som bliver omtalt i årsrapporten note 2645 hvor Lundbeck omtaler de verserende sa-

ger. 

Branchens konkurrence anses for at være en væsentlig trussel for Lundbeck, da de konstant må 

sørge for, at deres patenter ikke bliver misvedligeholdt. Der er dog også en mulighed for Lundbeck 

i branchens konkurrence, da Lundbeck kun agerer på et begrænset marked, er det derfor muligt at 

udvide deres behandlings områder eller foretage en niche specialisering. 

3.2.2 Nye konkurrenter 

For at komme ind på medicinbranchens marked kræver det, at der er en relativ stor mængde likvi-

der klar til at kunne investere i sådan et projekt, samt at investorerne kan accepterer en lang op-

startsfase. 

Ønsker en ny konkurrent at komme ind på dette marked, kræver det først og fremmest, at de har 

et nyt eller et forbedret medikament, som endnu ikke findes på markedet. Ses der på et medika-

ments levetid skal denne igennem 4 faser46 før det kommer ud på et eventuelt marked. 

Fase 1 består i at idéen til det pågældende medikament skal gennemgå en dybdegående analyse 

af virkning og bivirkning. Her bliver medikamentet bearbejdet, så det får de ønskede kvaliteter og 

med så harmløse bivirkninger, som muligt. Denne fase tager i gennemsnit 3 – 5 år. 

I fase 2 begynder de indledende tests for at medikamentet kan blive godkendt, for derefter at ind-

gå i salgsporteføljen. Dette sker ved at teste medikamentet på både raske personer, som kontrol 

af, hvordan medikamentet bliver optaget i kroppen, samt bivirkninger mv.. Herefter bliver medi-

kamentet testet på en gruppe personer, som har den lidelse medikamentet skal kunne hjælpe 

imod. Da kravene for at få et medikament godkendt konstant bliver skærpet47 tager denne fase i 

gennemsnit 8 – 10 år. 
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Når et medikament til fase 3 er det her hvor produktionen af medikamentet skal begynde. Det skal 

være nemt at masseproducere, fra indkøb af elementer til indpakning, samt bekvemligt for bruge-

ren at indtage. 

Til sidst skal medikamentet i fase 4 distribueres til de lande, hvor produktet ønskes anvendt. Da 

Lundbecks produkter bliver solgt igennem en recept fra patientens læge, så vil medikamenterne 

blive fremstillet i medier hvor lægerne holder deres viden omhandlende nye medikamenter ved 

lige. 

I den tabel 248, fremgår de medikamenter, som er langt i Lundbecks pipeline. Disse medikamenter 

skal, når Lundbeck har fået dem godkendt og patenteret, sørge for at Lundbecks omsætning ikke 

lider for alvorlige tab. 

 

Medikament Fase 2 Fase 3 Ansøgning om 

registrering 

Forventet lancering af væ-

sentlige medikamenter 

Væsentlige forventede 

indtjeninger DKR 

Aripiprazole  X X  - 

Selincro   X 2014 ca. 2,5 mia 

Lu AA21004  X  2013 ca. 5-10 mia 

I.V. Carbamazepine  X  2012 ca. 1 mia 

OPC-34712  X   - 

Desmoteplase  X  2014 ca. 2,5 mia 

Zincronapine  X  2016 ca. 2,5 mia 

Lu AA24530 X   2015 ca. 5-10 mia 

Lu AE58054 X    - 

Tabel 2: Lundbecks pipeline EGEN TILVIRKNING HALLØJ 

De beskrevne ovenstående 4 faser viser, at størstedelen af et medikaments omkostninger bliver 

afholdt i de to første faser, forskning og udviklings faserne. Ses der på Lundbecks omkostninger, 

fremgår det at de i 2011 brugte 3,32 mia. kr. på forskning og udvikling, svarende til ca. 20,7 % af 

deres nettoomsætning49. Hvis denne procentsats sammenlignes med Novo Nordisk A/S årsrappor-
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ten for 201050, kan det ses, at deres forskning og udviklings omkostninger er på 9,6 mia. kr. sva-

rende til ca. 15,80 % af nettoomsætningen. Det fremgår derfor af både Lundbeck og Novo Nordisk, 

at der er forbundet store omkostninger især til dette område. 

Det må derfor antages, at medicinbranchen er en kapitalintensiv branche, hvor det er nødvendigt 

med en anselig mængde kapital for at komme ind på dette marked. 

Adgangsbarrieren må derfor anses for at være høj, hvilket gør, at truslen fra nye aktører efterføl-

gende er lav. Dette kan anses for at være en fordel for Lundbeck, da der ikke kommer nye aktører 

ind på markedet, for derved at få deres del af den økonomiske udvikling på medicinalbranchens 

marked.  

3.2.3 Substitutter 

Når Lundbeck har gennemgået processen med at udvikle og fået medikamentet godkendt, så tager 

de patent på medikamentet for at få monopol for derved at indtjene de omkostninger, der har 

været ved forskning og udvikling af produktet, samt for at maksimere indtjeningen. Når dette pa-

tent udløber, opstår der en væsentlig konkurrence fra substituerende produkter, da der ikke læn-

gere er patent på medikamentet og Lundbeck ikke længere har monopol. 

Et generisk medikament er en identisk udgave af det oprindelige medikament51. Det generiske 

medikament indeholder de samme elementer i de samme blandingsforhold, men bliver lanceret 

under et andet produktnavn. Dette gør, at prisen på det generiske medikament er lavere end det 

oprindelige produkt. Grundet til, at dette kan lade sig gøre er, at omkostningerne til det generiske 

medikament ikke har dækket over forskning og udvikling eller godkendelsen, hvilket gør, at prisen 

på det generiske medikament kan sælges til en pris langt under det oprindelige medikament, men 

virkningen og bivirkningen er det samme.  

Udover de generiske medikamenter, som substitutter, findes der alternative behandlinger, som 

agerer substitut for Lundbecks medikamenter. Ser man eksempelvis på de alternative behandlin-

ger, der findes for behandling af depression fremgår det, at der minimum findes 10 alternative 

måde at behandle depression på52. I oktober 201053 indgik Lundbeck et samarbejde med Genmap 

om at finde alternative behandlinger inde for de områder, hvor Lundbeck udvikler medikamenter, 
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hvorfor det må anses, at Lundbeck ser de alternative behandlingsformer som en mulighed i stedet 

for en trussel. 

Den generelle trussel fra substitutter bliver derfor anset for at være væsentlig ved medikamentets 

patent udløb, og lav under patentet. 

3.2.4 Leverandører 

Markedets leverandører kan opdeles i to enheder. Den første enhed består af leverandører af rå-

varer, men da Lundbeck igennem årene har udviklet sig til at stå for forløbet fra råvarer til færdig 

indpakning54, må det antages, at virksomheden ikke anser leverandørerne af råvarer som en stor 

trussel. Dette skyldes, at råvarerne hovedsageligt er homogene varer, hvilket gør, at Lundbeck kan 

skifte leverandør uden problemer. Dog forudsætter Lundbeck, at deres leverandører, som indgår i 

partnerskab med Lundbeck, at det opholder deres etiske regler og Lundbeck er derfor i konstant 

dialog med nye og gamle leverandører, som det også blev beskrevet i PESTEL. 

Den anden enhed af leverandører består i leverandører af viden. Medicinal branchen er en videns 

tung branche, hvor der konstant er rift om de mest kvalificerede forsker mv. på markedet. Da 

Lundbeck beskæftiger sig med medikamenter til behandling af sygedomme i hjernen, som er et 

område hvor der stadig sker stor forskning i forståelsen af hjernen, vil medicinbranchen søge de 

mest kvalificerede forsker for at optimere deres medarbejder stab. Dette gør, at forhandlingsstyr-

ken hos hver enkelt forsker må anses for at være stor, da der er stor efterspørgsel på disse55, og de 

enkelte virksomheder må derfor gøre deres bedste for at skaffe og fastholde den mest kvalificere-

de arbejdskraft.  

Måden hvorpå Lundbeck forsøger at gøre dette, er ved at skabe incitamentsprogrammer56 for de 

ansatte, hvor de eksempelvis bliver tilbudt tegningsrettigheder eller aktier i Lundbeck.  

Truslen fra leverandørerne af råvarer må anses for at være lav, hvorimod truslen fra leverandører-

ne af viden må anses for at være middel. Den samlede trussel fra leverandørerne er samlet set 

middel. Fordelen i dette for Lundbeck består i, at Lundbeck har købekraft overfor leverandørerne 

af råvarer, da de kan bede dem om at overholde deres etiske regler.  

                                                           
54

 http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck/partnerskab-med-lundbeck 
55

 http://www.business.dk/medico/hoeje-loenninger-i-medicinalindustrien-staar-for-fald 
56

 Årsrapport 2011, note 3 s. 81 

http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-om-lundbeck/partnerskab-med-lundbeck
http://www.business.dk/medico/hoeje-loenninger-i-medicinalindustrien-staar-for-fald


 

30 

3.2.5 Kunder 

Lundbecks kunder kan, lige som leverandørerne opdeles i to enheder. Den første enhed består i 

lægerne, som formidler Lundbecks produkter. Lægerne har konstant mulighed for at deltage i kon-

ferencer mv.57 for at vedligeholde deres viden omkring nye behandlingsmetoder, medikamenter 

mv.. Har lægerne derfor ikke viden om Lundbecks produkter, kan de efterfølgende ikke tilbyde 

medikamenterne til deres patienter. Det er derfor vigtigt for Lundbeck at promovere deres pro-

dukter ved disse konferencer mv. for derved at oplyse lægerne om deres produkters virkninger og 

bivirkninger for at komme ud til slutbrugerne.  

Det fremgår af Lægeforeningens etiske regler § 7, stk. 158 at ” En læge skal i sit virke sikre sig uaf-

hængighed af uvedkommende interesser, der vil kunne påvirke lægens bedømmelser og handlin-

ger. Lægen skal for offentligheden være uafhængig af bindinger til branchen eller andre for læge-

patientforholdet uvedkommende interesser.” . Patienterne skal derfor være sikre på, at deres læge 

ikke modtager ydelser af nogen art for at frempromovere et enkelt medikament, hvor andre me-

dikamenter er mere effektive eller har færre bivirkninger. 

Truslen fra lægerne set som kunder må derfor anses for at være en væsentlig trussel for Lundbeck, 

da disse står for den sidste form af distribuering af medikamenterne. 

Den anden enhed består i slutbrugerne af medikamentet. Disse vælger oftest medikament efter 

anbefaling af deres læger og er efterfølgende loyale overfor det anbefalede medikament. Dog sker 

det, at nogle slutbrugere ønsker at anvende bestemte produkter, som de har fået anbefalet af 

deres nærmiljø eller ved selv at foretage en informationsøgning omkring de forskellige produkter.  

Truslen fra slutbrugerne må derfor anses for kun at være lidt væsentlig, da disse er loyale over for 

det produkt de anvender. 

Den samlede trussel fra kunderne kan derfor samlet set anses for at være middel, da lægerne ud-

gør en væsentlig trussel for Lundbeck, hvorimod slutbrugerne ikke anses for at lige så væsentlig en 

trussel. Der opstår en fordel i dette for Lundbeck ved at lægerne, som skal videre formidle medi-

kamenterne skal være neutrale og kun tilbyde brugeren det bedste medikament på markedet, og 

dette skaber derved en tryghed hos slutbrugeren i at medikamentet er det mest optimale for de-

res tilstand. 
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3.3 Porters værdikæde 

De interne faktorer, som kan have indvirkning på Lundbeck’s konkurrenceevne og klarlægge, hvor i 

Lundbeck der skabes værdi for produkterne, og dermed værdi for kunderne, så kunderne fasthol-

des hos Lundbeck, vil i det efterfølgende blive analyseret. Definition på en værdikæde følgende: En 

værdikæde beskriver de kategorier af aktiviteter i og omkring en organisation, som tilsammen ska-

ber en vare eller tjenesteydelse.59  

Porters værdikæde opdeler virksomheden i primære og støtte aktiviteter, for derved at kunne 

definere kompetencer og kerne kompetencer, som giver virksomheden en fordel over konkurren-

terne. Yderligere kan analysen give et overblik over, hvilke dele af værdikæden virksomheden kan 

udlicitere for derved at fokusere på kerne kompetencerne. Nedenstående figur 8, viser Porters 

værdikæde. 

 

Figur 8: Michael Porters værdikæde60 

3.3.1 Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter er de aktiviteter, som er i direkte forbindelse med produktet. Det er oftest 

her, at virksomheder foretager deres udlicitering, da der her er mulighed for at optimere flowet i 

virksomheden ved eksempelvis at få foretaget al produktion af produkterne hos en leverandør for 

derved at fokusere på de primære aktiviteter, hvor virksomheden har kompetencer. 

Indgående logistik 

Selvom Lundbeck er en fuldt integreret virksomhed, som igennem det sidste årti har haft stor fo-

kus på at kunne håndtere næsten hele værdikæden selv, eller igennem partnere, har de stadig et 
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behov for indkøb af råmaterialerne til at dække deres behov til forskning og udvikling samt pro-

duktionen af deres medikamenter. Disse råmaterialer er oftest homogene61, hvilket gør, at Lund-

beck ikke er tvunget til at binde sig til en leverandør. Dog har Lundbeck et ønske om at deres leve-

randører skal leve op til Lundbecks egne værdier. Dette sker ved, at Lundbeck konstant er i dialog 

med både nye og eksisterende leverandører for derigennem at være sikker på de har den leveran-

dør, som passer bedst til deres ønsker. 

Produktion 

For at kunne levere medikamenterne ud til de ønskede markeder, har Lundbeck investeret i fa-

briksanlæg som er placeret i Danmark, Frankrig og Italien62. Dog er disse anlæg ikke de eneste, 

som bliver brugt til produktionen af medikamenterne. Lundbeck begyndte i 2000’erne at fokusere 

på samarbejdspartnere, som i dag er fuldt ud integreret i Lundbecks værdikæde63. Lundbecks kon-

stante søgning på nye samarbejdspartnere gør, at de kan fortsætte med at optimere hele deres 

værdikæde. 

I en standard værdikæde ville Lundbecks forskning og udvikling være placeret, som en støtte akti-

vitet og ikke en primær aktivitet. I denne afhandling vurderes, at forskning og udvikling udgør en 

stor del af produktionen af medikamenterne, og derfor placeres forskning og udvikling som en del 

af de primære aktiviteter. 

Lundbeck havde i slutningen af 2011 3 forskningsanlæg beliggende i Danmark, Kina og USA64. Om-

kostningerne til Lundbecks forskning og udviklingsafdelinger, er af Lundbeck vedtaget til at skulle 

dække ca. 20 % af omsætningen65, hvilket bekræftes i årsrapporten for 2011, hvor Lundbeck brug-

te 20,7 % af omsætningen til forskning og udvikling.  

Afdelingerne til forskning og udvikling sørger for, at Lundbeck fortsat kan have en pipeline, som 

bør producere nye medikamenter til at overtage pladsen for de medikamenter, hvor patentet 

nærmer sin udløbsdato. Eksempelvis kan nævnes, at Lundbeck i løbet af de næste to år mister 

patentet i EU på Cipralex og mistede patentet i marts 2012 i US. Cipralex stod i 2011 for 37 % af 

den samlede omsætning66. Men for at opveje den mistede omsætning fra Cipralex er der i Lund-

becks pipeline medikamenter, som forventes at overtage Cipralexs plads. 
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Den udgående logistik bliver udført af Lundbeck, gennem deres 69 salgskontorer, der findes i 56 

forskellige lande67. Disse salgskontorer gør, at Lundbecks medikamenter kan bliver leveret til over 

100 forskellige lande68. 

Markedsføring og salg 

Afsætningen af Lundbecks medikamenter sker hovedsageligt igennem lægemiddeldistributører og 

hospitaler69. Afsætningen igennem læger for deres receptpligtige medikamenter sker ved at Lund-

beck informerer lægerne om deres udvikling af medikamenter igennem eksempelvis lægekonfe-

rencer med fokus på enkelte sygdomsområder, publikationer i lægeorienterede media mv..  

Tidligere har der været stor fokus på at udviklerne af medikamenterne har givet gaver til lægerne 

for at påvirke deres valg af medikamenter til forbrugeren. Dette kunne enten ske ved at produkt-

udvikleren har betalt for rejsen ned til konferencen for lægen og familien. Dog er der kommet stor 

fokus på netop dette område igennem diverse artikler70 og der er kommet skærpet forhold til for 

at lægerne skal forholde sig neutral. 

Service 

Omhandlende den efterfølgende service på deres medikamenter har Lundbeck ikke udarbejdet en 

op følgende service. Dette anses for at være i orden for medicinalbranchen, da det er svært at 

udøve en service efter at brugeren har indtaget medikamentet. Af diskuterbare emner omhand-

lende service kan nævnes at Lundbeck har indgået i partnerskab med virksomheder for alternativ 

behandling71, men da det ikke præcist kan vurderes til at være en form for service, for såvel mar-

kedsføring og salg, derfor vurderes at der ikke bliver udøvet nogen efterfølgende service på Lund-

becks medikamenter. 

3.3.2 Støtte aktiviteter 

Hvor de primære aktiviteter er direkte forbundet med produktionen af medikamenterne, er støtte 

aktiviteterne de virksomhedsfaktorer, der gør det muligt for de primære aktiviteter at være til ste-

de. Disse støtte aktiviteter kan ikke partout henføres til en direkte værdiskabelse, men de er nød-

vendige for at den daglige drift kan foregå. 
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Virksomhedens struktur 

For at leve op til ambitionerne om at være verdens bedste inden for behandling af hjernesyg-

domme, lancerede Lundbeck i 2009 deres program ”Decisions Now”.  Programmet går ud på at 

over de efterfølgende årrækker vil Lundbeck fokusere på 5 hovedpunkter72.  

Det første punkt går ud på at optimere de allerede markedsførte produkter, da de allerede ved 

lanceringen af ”Decisions Now” begyndte at forberede sig på patentudløbet af Lexapro på det 

amerikanske marked i 2012.  

Det andet punkt omhandler at få det meste ud af produkterne, som er i Lundbecks pipeline. Lund-

beck vil nå dette punkt ved at fokusere på medikamenter, som er sent i pipelinen, for at få nye 

medikamenter ud på markedet.  

Det tredje punkt består i at optimere hele virksomheds vækst ved at indgå partneraftaler på det 

internationale marked, med fokus på Amerika. Ligeledes vil Lundbeck forsøge at forbedre allerede 

indgået partneraftaler.  

Det fjerde punkt ser Lundbeck indad for at optimere hver enkelt proces i virksomheden for at frigi-

ve kapital til investeringer i de andre punkter i ”Decisions Now”. Det fjerde punkt er her, hvor 

Lundbeck vil finde kapitalen til at udleve de andre punkter. 

Det femte punkt går ud på at optimere de ansatte i Lundbeck og give dem en high performance-

mentalitet. Lundbeck vil i denne mentalitet også sørge for at de ansatte er klar på omlægninger. 

Human ressources 

Da Lundbeck befinder sig i medicinalbranchen, er der stor efterspørgsel efter forskere indenfor 

området. Som tidligere analyseret i Porters Five Forces. Måden hvorpå Lundbeck holder fast i sine 

nøgle ansatte sker ved at tilbyde incitamentsprogrammer, hvor de ansatte får tilbudt aktier i 

Lundbeck. Samtidig med, at Lundbeck har deres incitamentsprogrammer, bliver de ansatte yderli-

gere tilbudt udviklingsprogrammer. 

Teknologi 

For en almindelig virksomhed vil den teknologiske støtteaktivitet bestå af forskning og udvikling 

inden for virksomheden, men da Lundbeck befinder sig i medicinalbranchen, vil vi ikke anse deres 

forskning og udviklings afdeling som en støtteaktivitet, men som en primær aktivitet. Dette skyl-
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des, at Lundbecks forskning og udvikling sørger for at deres pipeline konstant har medikamenter 

til at overtage pladsen for de medikamenter, hvor patentet er ved at udløbe.  

Indkøb 

Som tidligere gennemgået i analysen af de eksterne forhold i Porters Five Forces, så er Lundbeck i 

konstant dialog med sine leverandører for at have de leverandører, som bedst lever op til deres 

værdier. Indkøbs funktionen vil ikke blive yderligere gennemgået, da der henvises til gennemgang 

af leverandørerne i Porters Five Forces. 

Kompetencer 

Figur 9, viser opdelingen i ressourcerne og kompetencerne i Lundbeck. Skemaet er ydermere op-

delt i tærskels kapabiliteter, samt de konkurrence dygtige fordele, der kræves for at Lundbeck 

fortsat udvikler sig. 

 Ressourcer Kompetencer 

Tærskel kapabiliteter 

 

Tærskel ressourcer 

 Materielle 

 Immaterielle 

Tærskel kompetencer 

Kapabiliteter med konkur-

rencedygtige fordele 

Unikke ressourcer 

 Materielle 

 Immaterielle 

Kerne kompetencer 

Figur 9: Kompetencer 

Det er vigtigt, at have styr på tærskels kapabiliteterne, da dette er en medvirkende årsag til den 

fortsatte drift. I medicinalbranchen består disse tærskelværdier af de faciliteter, ansatte og udstyr 

der er påkrævet for at kunne drive en medicinal virksomhed. Som det fremgår af værdikædeanaly-

sen har Lundbeck dækket sine tærskels kapabiliteter i og med, at deres forskningsinstitutter ligger 

i både Danmark, Amerika og Kina. Dette er for at kunne få adgang til de kompetencer, der er at 

finde i de forskere, som er i de landsdele. Havde Lundbeck kun valgt at have sine forskning og ud-

viklings enheder i eksempelvis Danmark, ville de have svært ved at få adgang til de kompetencer 

der er at finde i både Amerika og Kina. 

Men da tærskel kapabiliteterne ikke nødvendigvis skaber konkurrencedygtige fordele, må analy-

sen derfor også tage højde for disse. Måden hvor konkurrencedygtige fordele kan opstå kan være 

ved Lundbecks ”Decisions Now” program, hvorved de ønsker at optimere Lundbeck fra den enkel-

te ansatte ud til den enkelte partner.  Ved at have indført dette program har Lundbeck forsøgt at 
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skabe konkurrence dygtige fordele, som derved giver dem kompetencer, hvor konkurrenterne 

finder det svært at efterligne. Udviklingen i Lundbeck over de seneste to årtier har vist en markant 

udvikling i de virksomheder, Lundbeck har indgået partnerskab med. Disse partnerskaber har gjort 

at Lundbeck i dag næsten er helt selvforsynende, dog med undtagelse af køb af råvarer. Igennem 

disse partnerskaber har Lundbeck vundet adgang til markeder, medikamenter, ressourcer og sam-

tidig skabt en optimering af deres virksomhed. 

Når et medikament er kommet igennem Lundbecks pipeline og der efterfølgende er taget patent 

på denne, indgår denne som en immateriel unik ressource, der giver Lundbeck en kompetitativ 

fordel, da Lundbeck har eneret på det pågældende medikament i patentets forløb.  

For at bevare Lundbecks tærskel kapabiliteter bestående af de ansatte, som besidder viden inden 

for hjerne forskning, har Lundbeck indført diverse incitaments programmer, for at bibeholde de 

konkurrence dygtige fordele, der består i netop den viden de ansatte har. Da der er stor konkur-

rence på medicinalbranchens marked omhandlende de ansatte med den fornødne viden, må disse 

anses for at være kapabiliteter med konkurrence dygtige fordele, og det vil derved være en fordel 

for Lundbeck at holde fast i disse. 

Lundbeck er et anerkendt brand på medicinalbranchens marked, hvilket gør, at selve navnet H. 

Lundbeck A/S må anses for at være en kompetitativ fordel for Lundbeck. Dette giver sig udtryk i 

den forhandlingsstyrke Lundbeck har med deres leverandører og partnerskaber, hvorved Lund-

beck næsten kan påtvinge deres egne værdier over til den pågældende leverandør/partner. 

Da Lundbeck befinder sig i medicinalbranchen kan det være svært at finde decideret kerne kompe-

tencer, som er svære for Lundbecks konkurrenter at duplikere. Den eneste kompetence, som kan 

komme i betragtning som en kerne kompetence er Lundbecks specielle selskabsopstilling, hvor 

hvert enkelt salgskontor er en virksomhed for sig. Det kan ikke vurderes om denne selskabsopstil-

ling er nem at mangfoldiggøre for Lundbecks konkurrenter, da konkurrenterne hver i sær anven-

der deres egen selskabsstruktur. 

3.4 Porters generiske strategi 

Udover den foretagne værdikæde analyse, vil der i det efterfølgende blive foretaget en analyse af 

Porters generiske strategi, som også har til formål at give overblik over de faktorer, som har på-

virkning internt i Lundbeck.  

Porters generiske konkurrencestrategi tager udgangspunkt i henholdsvis konkurrencefordel og 

markedet. Disse vil tilsammen udgøre fire strategier, som det fremgår af figur 10. Nedenfor vil 
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modellen blive gennemgået således, at de faktorer, som har indvirkning på Lundbecks konkurren-

cestrategi kort vil blive analyseret.  

 
 

Konkurrencefordel 

Lave omkostninger Unikt produkt 

Marked Stor andel af totalmarked Omkostningsleder Differentiering 

Lille andel af totalmarked Omkostningsfokus Fokuseret differentiering 

Figur 10: Porters generiske strategi
73 

Det vurderes, at Lundbecks strategi ifølge Porters generiske konkurrencemodel, er en fokuseret 

differentierings strategi. Det argumenteres ved, at Lundbeck udvikler unikke produkter indenfor et 

niche område af medicinalbranchen, nemlig medicin til CNS. Virksomheder som modsat Lundbeck, 

har en strategi om omkostningsminimering, vil typisk forsøge at opnå konkurrencemæssige forde-

le igennem lavere priser på produkter og effektvisering af produktionen m.v.  

Det vurderes, at Lundbeck er meget opmærksomme på omkostningsminimering og effektivisering 

af produktionen, men hovedstrategien og den konkurrencemæssige fordel ligger i differentierin-

gen. 

3.5 Delkonklusion via SWOT 

Afslutningsvis på de strategiske analyser, opsummeres de eksterne (muligheder og trusler), samt 

interne (styrker og svagheder) påvirkningsfaktorer i figur 11, i en SWOT analyse. Dette er gjort 

med henblik på, at give overblik over påvirkningen af de ikke-finansielle værdidrivere.  
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Figur 11: SWOT analyse 

Der blev fundet frem til i analysen af PESTEL og Porters Five Forces, at Lundbecks patenter på Lex-

apro og Cipralex udløber henholdsvis i 2012 og 2014. Disse to patenter udgør en væsentlig del af 

Lundbecks omsætning og det er derfor betydningsfuldt for Lundbeck, at deres pipeline kan levere 

nye medikamenter for at opretholde deres omsætningsniveau. Dog har Lundbeck mulige medika-

menter i deres pipeline, som estimeres til at kunne sørge for at Lundbecks omsætningsniveau kun 

vil være stigende. Det konkluderes derfor, at selvom Lundbecks pipeline er deres største svaghed, 

så er de medikamenter, der er i den sidste fase i deres pipeline, en stor styrke for Lundbeck. 

En af Lundbecks største styrker består i deres selskabsstruktur og deres partneraftaler. Deres sel-

skabsstruktur gør, at Lundbeck nemmere har adgang til andre internationale markeder, både om-

handlende produktion, forskning og udvikling samt salg og markedsføring. Denne styrke er væ-

sentlig for Lundbeck, både på grund af Lundbeck får adgang til international arbejdskraft, som er i 

stor efterspørgsel, samt de kan tilbyde et større netværk til deres partnere.  

Det samarbejde, som Lundbeck har indgået med deres partnere, giver Lundbeck en væsentlig styr-

ke, da de i dag, sammen med partnerne, selv kan stå for størstedelen af deres værdikæde og der-

ved har de større indflydelse på de dele af deres værdikæde, hovedsageligt køb af råmaterialer, 

hvor de kan påkræve deres leverandører til at overholde Lundbecks egne værdier. 

Selvom Lundbeck via deres selskabsstruktur, har adgang til internationalt arbejdskraft, så er der 

stor konkurrence på medicinalbranchen omkring kvalificeret arbejdskraft. Dette kan derfor være 
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en svaghed for Lundbeck, da de kan være afhængig af den individuelle forsker, som besidder den 

fornødne viden. 

En mulighed for Lundbeck består i at verdensbefolkningen oplever en stødt fremgang, hvilket 

dermed betyder, at der kommer flere tilfælde af de sygdomme, som Lundbeck ønsker at behand-

le. Denne fremgang betyder for Lundbeck, at de altid vil have mulighed for at afsætte deres pro-

dukter. 

Lundbecks valg af specialisering på hjernesygdomme gør, at der opstår en mulighed for Lundbeck i 

at bevæge sig ud på andre sygdomsområder og derved udvide deres portefølje. Dette vil gøre 

Lundbeck mindre afhængig af at enkelte medikamenter i deres pipeline skal ende ud som succes 

medikamenter. Hvis Lundbeck ønsker at udvide deres produktportefølje vil de derved have flere 

typer for medikamenter i deres pipeline og er derfor mindre sårbare overfor medikamenter i pipe-

linen, som slår fejl. Markedsudvidelsen vil også betyde for Lundbeck at de får adgang til et større 

kundesegment.  

På grund af finanskrisen udgør sundhedsreformerne en stor trussel for Lundbeck, idet der i flere 

og flere lande sparer på sundheden. Disse har stor indflydelse på Lundbeck, da sundhedsrefor-

merne på visse markeder, eksempelvis det spanske og italienske marked, er væsentlig for over-

skuddet af Lundbecks produkter. 

SWOT analysens bagvedliggende analyser afslører forholdene på medicinalbranchen, samt hvilke 

fremtidige problemstillinger og muligheder Lundbeck skal tage stilling til. Som det er fremkommet 

af de tidligere analyser opstår der muligheder i selv de største trusler. Ud fra SWOT analysen kon-

kluderes det, at Lundbeck befinder sig på et marked, hvor de har valgt at specialisere sig inden for 

hjernesygdomme og derved skabt deres egen niche på medicinalbranche. Dette gør, at Lundbeck 

bør optimere deres medikamenter for at opnå det fulde potentiale, hvilket Lundbeck har haft fo-

kus på med deres ”Decisions Now” program, der blev indført med fokus på en total virksomheds-

optimering fra den enkelte ansatte til de enkelte parter aftaler. Det konkluderes, at Lundbecks 

fremtid byder på en masse muligheder, som de kan udnytte med deres styrker, og at deres fokus 

på virksomhedens svagheder gør, at de er bedre forberedt på, hvad fremtiden bringer. Ligeledes 

har Lundbeck stort fokus på deres trusler, som de forsøger at vende til muligheder. 
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4. Regnskabsanalyse 

De væsentligste ikke-finansielle værdidrivere er nu defineret for Lundbeck, og det er nu efterføl-

gende muligt at foretage en historisk regnskabsanalyse for at analysere, hvilke trends der har gjort 

sig gældende for Lundbeck i perioden 2007 – 2011. Regnskabsanalysen ligger sammen med den 

strategiske analyse til grund for budgetteringen, som senere hen vil blive brugt til værdiansættel-

sen af Lundbeck.  

Afsnittet indeholder tre dele, først vil de finansielle opgørelser blive reformuleret således det er 

muligt at beregne nøgletallene, herefter vil der blive foretaget en egentlig nøgletalsanalyse, hvor 

der ved hjælp af Dupont pyramiden, vil blive analyseret, hvilke value drivere der har haft betyd-

ning for Lundbecks udvikling i perioden. Tilslut vil nøgletallene blive sammenlignet med branchen 

via en benchmarkanalyse.  

I afhandlingen er der valgt, kort at kommentere revisionspåtegningen, samt anvendt regnskabs-

praksis, for at se om der er sket eventuelle ændringer i regnskabspraksis, samt om der er forhold i 

revisionspåtegningen, som bør tages højde for. Dette er væsentlig for at vurdere, hvorvidt de be-

regnede nøgletal er valide til analyse af rentabiliteten.  

4.1 Revisionspåtegning/ Anvendt regnskabspraksis 

Ved hver årsregnskabsudarbejdelse skal selskabets revisor påtegne regnskabet. Revisor giver der-

med accept til, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomheden, samt oplyser anvendt 

regnskabspraksis, som belyser hvorvidt der er sket ændringer i måden, hvorpå regnskabet er aflagt 

i forhold til tidligere årsrapporter. Lundbeck aflægger årsrapport efter IFRS, da de som tidligere 

nævnt er en børsnoteret virksomhed, som derfor skal anvende IFRS jf. dansk lovgivning74. Indenfor 

den i afhandlingen valgte femårige analyseperiode, har revisionspåtegningerne ikke givet revisor 

anledning til bemærkninger, og det er derfor ikke nødvendigt at foretage korrektioner inden re-

formuleringen. 

Dog er der i koncernregnskabet for 2009, ændret ledelsesmæssig betragtning på to områder75: 

• Præsentation af omsætning i henhold til eksisterende Azilect®-aftale. 

• Valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder.  
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Lundbeck har i årsrapporten for 2009, foretaget de nødvendige korrektioner med tilbagevirkende 

kraft for årsrapporterne 2007 og 2008. Disse har ikke væsentlig betydning for værdiansættelsen af 

Lundbeck, og derfor er der i afhandlingen valgt, ikke at gå mere i dybden med disse end hvad der 

fremkommer af årsrapporten for 2009. Det er ikke muligt at få et detaljeret overblik over, hvilke 

korrektioner for regnskabsåret 2007, der er foretaget i 2009, hvorfor det ikke er muligt at se de 

korrigerede afskrivninger for årsrapporten 2007. Det antages derfor, at ændringen på afskrivnin-

gerne ikke er af væsentlig betydning, hvorfor vi anvender de, af årsrapporten for 2007, fremkom-

mende tal omhandlende afskrivningerne. 

4.2 Reformulering 

De officielle finansielle opgørelser af regnskabet er ikke optimale til at foretage en nøgletalsanaly-

se, hvorfor der bliver udarbejdet en reformulering af de enkelte opgørelser, og derved reklassifice-

res de forskellige finansielle poster, således de regnskabstallene fra driften fremkommer. Ved re-

formuleringen bliver henholdsvis driftsaktiviteten (driftsaktiver og driftsforpligtelser) og finansie-

ringsaktiviteten (finansielle aktiver og finansielle forpligtelser) identificeret, og derved fremkom-

mer den rene værdiskabelse. Den primære værdiskabende aktivitet bliver klassificeret under 

driftsaktiviteten, mens den sekundære værdiskabende aktivitet, som er afledt af driftsaktiviteten, 

klassificeres under finansieringsaktiviteten. Dette gør sig gældende for alle af de efterfølgende 

reformuleringer. 

4.2.1 Egenkapital 

Ved reformulering af egenkapitalen deles opgørelsen op i to forhold: transaktioner med ejerne 

samt totalindkomst. Dette gøres for at få indblik i, hvorvidt der er opstået transaktioner, der berø-

rer ejernes egenkapital. Egenkapitalopgørelsen bliver herved reformuleret på ”clean-surplus” ba-

sis. Udgangspunktet for reformuleringen er den officielle egenkapitalopgørelse, som minder me-

get om den reformulerede, dog er den eneste skilning, at den officielle opgørelse ikke direkte er 

opdelt i ’Transaktioner med ejerne’ samt totalindkomst. Alle børsnoterede virksomheder, skal føl-

ge IAS 1, som blev ændret i 2009, skildre poster der førhen blev ført på egenkapitalen for sig, som 

øvrig totalindkomst, hvilket gør, at poster på egenkapitalen kun må indeholde transaktioner med 

ejerne76. 

Senere i afsnit 4.3 omkring rentabilitetsanalysen, vil der desuden blive beregnet Return on Com-

mon Equity (ROCE), som benytter ’Totalindkomsten’ i selve udregningen, og dermed er ’Transakti-
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oner med ejerne’ ikke med. Dette skyldes, at ’Transaktioner med ejerne’ ikke skaber værdi, men 

derimod viser, hvorvidt ejerne har indskudt eller udtrukket kapital. Det er værd at bemærke, at 

det fremgår af Lundbecks årsrapport for 2011, at Lundbeck ikke har minoritetsinteresser, da de pr. 

balancedagen, og i hele analyse perioden ejer deres datterselskaber 100 %, eller har en put option 

på at købe den resterende kapital i datterselskaberne, hvor Lundbeck ikke ejer 100 %77. Nedenfor i 

tabel 3, er vist et uddrag af den reformulerede egenkapitalopgørelse, som også fremgår i bilag 2. 

 

Mio dkk 2011 2010 2009 2008 2007 

Saldo primo           11.122                8.803               7.511              7.089               6.684  

Transaktioner med ejere - nettodividende (d) 

     Incitamentsprogrammer                  24                     18                      9                     3                    16  

Transaktioner med ejere I alt               -722                  -584                 -442             -1.039             -1.393  

Totalindkomst 

     Årets resultat             2.282                2.466               2.007              1.461               1.795  

Totalindkomst i alt             2.376                2.903               1.734              1.461               1.798  

Saldo ultimo           12.776              11.122               8.803              7.511               7.089  

Tabel 3: Uddrag af den reformulerede egenkapitalopgørelse 

4.2.2 Balancen 

”En reformuleret balance giver indsigt i, hvorledes en virksomhed organiserer sin forretningsmo-

del.”78 En almindelig balance er inddelt i kort- og langfristede aktiver og passiver, hvilket ikke er 

hensynsmæssigt når denne skal benyttes til at værdiansætte Lundbeck. Ved en reformulering af 

balancen opdeles aktiverne og forpligtelser til drifts- og finansielle aktiver samt drifts- og finansiel-

le forpligtelser. Denne opdeling i drift og finansielle poster sker på baggrund af at specificerer ud 

hvilke poster som direkte vedrører Lundbecks aktiviteter og, som nævnt i citatet, for at give indsigt 

i virksomhedens forretningsmodel. Formålet med reformuleringen er at definere virksomhedens 

investerede kapital, samt deres gældssammensætning til at benytte til senere beregninger, som 

senere hen vil ligge grundlag for budgetteringen. 

Reformuleringen af balancen er meget afhængig af hvilken type virksomhed der er tale om. I 

Lundbecks tilfælde kan en diskussions post være ”Finansielle aktiver disponible for salg”. Her kan 

det diskuteres om posten hører til driftsaktiver eller et finansielt aktiv. Da vi mener at posten ”Fi-

nansielle aktiver disponible for salg” går ind som en del af den daglige drift, grundet i deres beteg-

nelse lydende ”disponible for salg” vælger vi derfor at placere posten som et driftsaktiv og ikke et 

finansielt aktiv. 
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Den reformulerede balance bliver anvendt i nøgletalsanalysen, hvor opdelingen af drift og finan-

siel findes nyttig, da nøgletallene herefter vil vise den rene driftsnøgletal, som senere hen vil blive 

anvendt til budgetteringen. 

Som det fremkommer af det efterfølgende uddrag af den reformulerede balance kan det ses at 

Lundbeck i perioden 2007 – 2011 hovedsageligt har haft Netto Finansielle Aktiver79 i stedet for 

Netto Finansielle Forpligtelser80, hvilket betyder, at Lundbeck ligger inde med nok likvider til at 

afregne deres kreditinstitutter. 

 2011 2010 2009 2008 2007 

Finansielle aktiver (FA) 3.943 2.348 2.019 4.081 3.308 

Finansielle passiver (FO) 1.860 1.858 3.410 1.876 1.868 

NFO/NFA 2.083 490 -1.391 2.205 1.440 

Tabel 4: Netto finansielle aktiver/forpligtelser 

Det eneste år hvor Lundbeck har NFO er i 2009, hvor opkøbet af Ovation sker. Lundbecks NFA i 

stedet for NFO vil have indflydelse på den senere udregning af nøgletallene. Den reformuleret ba-

lance er vist i bilag 3. 

4.2.3 Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen er reformuleret på totalindkomstbasis. Den er inddelt i de indtægter og om-

kostninger der vedrører drifts- og finansieringsaktivitet, for derved at vise de forskellige former for 

værdiskabelse der er sket i Lundbeck. Dette er vigtigt til den senere udregning og analyse af nøgle-

tallene, idet der derved kan udledes, hvorvidt Lundbeck selv har indflydelse på deres performance, 

eller der er sket indvirkninger, som ligger udenfor deres kontrol i form af f.eks. renterisiciene, som 

tidligere analyseret i PESTEL. Desuden er de ikke-resultatførte poster medtaget fra egenkapitalop-

gørelsen. Som nævnt i reformulering af egenkapitalen, skete der i 2009 en regulering i IAS 1, som 

gjorde, at alle børsnoterede virksomheder skal aflægge en totalindkomst opgørelse, derfor er der 

medtaget ’dirty surplus’ poster fra totalindkomsten i reformuleringen af resultatopgørelsen. Det er 

vigtigt at placere posterne fra totalindkomsten under: 

 Primær drift  

 Anden drift  

 Finansielt aktiv 
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Dette sker for at bevare den rene værdiskabelse. Det væsentlige ved resultatopgørelsen og balan-

cen er, at de reformuleres konsekvent, hvilket betyder at forhold, som gør sig gældende ved re-

formuleringen af resultatopgørelsen modsvarende gør sig gældende ved reformuleringen af ba-

lancen. 

Skat 

Den officielle resultatopgørelse viser et skattebeløb, derfor er der foretaget en allokering af skat-

ten, således skatten både fordeles til overskuddet fra drift og finansiering for at bringe posterne på 

efter-skat basis. Skattesatsen i alle årene er sat til 25 % ifølge lovgivningen. 

Skattefordelen beregnes for at kunne fratrække netto renteomkostninger, og er foretaget på føl-

gende måde: 

                                                              

Den reformulerede resultatopgørelse er vist i bilag4. Nedenstående tabel 5 viser dog et uddrag af 

den reformulerede resultatopgørelse.  

Mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Bruttoresultat 12.997 12.065 11.302 9.654 9.427 

Driftsoverskud fra salg, før skat 3.393 3.357 2.858 2.354 2.689 

   Rapporteret skatteomkostning -1.015 -823 -659 -620 -789 

   Skattefordel -24 -17 -48 -7 16 

   Skat allokeret til andet driftsoverskud - - - -11 -21 

Skat i alt -1.039 -840 -707 -638 -794 

Driftsoverskud fra salg, efter skat 2.354 2.517 2.151 1.716 1.895 

Andet driftsoverskud i alt, efter skat - - - -32 -63 

Andet driftsoverskud, efter skat poster 94 437 -273 -234 -149 

Driftsoverskud i alt, efter skat 2.448 2.954 1.878 1.482 1.746 

Netto finansielle omkostninger -96 -68 -192 -28 65 

Skattefordel (25 %) 24 17 48 7 -16,25 

Netto finansielle omkostninger -72 -51 -144 -21 49 

Totalindkomst - aktionærer i moderselskabet 2.376 2.903 1.734 1.461 1.795 

Tabel 5: Uddrag af reformulerede resultatopgørelse 

4.2.4 Pengestrømsopgørelsen 

Den officielle pengestrømsopgørelse fra Lundbeck er ikke egnet til analysebrug, da denne opgørel-

sen viser sammenhængen mellem balancen og resultatopgørelsen, og er derved opdelt i drifts-, 

investerings- og finansieringsaktiviteterne. Dette er gjort for at afdække, hvordan disse har påvir-

ket virksomhedens likvider. En reformuleret pengestrømsopgørelse har det formål at vise, hvor-

dan det frie cash flow værditilvækst (FCF), er fremkommet i Lundbeck. Opgørelsen er udarbejdet 

ud fra resultatopgørelse og balance. Og er vedlagt i bilag 5. 
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Ud fra den reformulerede pengestrømsopgørelsen fremkommer det frie cash flow (FCF). Dette 

benyttes til budgetteringen og efterfølgende til værdiansættelsen.  

Ses der på den historiske FCF kan det udledes, at Lundbecks FCF har været svingende i perioden 

2008 til 2011. Dette fremkommer af den efterfølgende tabel 6, som er udarbejdet af den reformu-

lerede pengestrømsopgørelse. 

Mio. DKK.  2011 2010 2009 2008 

Driftsoverskud 2.448 2.954 1.878 1.482 

Netto driftsaktiver primo 10.693 10.632 10.194 5.306 

Netto driftsaktiver ultimo 10.632 10.194 5.306 5.649 

I alt 61 438 4.888 -343 

FCF 2.387 2.516 -3.010 1.825 

Tabel 6: FCF i analyseperioden 

Tabellen viser, at Lundbecks FCF i størstedelen af årene er positiv, med undtagelse af 2009, hvor 

tilkøbet af Ovation sker og derved giver en negativ FCF. Opkøbet gør efterfølgende, at Lundbecks 

FCF oplever en stigning i 2010 i forhold til 2008, hvorefter niveauet på FCF fortsætter året efter. 

Med udgangspunkt i ovenstående skema fremkommer en median på 2.106, som forventes at stige 

i årene frem. Dette skyldes hovedsageligt Lundbecks interne strategi ”Decisions Now”, som nævnt 

tidligere omhandler en virksomhedsoptimering af Lundbeck. Denne strategi forventes fremover at 

forbedre Lundbecks FCF. 

Den forventede vækst til Lundbecks FCF i budgetperioden er begrundet i Lundbecks fortsatte sø-

gen på at optimere virksomheden på næsten alle måder muligt. Derfor forventes det, at Lund-

becks FCF i budgetperioden vil have en stigende FCF værdi til, at det udmunder i en median af FCF 

i budgetperioden på 2.450 +/- 15 %. 

4.3  Rentabilitetsanalyse 

Formålet med en rentabilitetsanalyse er at vurdere, hvor god Lundbeck er til at tjene penge og 

præsentere et tilfredsstillende overskud, og dermed hvor god Lundbeck er til at forrente den inve-

sterede kapital. Return On Common Equity (ROCE) er dermed den væsentligste parameter i renta-

bilitetsanalysen. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i DuPont pyramiden, som er vist ne-

denfor i figur1281. Det fremgår af modellen, at ROCE kan dekomponeres i flere niveauer, og både 

er drevet af drifts- og finansieringsaktiviteterne hhv. venstre og højre side, samt at de resterende 

nøgletal bidrager til udviklingen i ROCE.  
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Figur 12: DuPont pyramiden
82

 

Nøgletallene udregnes på baggrund af de reformulerede opgørelser. Til beregningen af nøgletalle-

ne er der valgt at tage udgangspunkt i balanceposternes gennemsnitsværdier. Dette er valgt med 

henblik på at få balanceværdierne til at fremstå som en periodeopgørelse, for derved at forsøge at 

tage højde for eller kompensere for tilfældige udsving. I de efterfølgende afsnit, vil nøgletallene 

blive analyseret. Af bilag 6 fremgår beregningen af alle nøgletallene. 

4.3.1 Niveau 1: ROCE  

ROCE viser forrentningen af den investerede kapital, og beregnes således83:  

ROCE = RNOA + [FLEV x (RNOA - NBC)] 

Heraf kan udledes, at ROCE er udledt af de underliggende drivere på finansieringssiden, fremmed-

kapitalens forrentning og dens underliggerne drivere Finansiel Gearing og Rentemarginalen (NBC). 

På driftssiden påvirker afkastningsgraden Return On Net Operating Assets (RNOA), samt dens un-

derliggende drivere overskudsgraden Profit Margin (PM) og Aktivernes omsætningshastighed As-

set Turn Over (ATO). Da Lundbeck har finansielle aktiver, er formlen dog en smule anderledes. 

ROCE = RNOA - [NFA/EK x (RNOA - RONFA)] 

I stedet for rentemarginalen benyttes Return On Net Fixed Assets (RONFA). Og FGEAR udtrykker i 

dette tilfælde NFA/EK. En høj RONFA er et udtryk for, at virksomheden bruger sine aktiver og 

driftskapital effektivt. Ses der på SPREAD (RNOA – RONFA) er det i dette tilfælde interessant, da 
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ROCE bliver mindre, hvis RNOA bliver større end RONFA. Dette gælder, idet værdierne brugt til 

RONFA, bedre kunne være brugt i driften, for derved at skabe en større værdi for Lundbeck.  

Udviklingen i niveau 1 ses af nedenstående tabel 7. 

 

Niveau 1 2011 2010 2009 2008 Gns. 

ROCE 19,88 % 29,14 % 21,26 % 20,01 % 22,6 % 

RNOA 22,96 % 28,37 % 24,23 % 27,06 % 25,7 % 

Analyse af finansiel gearing 

     RNOA 22,96 % 28,37 % 24,23 % 27,06 % 25,7 % 

FLEV -0,1077 0,0452 -0,0499 -0,2497 -0,090 

SPREAD 17,36 % 39,69 % -11,15 % 25,90 % 18,0 % 

RNOFA -5,60 % 11,32 % -35,38 % -1,15 % -7,7 % 

Tabel 7: Udviklingen i niveau 1 

ROCE har i perioden været kontinuert, dog var ROCE i 2010 på 29,14 %. Dette skyldes, at totalind-

komsten steg med hele 62 % i forhold til indekstallene fra 2007, mens egenkapitalen steg med blot 

32 % i 2009 og 57 % i 2010 i forhold til indekstallene fra 2007.  

Ifølge bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse84” er medianen for ROCE på medicinal og 

biotek industrien på 7,6 %. Til sammenligning ligger Lundbecks ROCE derfor på et meget højt ni-

veau. 

 Median ROCE FLEV RNOA PM ATO 

Medicinal og biotek 1985-2005 7,60 % -0,051 9,40 % 7,90 % 1,4 

Lundbeck 2008-2011 20,64 % -0,079 25,64 % 14,48 % 1,638 

Tabel 8: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

Det skal dog bemærkes, at medianen er beregnet på baggrund af data fra 1985-2005, og man i 

årene 2008 og frem til nu har oplevet den føromtalte finanskrise. Desuden er det vigtigt at sam-

menligne ROCE med ejernes afkastkrav, da det ikke er muligt at udlede, hvorvidt ROCE egentligt 

har skabt aktionærværdi. Ejernes afkastkrav beregnes i afsnit 6.2.2 og udgør 8,76 %, og i forhold til 

denne er ROCE i hele perioden høj. 

Forklaringen på ROCE kan enten ses i den driftsmæssige rentabilitet eller den finansielle gearing. 

Den finansielle gearing FLEV, viser forholdet mellem gælden og egenkapitalen, og er i dette tilfæl-

de negativ i årene 2008-2009, samt 2011, da Lundbeck som tidligere nævnt har netto finansielle 

aktiver. ROCE bliver derved påvirket negativt af FLEV. FLEV giver i stedet udtryk for, hvordan egen-

kapitalen er opdelt i de finansielle aktiver i forhold til driften. Hvis SPREAD øges, så vil Lundbecks 
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ROCE mindskes. I andre tilfælde, vil denne situation medføre, at en virksomhed ville kunne tjene 

på at optage gæld. 

Forskellen mellem RNOA og den nettofinansielle rente udgør definitionen af SPREAD. Nøgletallet 

indikerer, hvorvidt der tjenes - eller tabes penge på fremmedkapitalen. En forøgelse af den finan-

sielle gearing vil bidrage positivt til udviklingen i ROCE, såfremt der tjenes penge på fremmedkapi-

talen. FLEV og SPREAD udgør derved tilsammen finansieringsaktiviteten, og det er de faktorer der 

bestemmer bidraget til ROCE. Som det ses af tabel 7, viser analyseperioden, at SPREAD er steget. 

Dette skyldes, at både RNOA og RNOFA er faldet i samme perioden. 

Finansieringsaktiviteten har derfor kun bidraget marginalt til udviklingen ROCE. På driftssiden er 

afkastningsgraden (RNOA) et af de væsentligste nøgletal til at vise, hvordan udviklingen er frem-

kommet for ROCE. Tallet viser, hvor god eller dårlig Lundbeck er til at forrente nettodriftsaktiver-

ne. Af nedenstående formel ses, at RNOA afhænger af overskudsgraden, som måler overskud pr. 

salgskrone.85 

RNOA = PM * ATO ->  

RNOA = (OI/nettoomsætning) * (nettoomsætning/NOA) 

 

RNOA er i perioden faldet fra 27 % til 23 %, dette kan enten skyldes overskudsgraden PM eller ak-

tivernes omsætningshastighed ATO. 

4.3.2 Niveau 2: Dekomponering af RNOA 

RNOA er som skrevet faldet i perioden, dette skyldes til dels en forværret kapitaltilpasning ATO, 

dette opvejes dog en smule af en stigning i PM. Som dog er faldet fra 2010 til 2011. ATO viser, 

hvor kapitaltung Lundbeck er, og viser salget pr. krone der er investeret i netto driftsaktiviteter, 

mens den inverse værdi (1/ATO), giver udtryk for, hvor meget kapital der skal være bundet i netto 

driftsaktiviteterne for at skabe én krones salg.  

Den faldende kapitaltilpasning skyldes til dels, at deres produktrettigheder er steget markant. Det 

samme gør sig gældende ved leverandørgæld, samt posten anden gæld. Disse poster har tilsam-

men medvirket til, at ATO er faldet. Som det ses af ovenstående ligning, har NOA indflydelse på 

ATO’s udvikling, det er derfor naturligt, at købet af Ovation i 2009 har påvirket denne driver bety-

deligt.86 I og med at købet betød, at Lundbeck erhvervede nye rettigheder på det amerikanske 
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marked (25 % af omsætningen87), har dette først haft indflydelse på omsætningen senere. Imma-

terielle aktiver er steget fra 2008-2009, samt NOA er steget voldsomt i samme periode. 

PM er som nævnt steget i perioden, dog blot med 2 % point. Dette skyldes, at omsætningen er 

steget mere end driftsoverskuddet. Det skal dog bemærkes, at PM i 2010 er på hele 20 %, denne 

gunstige udvikling skal ses i lyset af, at det samlede driftsoverskud steg med hele 69 % sammenlig-

net med indekstallene fra 2007, mens omsætningen blot steg med 32 %. Udviklingen på niveau 2 

kan ses af nedenstående tabel 9. 

Niveau 2 2011 2010 2009 2008 Gns. 

RNOA 22,96 % 28,37 % 24,23 % 27,06 % 25,7 % 

PM 15,29 % 20,01 % 13,66 % 12,81 % 15,4 % 

ATO 1,5012 1,4179 1,7738 2,1126 1,701 

1/ATO 0,6661 0,7052 0,5638 0,4733 0,602 

Tabel 9: Udviklingen i niveau 2 

I overskudsgraden kan det ydermere udledes, hvilken af Porters generiske strategier virksomhe-

den har sit primære fokus på, hvilket der kort blev analyseret i afsnit 3.4. PM for Lundbeck er høje-

re end medianen for medicinal og biotek markedet jf. tabel 8. Den høje PM bekræfter yderligere, 

at Lundbeck umiddelbart satser på differentieringsstrategien. 

 

4.3.3 Niveau 3: Underliggende drivere PM og ATO 

I niveau 3 bliver PM og ATO dekomponeret, for at finde flere årsager til udviklingen i ROCE. 

I tabel 10 fremgår driverne bag PM. Gennem hele perioden, er det hovedsagligt ’PM fra salg’, der 

bidrager til PM’s niveau, dog skal det bemærkes, at grunden til, at PM er steget er, at ’Andet OI’ 

stiger fra -2 % til 0,6 %. Den faldende bruttoavanceprocent, samt de stigende udgifter til salg og 

distribution er blandt de primære årsager til faldet i overskudsgraden. 

 

 

 

 

 

Niveau 3: PM drivere 2011 2010 2009 2008 Gns. 

Bruttoavance 81,20 % 81,71 % 82,21 % 83,43 % 82,1 % 

Salgs- og distributionsomkostninger 22,59 % 20,79 % 20,60 % 21,01 % 21,2 % 

Administrationsomkostninger 12,71 % 12,43 % 13,05 % 13,58 % 12,9 % 
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Forsknings- og udviklingsomkostninger 16,98 % 18,75 % 21,44 % 19,31 % 19,1 % 

Af- og nedskrivninger 7,72 % 7,02 % 6,33 % 9,19 % 7,6 % 

PM fra salg før skat 21,20 % 22,74 % 20,79 % 20,34 % 21,3 % 

Skat på OI fra salg 6,49 % 5,69 % 5,14 % 5,51 % 5,7 % 

PM fra salg 14,71 % 17,05 % 15,65 % 14,83 % 15,6 % 

Andet OI, efter skat 0,59 % 2,96 % -1,99 % -2,02 % -0,1 % 

PM 15,29 % 20,01 % 13,66 % 12,81 % 15,44 % 

Tabel 10: PM drivere 

ATO er i perioden faldet fra at have omsat aktiverne 2,1 gange til nu blot at omsætte aktiverne 1,5 

gange. Derfor skal driverne bag ATO også dekomponeres, lige såvel, som driverne bag PM er ana-

lyseret. Der er valgt at benytte, den inverse værdi af ATO, som tidligere beskrevet. 

Nedenstående tabel 11, viser de inverse værdier af ATO. 

Niveau 3: ATO drivere (inverse) 2011 2010 2009 2008 Gns. 

Immaterielle aktiver 0,5141 0,5329 0,3543 0,1659 0,3918 

Materielle aktiver 0,1830 0,2064 0,2245 0,2789 0,2232 

Finansielle aktiver 0,0207 0,0132 0,0162 0,0312 0,0203 

Varebeholdninger 0,0976 0,1006 0,0843 0,0761 0,0897 

Tilgodehavender i alt 0,1919 0,1887 0,1774 0,1983 0,1891 

OA I alt 1,0073 1,0418 0,8567 0,7504 0,9140 

Hensatte forpligtelser 0,0184 0,0224 0,0152 0,0090 0,0162 

Leverandører 0,0863 0,0757 0,0678 0,0709 0,0752 

Øvrige driftsforpligtelser 0,2365 0,2385 0,2099 0,1971 0,2205 

OL I alt 0,3412 0,3366 0,2929 0,2770 0,3119 

1/ATO  0,6661 0,7052 0,5638 0,4733 0,6021 

Tabel 11: Inverse ATO drivere 

Faldet i omsætningshastigheden ATO skyldes, at der bindes væsentlig flere penge i immaterielle 

aktiver samt varelageret. Posten er steget fra 0,17 – 0,51, hvilket påvirker Lundbecks ATO negativt. 

Som nævnt tidligere skyldes dette, at Lundbeck i 2009 opkøbte virksomheden Ovation Pharma-

ceuticals, Inc. og derved overtog de produktrettigheder, som Ovation Pharmaceuticals, Inc. var i 

besiddelse af, og derved steg deres immaterielle aktiver. Ovation Pharmaceuticals, Inc. blev efter-

følgende omdøbt til Lundbeck Inc.88 Desuden er posten ’Leverandørgæld’ er steget, hvilket har 

positiv indflydelse på likviditeten. 

Der er valgt at samle de resterne poster i ”øvrige driftsforpligtelser,” da det vurderes til ikke at 

have stor indflydelse på omsætningshastigheden.  
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4.4 Benchmark analyse 

For at give et indblik i, hvordan Lundbeck har klaret sig i forhold til branchen, er der i afhandlingen 

valgt at foretage en benchmark analyse. Den har til formål at vurdere Lundbecks performance i 

forhold til de øvrige virksomheder indenfor samme branche. Analysen tager udgangspunkt i de 

tidligere nævnte konkurrenter i afsnit 2.1.2. Der er valgt at tage udgangspunkt i de seneste tre år, 

hvorfor analysen omfatter årene 2009-2011. Til beregning af nøgletallene er de offentlige tilgæn-

gelige årsregnskaber benyttet, hvorfor der er valgt ikke at korrigere for reguleringer. Alle fire virk-

somheder har regnskabsåret 1. januar til 31. december. Der er valgt at sammenligne RNOA, PM, 

ATO og finansiel gearing. Af nedenstående skema 1, fremgår det, hvordan der i afhandlingen er 

valgt at beregne de forskellige drivere. 

RNOA PM ATO Finansiel gea-

ring 

Driftsresultat/ 

Balancesum 

Driftsresultat / 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning 

/ Balancesum 

(Aktiver – 

Egenkapital) / 

Egenkapital 

Skema 1: Udregning af benchmark nøgletal 

Det fremgår af det nedenstående skema 2, at Pfizer er den eneste virksomhed, hvis RNOA er ste-

get i perioden, mens den samtidig også har laveste RNOA. Lundbeck har i perioden ligget på et 

jævnt niveau, mens både GSK og Eli Lilly i perioden har oplevet store udsving. GSK er den af de fire 

virksomheder, som har klaret sig bedst, og som forrenter investeringerne i nettodriftsaktiverne 

bedst muligt. 

Alle de fire virksomheder har i perioden haft en meget flot PM. Igen er det GSK der har haft den 

højeste PM, hvorfor det tyder på, at GSK er bedre til at holde sine omkostninger nede. Lundbecks 

PM ligger i 2011 på niveau med Eli Lilly og Pfizer. Generelt ligger alle fire virksomheders PM på et 

pænt niveau, hvilket tidligere beskrevet ofte ses i medicinal og biotek virksomheder. 

 

Benchmark År RNOA PM ATO 1/ATO Finansiel gearing 

Eli Lilly 2011 15,89 % 22,03 % 0,72 1,39 1,49  

2010 21,05 % 28,28 % 0,74 1,34 1,50  

2009 19,51 % 24,54 % 0,80 1,26 1,88  

GSK 2011 20,44 % 30,66 % 0,67 1,50 4,11  

2010 12,14 % 18,06 % 0,67 1,49 3,75  

2009 21,60 % 32,63 % 0,66 1,51 3,28  
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Pfizer 2011 6,79 % 18,93 % 0,36 2,79 1,28  

2010 4,76 % 13,84 % 0,34 2,91 1,21  

2009 5,01 % 21,66 % 0,23 4,32 1,35  

 Lundbeck  2.011  16,52 % 21,20 % 0,78  1,28  0,61  

2.010  18,64 % 22,74 % 0,82  1,22  0,62  

2.009  16,69 % 20,79 % 0,80  1,25  0,95  

Skema 2: De beregnede benchmark værdier 

I forhold til ATO, så har alle virksomhederne lave omsætningshastigheder, hvilket igen kendeteg-

ner branchen. For at skabe en krones salg, skal Pfizer binde 2,79 kroner, mens Lundbeck blot skal 

binde 1,28 kroner.  

Den finansielle gearing viser, at Lundbeck umiddelbart er den eneste af de fire virksomheder, som 

er finansieret ved egenkapital. Da den finansielle gearing er mindre end 1. De øvrige virksomheder 

Pfizer og Eli Lilly har ligget på et jævnt og samme niveau i hele analyseperioden. Mens GSK skiller 

sig ud ved at have en finansiel gearing på 4,11 i 2011. Dette giver Lundbeck muligheden for at ind-

føre en højere gearing af deres virksomhed, hvis de finder sig i en situation hvor de ønsker adgang 

til mere kapital. 

Da der ikke er taget højde for støj i opgørelserne, som der tidligere blev taget højde for i afsnit 4.2 

omkring reformuleringerne, er det vigtigt at understrege, at denne metode kun giver et overord-

net sammenligningsgrundlag af, hvordan virksomhederne samlet set har klaret sig i perioden. I 

forhold til konkurrenterne giver det et blandet billede af Lundbecks situation, idet RNOA ligger på 

niveau med de øvrige virksomheder, men der skal bindes mindre i driften for en krones overskud, 

og Lundbeck er i den gunstige situation, at de er finansieret ved egenkapital. Det er værd at huske 

på, at Lundbeck er den eneste af de fire virksomheder, som kun beskæftiger sig med CNS syg-

domme. F.eks. beskæftiger Eli Lilly sig med diabetes, som der antages at være et stort marked for i 

blandt andet USA. Af bilag 7 fremgår baggrundsdata til udregning af benchmark analysen. 

4.5 Vækst og Core aktiviteter 

For at øge præcisionen af budgettet og de fremtidige pengestrømme er det vigtigt at analysere 

hvilke faktorer, der gør, at Lundbecks RNOA har oplevet den udvikling, som der foreligger historisk 

set. Her er det vigtigt at fokusere på, hvilke dele af Lundbecks omsætning som er tilbagevendende 

poster og hvilke der er enkeltstående poster. Dette gøres ved at identificere Lundbecks indkomst i 

følgende 3 grupper 

 Core driftsoverskud 
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 Core andet driftsoverskud 

 Usædvanlige poster 

Af ovenstående 3 grupper er det Core driftsoverskud og Core andet driftsoverskud, som er de til-

bagevendende poster, der er mulige at budgettere, hvorimod de usædvanlige poster ikke kan 

budgetteres, da disse er poster, Lundbeck selv ikke har indflydelse på, som eksempelvis valutakur-

ser, eller de usædvanlige poster kan være engangsydelser som Ikke forventes at komme igen i den 

nærmeste fremtid. 

Ud fra ovenstående kan Lundbecks kerne aktiviteter ses opdelt i bilag 8, hvor resultatopgørelsen 

bliver opdelt i Core driftsoverskud, Core andet driftsoverskud og usædvanlige poster. Desuden er 

der vist et uddrag i tabel 12.  

 2011 2010 2009 2008 

Core OIsalg/NOA 24,42 % 24,76 % 29,41 % 37,51 % 

Core andet OI/NOA 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,79 % 

UP/NOA -2,24 % 3,42 % -5,73 % -12,71 % 

RNOA 22,18 % 28,17 % 23,68 % 24,02 % 

Tabel 12: Core aktiviteter  

Lundbeck har oplevet et fald i deres Core driftsoverskud fra perioden 2008 til 2011. Selvom de 

usædvanlige poster til tider har haft en væsentlig indflydelse på årets resultat, fremgår det dog, at 

RNOA hovedsageligt har været påvirket af Core driftsoverskud, hvorimod de usædvanlige poster til 

tider har haft væsentlig indflydelse på RNOA. De usædvanlige poster har i samme periode oplevet 

stort udsving, hvor det kan ses, at de usædvanlige poster både har haft positiv og negativ indfly-

delse på RNOA. 

Grunden til, at de usædvanlige poster har været større i 2008 end i de andre år, skyldes hovedsa-

geligt af en nedskrivning af de immaterielle aktiver, hvor Lundbeck opgav patentet på et medika-

ment, da deres forventninger til medikamentet ikke blev mødt. 

Det fremgår desuden af ovenstående tabel 12, at Lundbeck ikke har været væsentlig påvirket af 

finanskrisen. Med udgangspunkt i RNOA har denne været stabil i hele perioden uden væsentlige 

udsving andet end i 2010, hvor Lundbeck oplever en stor kursgevinst på deres dattervirksomhe-

der. 
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4.6 Delkonklusion  

Den historiske økonomiske udvikling i Lundbeck er nu analyseret, og har givet et billede af, hvor-

dan Lundbeck har klaret sig gennem de seneste fem år. Revisorpåtegningerne har alle år været 

blanke i analyseperioden, dog er det desuden vigtigt at være opmærksomme på, at som følge af 

ændret regnskabspraksis for årsrapporten 2009, har det ikke været muligt at få specifikationerne 

på afskrivningerne i 2007.  

De reformulerede opgørelser, viser den rene driftsaktivitet, og er reformuleret på driftsaktiv og 

finansieringsaktivs niveau, således den værdiskabende aktivitet fremkommer. 

ROCE er i perioden konstant, og var i 2011 på 19,88 %, den kontinuerlige ROCE skyldes, at den fi-

nansielle gearing har mindsket ROCE, da Lundbeck har haft NFA samtidig med at have positiv 

SPREAD. RNOA er faldet i analyseperioden, hvilket der blev analyseret frem til var grundet en for-

værret kapitaltilpasning, som især i 2010 er faldet, som hovedsageligt skyldes købet af Ovation i 

2009. I analyse perioden er PM steget, dog oplevede Lundbeck et fald i denne driver fra 2010 til 

2011, hvilket til dels skyldtes, at PM fra 2009-2010 steg til hele 20 %, 

Analysen viser, at ROCE er væsentlig højere end medianen for branchen, som på trods af, at der i 

årene 2008 frem til nu har været præget af finanskrisen. I forhold til Lundbeck er ROCE dog faldet i 

perioden, og den primære årsag til faldet i ROCE er en faldende tendens i RNOA. ROCE var dog på 

29,14 % i 2010, hvilket er væsentlig højere end det beregnede ejernes afkastkrav i afsnit 6.2.2.  

Ved analysen af Lundbecks kerneaktiviteter, fremgår det af overskudsgraden, at denne har været 

faldende i den historiske periode, men at denne er ved at stabilisere sig, da der kun er en forskel 

på 0,34 p.p. i mellem årene 2010 og 2011. 
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5. Budgettering 

Et budget bliver hovedsageligt udarbejdet for at vise den kommende årrækkes forventede resulta-

ter. De faktorer, som påvirker Lundbeck er tidligere blevet analyseret. Både de eksterne og de in-

terne faktorer er blevet kortlagt i den strategiske analyse og vil efterfølgende blive anvendt til at 

øge nøjagtigheden af budgettet, da der bliver taget højde for fremtidige events. Regnskabsanaly-

sens nøgletal og reformuleringer vil yderligere blive benyttet til at definere, hvilken vækst Lund-

becks driftsaktiver vil have fremover. Når budgettet er udfærdiget vil den efterfølgende ligge til 

grund for værdiansættelsen af Lundbeck.  

5.1 Fastsættelse af budgetperiode 

DCF modellen fastslår, at pengestrømmene skal tilbagediskonteres i det uendelige, hvilket ikke er 

muligt. Derfor fastsættes en budgetperiode, som typisk er en periode på mellem 5-10 år. 

I afhandlingen er der valgt en budgetperiode på 7 år, da Lundbeck i perioden 2012-2014 oplever at 

mange af de patenter, som står for en væsentlig del af omsætningen, udløber og de nye patenter, 

som Lundbeck forventer at skulle dække over tabet på de udløbende patenter, er i deres opstarts-

fase og giver derfor ikke et retvisende billede af deres potentielle indtjening. Dette gør, at der i 

budgettet bliver taget højde for perioden 2012 – 2014, hvor patenterne udløber og de nye paten-

ter er i deres opstartsfase samt for perioden 2013 – 2015, hvor de nye patenter er blevet ordent-

ligt inkorporeret på deres respektive markeder. I den efterfølgende periode anses usikkerheden 

for et korrekt budget at være for stor. Efter budgetperioden forudsættes det, at de forskellige 

vækstdrivere vokser med en konstant vækstrate, når det ikke længere giver mening at fastlægge 

budgettet, hvorfor terminalperioden89 fremkommer. Terminalperioden tilbagediskonteres for at få 

nutidsværdien og heraf fremkommer Lundbecks terminalværdi, som derefter vil bliver brugt til at 

beregne aktieværdien på Lundbecks aktie sammen med nutidsværdien af de tilbagediskonterede 

cash flows.  

I budget vil der være fokus på overgangsfasen mellem de tidligere patenter og de nye patenter, 

som Lundbeck har i sin pipeline med forventning om, at de bliver distribueret på markederne i de 

kommende år. Dette gøres for at give et bedre overblik af, hvordan Lundbecks økonomiske frem-

tid ser ud. 

                                                           
89

 Dette vil blive gennemgået i kapitel 6.3 
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5.2 Vækstudsigter 

Ledelsens forventninger til de nærmeste år fremkommer af ledelsesberetningen, hvor det frem-

kommer, at Lundbecks ledelse forventninger er som følgende for 2012 – 201490: 

 

Figur 13: Ledelsens forventninger 2012-2014 

Lundbeck har ikke offentliggjort budgetter for de kommende år, men offentliggør kvartalsrappor-

ter for derved at give indblik i, hvordan deres situation er. Af Lundbecks hjemmeside fremkommer 

deres planer for at sikre og forbedre deres position på markedet91, samt oplysninger om, hvilke 

tiltag Lundbeck har foretaget sig. Disse oplysninger vil influere på budgettet. 

Med udgangspunkt i de tidligere kapitlers informationer, samt oplysninger tilgængelig fra Lund-

becks egen hjemmeside, er resultatbudgettet udarbejdet, og ser ud som følgende: 

 

 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Omsætning fra markeder  15.618  14.281  14.167  14.200  14.922  16.082  17.580  19.298  

Produktion 3.166  2.903  2.883  2.892  3.038  3.270  3.569  3.912  

Bruttoresultat 12.452  11.378  11.284  11.308  11.884  12.812  14.011  15.386  

Distribution 4.017  3.368  3.345  3.356  3.525  3.794  4.141  4.539  

Administration 2.111  1.975  1.961  1.968  2.067  2.225  2.428  2.661  

Forskning og udvikling 3.320  3.233  3.211  3.221  3.383  3.642  3.975  4.357  

Anden indkomst 389  402  415  429  443  457  473  488  

Driftsresultat før skat 3.393  3.204  3.182  3.192  3.353  3.609  3.939  4.317  

Tabel 13: Resultatbudget 

Ved budgetteringen er der taget højde for væksten af hvert enkelt medikament på hvert af de 

Lundbeck tildelte markeder EU, US og internationale markeder. Dette budget kan ses i bilag 9. 

Der er taget udgangspunkt i Lundbecks generelle forventninger for årene 2012 – 2014, i perioden 

er udløbsdato på nogle af Lundbecks hovedpatenter92, hvor Lundbeck forventer at opleve en lave-

                                                           
90

 Figurerne er fra Lundbecks Årsrapport s. 8 
91

 http://investor.lundbeck.com/releases.cfm  
92

 Tabel 1 

http://investor.lundbeck.com/releases.cfm


 

57 

re omsætning og enkelte af Lundbecks forventede patenter oplever en opstart, hvor omsætningen 

ikke når det forventede niveau, som de vil have når de er ordentligt introduceret på markederne. 

Når markederne har stabiliseret sig og udfasningen af de medikamenter, hvor patentet er udløbet 

og indfasningen af de forventede medikamenter er sket, vil omsætningen opleve en stigning med 

et gennemsnit på 9,32 %, som beregnet i nøgletalsanalysen. 

Produktionsomkostninger vurderes til at være en procentmæssig andel af omsætningen, da det 

må antages at omkostningerne til produktion af medikamenterne må være afhængige af omsæt-

ningens udvikling, da det ikke forventes, at Lundbeck ændrer deres lager politik. Det findes derfor 

anvendeligt at benytte produktionsomkostningernes gennemsnitlige procentandel af omsætnin-

ger i årene 2007 – 2011, som indikator for, hvorledes deres sammenhæng med omsætning kan 

forklares. 

Det samme er gældende for omkostningerne til distribution, administration og forskning og udvik-

ling.  Her vurderes der også, at omkostningerne til førnævnte funktioner er afhængig af omsæt-

ningen og der er ligeledes benyttet en gennemsnitlig procentsats af omsætning i årene 2007 – 

2011. 

Omkostningerne forbundet med omsætningen er fastsat som vist i tabel 14: 

Omkostninger produktion % 19,77 % 

Omkostninger distribution % 22,94 % 

Omkostninger forskning og udvikling % 22,02 % 

Tabel 14: Omkostninger forbundet med omsætningen 

Som tidligere nævnt i PESTEL analysen under ”økonomiske forhold” har Lundbeck valgt at risikoaf-

dække renterisiciene i 24 måneder. Men hvis der efterfølgende sker udsving i valutakurserne er 

Lundbeck meget udsatte. Det er meget usikkert, hvordan dollarkursen udvikler sig, og derfor er 

det antaget, at den følger sin historiske udvikling.  

I budgettet bliver der ikke taget højde for, hvis Lundbeck i perioden 2012 – 2017 skulle opkøbe 

andre patenter, eller indgår samarbejdsaftaler med nye partnere, da det ikke er muligt at vide, 

hvem Lundbeck vil indgå samarbejdsaftaler med, eller hvilke patenter de vil opkøbe og den efter-

følgende påvirkning det vil have på budgettet for de efterfølgende år. Det fremkommer ej heller af 

Lundbecks ledelsesberetning, at de kommende nye partnerskaber for en væsentlig indflydelse på 

de fremtidige resultater, hvorfor det vurderes at disse er uvæsentlige og vil ikke blive taget højde 

for i budgettet. 
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5.3 Budgetforudsætninger 

Det er nødvendigt at have budgetforudsætning i forbindelse med budgetlægningen. Disse budget-

forudsætninger vil være grundlaget for selve udviklingen i budgettet og derved være vigtige at 

definere. De enkelte hovedposters budgetforudsætninger vil blive gennemgået. 

5.3.1 Markedsudvikling for omsætningen 

Det vurderes, at den generelle markedsudvikling vil bestå af en nedgang i omsætningen fra 2011 

til 2012, hvor det lave niveau vil være nogenlunde stabilt til og med 2014, hvorefter Lundbeck vil 

opleve en stigning i omsætningen. En gennemgang af de væsentlige forventede produkter på hver 

af de tre markeder følger. 

EU 

Det forventes, at Lundbecks omsætning på det europæiske marked er stigende i perioden 2012 til 

2013, hvorefter patenterne på Ebixa og Cipralex udløber i hhv. starten af 2014 og i midten af 2014, 

hvilket medfører et fald i omsætningen på det europæiske marked i 2014 til 2016. Selvom lance-

ringen af medikamenterne I. V. Carbamazepine og Lu AA21004 sker i 2012 og 2013 vil deres op-

startsomsætning ikke dække tabet på Ebixa og Cipralex. Det forventes at både I. V. Carbamazepine 

og Lu AA21004 begge vil opleve en væsentlig stigning af deres omsætning i 2014, hvor de efterføl-

gende, sammen med andre ny lanceret medikamenter, vil begynde at hæve den europæiske om-

sætning så den europæiske omsætning i 2018 vil være på niveau med 2011 og forventes at stige. 

US 

Patentet på Lundbecks hovedmedikament på det amerikanske marked et udløbet i marts 2012, 

men det forventes, at Lundbeck alligevel kan skabe en omsætning på omkring 500 mio. kr. i 2012 

og derefter være væsentlig lavere. Modsat det europæiske markedet vil det amerikanske marked 

hurtigere oparbejde en omsætning grundet medikamentet Xenazine, som forventes at have en 

stigende omsætning indtil patentudløbet i 2015, og efterfølgende vil Lu AA21004 indtræde på det 

amerikanske marked og sammen med andre medikamenter i pipelinen sørge for en stigning af 

omsætningen allerede fra 2014, så omsætningen i 2015 er højere end 2011. Herefter forventes 

det at omsætningen på det amerikanske markedet vil stige. 

Internationale markeder 

Omsætningen på de internationale markeder forventes at være på niveau og kun med minimale 

udsving i perioden 2012 – 2015 i forhold til 2011. Dette skyldes hovedsageligt at samtidig med 

patentudløbet på Cipralex i 2014 vil lanceringen af Lexapro på det japanske marked sørge for at 
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omsætningen på de internationale markeder vil være på niveau med 2011. Efterfølgende forven-

tes det, at Lu AA21004 i 2016 vil have overstået opstartsfasen og derved, sammen med Lexapro 

sørge for at omsætningen frem til 2018 vil være stigende. Det forventes, at omsætningen til de 

internationale markeder vil være stigende, da det må antages at lanceringen af Lexapro på det 

japanske marked kun er begyndelsen for Lundbeck. 

5.4 Budgettering af nøgletal 

Grundlaget for budgettets værdier bygger på de nøgletal, som der er kommet frem til i afsnit 4.3. 

Af væsentlige nøgletal, som vil blive gennemgået efterfølgende, har vi valgt at lægge fokus på 

budgetteringen af overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og den effektive skattepro-

cent. Grunden til netop disse er valgt er at disse vil blive benyttet i den indirekte DCF model til at 

bestemme de fremtidige cash flows. Dog er det ikke kun nøgletal, som vil have indflydelse på bud-

getteringen af nøgletallene, da der yderligere bliver taget højde for de begivenheder, som er 

fremkommet i de tidligere afsnit. De fremtidige begivenheder, som har indflydelse på de enkelte 

budgetterede nøgletal, vil under de enkelte budgetterede nøgletal blive gennemgået for netop 

disse. 

5.4.1 Overskudsgrad 

Analysen af de historiske nøgletal viser, at Lundbeck i årene 2008 – 2011 har haft en fluktuerende 

overskudsgrad efter skat, som har en middelværdi på 15,4 %. Dog forventes det, at Lundbecks 

interne forhold og deres nye medikamenter vil påvirke den gennemsnitlige overskudsgrad, så den i 

perioden 2012 til 2018 vil ende ud med en gennemsnitlig overskudsgrad på 16,16 %. Det forven-

tes, at Lundbeck efterfølgende vil opleve en vækst på deres overskudsgrad, da deres lancering af 

medikamenter fra deres pipeline, samt deres indtræden på det japanske marked vil øge omsæt-

ningen. Deres fortsatte fokus på optimering af virksomheden igennem både interne og eksterne 

forhold, som er gennemgået i værdikædeanalysen af Lundbeck, vil sørge for en forbedring af over-

skudsgraden. 

5.4.2 Aktivernes omsætningshastighed 

Den historiske omsætningshastighed af Lundbecks aktiver har været stigende fra 2008 til og med 

2010, hvorefter den i 2011 er faldet. Dette medfører, at aktivernes gennemsnitlige omsætningsha-

stighed for perioden 2008 til og med 2011 er på 1,701 gange. Den er derfor steget med 0,6 gange. 

Det vurderes, at væksten fra 2008 – 2011 har været væsentligt påvirket af, at Lundbeck i 2009 op-

køber virksomheden Ovation, hvilket gør, at deres ATO ændre sig drastisk i forhold til 2008. Tages 

der kun udgangspunkt i ATO fra 2009 – 2011 fremkommer det, at den gennemsnitlige ATO for den 
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førnævnte periode er på 1,564. Dog må det antages, at opkøb af andre medicinalvirksomheder er 

en almindelig forretningsgang for markedet, hvorfor vi finder en ATO på 1,701 anvendt som den 

budgetterede ATO for hele budgetperioden. 

5.4.3 Effektiv skatteprocent 

Lundbecks effektive skatteprocent var på 30,62 % i 2011, og har i perioden 2008-2011 haft en 

gennemsnitlig procent på 27,4 %. Den gennemsnitlige værdi, benyttes i perioden 2012-2018. Den 

effektive skatteprocent, er højere end den nuværende skattesats på 25 %, hvilket kan forklares 

med at når den skattepligtige indkomst udregnes er der visse omkostninger, som ikke giver fradrag 

i den skattepligtige indkomst og ligeledes bliver afskrivninger behandlet anderledes, da der både 

findes regnskabsmæssige afskrivninger, der ikke giver fradragsret, og skattemæssige afskrivninger, 

som giver fradragsret. 

5.4.4 FCF 

Lundbecks FCF i 2011 var 2.387, og sammen med den forventede stigning af medianen på FCF er 

der på grundlagt af disse fremkommet et FCF med en median på 2.434 for perioden 2012 – 2018. 

Dette anses som en fornuftig udvikling i FCF, da opkøbet af Ovation i 2009, sammen med det for-

ventede optimeringsprogram ”Decisions Now” forventes at have en positiv indflydelse på FCF i 

budgetperioden. Med udgangspunkt i tidligere nævnte kan der derfor udledes følgende: 

  2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 

OI  2.326 2.310 2.317 2.434 2.620 2.860 3.134 

NOA 10.693 8.632 8.573 8.600 9.033 9.724 10.613 11.632 

FCFF   4.387 2.369 2.290 2.001 1.930 1.970 2.115 

Vækst i FCF    -46 % -3 % -13 % -4 % 2 % 7 % 

Tabel 15: Estimering af FCF 

Som det fremgår af tabel 15, kan det udledes, at Lundbeck vil opleve et væsentligt fald frem til og 

med 2016, hvorefter Lundbecks FCF efterfølgende forventes stigende. Dette skyldes hovedsage-

ligt, at Lundbecks nye medikamenter i denne periode er indtrådt ordentligt på markedet og op-

startsperioden, hvor medikamenterne ikke opnår den fulde omsætningen er overstået. 

5.5 Delkonklusion 

Der er i det ovenstående udarbejdet et budget over Lundbecks fremtidige cash flows. For at kunne 

beregne de fremtidige cash flows er der i afsnittet defineret, hvilke key value drivers, der har lagt 

til grund for budgettet. Med udgangspunkt i den tidligere nøgletalsanalyse er der forudsat en ud-

vikling i de forskellige drivers, som er fundet anvendt i budgettet. I disse driveres er Lundbecks OI 
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budgetteret til at opleve en stigning, grundet den historiske udvikling, hvilket medfører, at den 

gennemsnitlige OI for hele budgetperioden ender ud i 16,16 %. En af de andre budgetterede 

vækstdrivers er ATO. Det forventes, at ATO i hele budgetperioden vil være på niveau med den 

gennemsnitlige ATO på 1,701 fra nøgletalsanalysen. Til sidst er den effektive skatteprocent blevet 

budgetteret, hvor forventningen til denne består i at den i hele budgetperioden er lig med den 

gennemsnitlige skatteprocent fra nøgletalsanalysen på 27,40 %. Den effektive skatteprocent er 

højere end den af staten satte selskabsskatteprocent på 25 %, hvilket kan skyldes omkostninger, 

som ikke giver skattemæssigt fradrag i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Udover nøgletalsanalysen er den strategiske analyse fundet anvendt til at belyse, hvilke fremtidige 

begivenheder og faktorer, der påvirker Lundbecks budget. Her er den væsentligste begivenhed 

Lundbecks patent udløb og forventet patent indtræden. I perioden 2012 – 2014 forekommer der 

udløb af de patenter, som står for størstedelen af Lundbecks omsætning. Mens der i perioden 

2013 – 2015 sker en indtræden af nye forventede patenter, disse to begivenheder har stor indfly-

delse på de fremtidige cash flows. En anden væsentlig begivenhed er Lundbecks fokus på det asia-

tiske marked, hvor indtræden i Japan må forventes at blive fulgt op på, hvorfor det må forventes 

at væksten på det internationale markedet kun er stigende. 
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6. Værdiansættelse 

I dette afsnit udfærdiges værdiansættelsen på baggrund af regnskabsanalysen, den strategiske 

analyse og budgetteringen som er foretaget i afsnittene 3, 4 og 5. Den indirekte Discounted Cash 

Flow model93 vil danne grundlag for selve værdiansættelsen, hvorefter der vil blive foretaget en 

følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen skal belyse, hvor følsom værdien er for ændringer af 

opstillede parameter, som er lagt til grund for budgettet. Efterfølgende vil værdien af Lundbeck 

blive sammenlignet med gældende dagsværdi af Lundbecks aktie pr. 08.02.12. Tilslut er der valgt 

at foretage en multipelanalyse, da denne analyse har den fordel at der ikke stilles store informati-

onskrav for at kunne udføre denne og samtidig giver den en indikation af hvilket lejre aktiekursen 

bør befinde sig i. 

6.1 The discounted Cash Flow model 

DCF modellen tilbagediskonterer Lundbecks fremtidige frie cash flow, samt terminalperioden med 

WACC som diskonteringsfaktor. Modellen er en af de mest udbredte, hvilket til dels skyldes, at 

modellen giver et ”hurtigt” overblik over at beregne værdien af Lundbeck i dag, samt at fordelen 

ved denne metode er, at den er uafhængig af, hvilken regnskabspraksis virksomheden benytter, 

idet den tager højde for indtjeningen, og ikke overskuddet. Desuden tager modellen højde for 

tidsværdien af penge, og investors afkastkrav. Mens ulemperne blandt andet er, at der i estime-

ringen af de fremtidige cash flows indgår en del usikre faktorer, og vækstraten antages at være 

konstant. Desuden vil der i beregningen af værdien foretages en del antagelser omkring terminal-

værdien i fremtiden. 
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Hvor: 

FCF: Virksomhedens frie Cash flow 

rWACC: De gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g: Væksten 

VNFA: Værdien af de netto finansielle Aktiver 
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Det første led indikerer budgetperioden, mens det næste led er terminalperioden, g indikerer at 

der er konstant vækst i terminalperioden. Til beregning nutidsværdien af de fremtidige Cash flows 

og terminalperioden, fremgår det af ligningen, at Weighted Average Cost of Capital94 skal bereg-

nes, hvorfor både ejernes og långivernes risiko skal beregnes.  

6.2 WACC 

WACC udtrykker de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger som Lundbeck har. WACC er en 

væsentligt faktor til udarbejdelsen af værdiansættelsen, og antages at være konstant i den valgte 

periode. WACC består af ejernes og långivernes afkastkrav, og disse skal estimeres, før WACC kan 

beregnes.95 

   (
 

(   )
)     (    )  (

 

(   )
)      

Hvor: 

KD: Omkostninger til fremmedkapital (%) 

TC: Skatteprocent 

KE: Ejernes afkastkrav (%) 

D: Markedsværdi af fremmedkapital (kapitalstruktur) 

E: Markedsværdi af egenkapital (Kapitalstruktur) 

 

Lundbeck har som tidligere nævnt NFA, hvilket gør, at afkastkravet for at investere i Lundbeck der-

ved er et vægtet gennemsnit af både ejernes og långivernes afkastkrav. Lundbeck har netto finan-

sielle aktiver, og derfor er det ikke omkostninger til fremmedkapitalen KD der skal benyttes med 

derimod afkastkravet på de finansielle aktiver, KFA. Dette gør, at formlen omskrives til følgende:  

    (
 

(   )
)       (    )  (

 

(   )
)   

De faktorer der benyttes til at beregne WACC bliver herefter gennemgået. 

6.2.1 Kapitalstruktur 

Virksomhedens kapitalstruktur består af sammensætningen mellem egenkapital og fremmedkapi-

tal, som opgøres til markedsværdi på grund af, den bogførte værdi kan være forskellig alt af-

hængig af, hvilken regnskabspraksis virksomheden benytter.  
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 Herefter WACC 
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 Finance for Executives, side 338 
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Markedsværdien af egenkapitalen findes i afhandlingen ved at tage antal udstedte aktier gange 

med kursen pr. 08.02.12.96 Herved findes markedsværdien af egenkapitalen, som dog også er for-

målet med afhandlingen. I figur 15, er markedsværdien vist. 

Da Lundbeck har egne aktier som udgør mindre end 0,001 % af de totale aktier, vil der i den efter-

følgende beregning ikke blive taget højde for disse, da deres mængde anses for at være ubetyde-

lig. 

Antal udstående aktier (mio.) 196,136 

Lukkekurs 08.02.12 112,90 

Markedsværdi af egenkapitalen 22.144 

Figur 14: Markedsværdi af egenkapitalen 

Markedsværdien af fremmedkapitalen er lig NFA97, som i stedet for at trække værdien fra egenka-

pitalværdien tillægger værdien. 

Kapitalstrukturen er kendetegnet ved, at NFA udgør mellem 490 og 2.083 mio. Det fremgår af den 

reformulerede balance98, at Lundbeck i perioden 2007 - 2011 har haft NFA i 4 ud af de 5 år, hvor 

det ene år med NFF skyldes optagelse af en væsentlig beholdning bankgæld for at have likvider til 

opkøbet af Ovation. Det antages derfor, at Lundbeck i størstedelen af deres fremtidige perioder vil 

have NFA i stedet for NFF. Derfor antages det, at følgende ligning gælder for WACC. 

   (
 

(   )
) 

Men da det antages, at Lundbeck er finansieret ved egenkapital, antages det, at E/D+E er lig 1, 

hvorfor WACC = KE. 

Hvilket betyder, at Lundbecks WACC er udtryk for kapitalafkastkravet på deres egenkapital. 

6.2.2 Ejernes afkastkrav 

Det afkast, som kræves for at investere i Lundbeck, kaldes ejernes afkastkrav99. Nedenstående 

formel viser udledningen af CAPM100: 

))(( fmfe RRERK    
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 Er pr. 08.02.12 kr. 112,9 - http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3853 
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 Financial Statement Analysis and Security Valuation, side 451 
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 Bilag 3 
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 Efterfølgende CAPM 
100

 Financial Statement Analysis and Security Valuation, s 112 
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Hvor:  

Ke = aktionærernes afkastkrav 

Rf= den risikofrie rente 

β= Beta (systematisk) 

E(Rm)-rf= forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 

CAPM består af den risikofrie rente, Markedets risikopræmie, samt en estimering af en betaværdi. 

 

Den risikofrie rente (Rf) 

Når investor investerer i aktier, løber investor en større risiko end hvis investor investerede i en 

risikofri investering, og heraf får investor den risikofri rente, som det sikre alternativ til investerin-

gen i aktierne.101 I denne afhandling er valgt at benytte en 10-årig dansk statsobligation fra den 

08.02.12102 med pålydende effektive rente på 1,9 %, der er udløb i 2021 og der er tale om en 3 % 

stående dansk statsobligation103, hvorfor den risikofrie rente er sat til 1,9 %. 

Markedets risikopræmie (E(Rm)-rf) 

Aktionærerne kræver et ekstra afkast for at investere i en aktie, dette skyldes, at der er større risici 

ved at investere i en aktie frem for i en risikofri investering, som nævnt ovenfor er en 10-årig 

statsobligation. Tillægget kaldes markedets risikopræmie.104 Der findes flere metoder til at finde 

markedets risikopræmie, for eksempel kan nævnes, at en række investorer spørges råd, hvorefter 

disse benyttes til at give et estimat over risikopræmien. En anden måde at finde markedets risiko-

præmie er at se, hvilken præmie andre finansielle institutter benytter. Ses der på PWC benytter de 

på nuværende tidspunkt en risikopræmie på 5 %, der blev fastsat i december 2010,105 hvor Jyske 

bank benytter en risikopræmie på 6,6 % 106. Grunden til differencen i de to institutters risikopræ-

mie kan skyldes måden hvorpå de anskuer markedsrisikoen for det gældende marked. 

På baggrund af ovenstående benyttes en risikopræmie på 6,6 %, som vurderes fornuftig, da Jyske 

Bank som finansinstitut, har fulgt Lundbeck aktien i en længere periode og vægter derfor mere i 

beregningen, da det må antages, at de har et godt indblik i Lundbeck og dermed i markedsrisiko 

præmien. Derfor er den samme markedsrisikopræmie som Jyske Bank valgt. Desuden er der fun-

det frem til en lav risikofri rente. 
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 Finance for Executives, side 334 /http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx?letter=R 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 51. Der gøres opmærksom på, at obligationens land skal have høj kreditværdighed 
103

 Fra http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1441 
104

 Finance for Executives, side 335 
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 http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/tema-nedskrivning-aarl-dec-2010.pdf side 5 
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 Artikel fra Jyske Bank ”Mens vi venter på Lu AA21004 data” 

http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1441
http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/tema-nedskrivning-aarl-dec-2010.pdf
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Beta 

Et af de vigtigste mål for at vurdere risikoen, er betaværdien. En betaværdi udtrykker, hvor meget 

en aktie svinger i forhold til de forskellige påvirkninger på markedet. En betaværdi på over 1 bety-

der, at der er større risiko ved at investere i aktien, da virksomhedens værdi bliver påvirket af de 

ændringer, som sker på markedet, dog har investor mulighed for at få et højere forventet afkast. 

Er betaværdien i stedet estimeret til 1, er det en indikation på, at aktien præcis følger de ændrin-

ger der er i markedet. Er betaværdien derimod estimeret til mindre end 1, indikerer det, at aktien 

ikke bliver påvirket væsentligt af de ændringer, der sker på markedet. Ved at benytte disse tre 

definitioner på beta, kan en potentiel investor pejle sig ind på den investering, som bedst matcher 

hans risikoprofil. 107 

Beta består af en systematisk og usystematisk risiko108. Den systematiske risiko er den risiko, der 

ikke kan undgås, for eksempel kan nævnes inflationsraten, som er en faktor virksomheden ikke 

kan påvirke, den usystematiske risiko er noget virksomheden kan påvirke. CAPM tager udgangs-

punkt i den systematiske risiko, da investorerne vil have ”erstatning” for den ekstra risiko de tager. 

Beta bliver desuden udledt ud fra den driftsmæssige og finansielle risiko i den enkelte virksomhed. 

Lundbeck er i en branche, som tidligere nævnt i den strategiske analyse, som må formodes ikke at 

være påvirket af konjunkturerne i samfundet. Det må derfor antages, at den finansielle risiko må 

være lavere end 1, mens den driftsmæssige risiko kan argumenteres for, at der er en større risiko 

ved at investere i Lundbeck. Dette skyldes hovedsageligt, at Lundbeck har patenter der udløber fra 

deres pipeline i perioden 2012 – 2014, hvilket har væsentlig betydning for den driftsmæssige risi-

ko. Betaværdien må derfor antages, på baggrund af den driftsmæssige risiko, at være højere end 

1. Dette skyldes, at Lundbeck er meget afhængige af deres produktudvikling og dermed patentret-

tigheder, derfor vurderes Lundbecks beta til at være fastsat til 1,04.  

De faktorer, som påvirker ejernes afkastkrav er argumenteret for i det ovenstående, og faktorerne 

kan sættes ind i formlen.  

%76,8%6,6*04,1%9,1))(( )  fmfe RRERK 
 

Lundbecks WACC er derfor lig 8,76 %. 
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6.3 Terminalperiode og vækst 

Værdiansættelsen af Lundbeck afhænger af den estimerede fremadrettede omsætningsvækstpro-

cent, som vurderes ud fra historiske vækstrater, den strategiske analyse i og budgetforudsætnin-

gerne. 

Terminalværdien er en ren teoretisk konstruktion109, og måler Lundbecks værdiskabelse i perioden 

udover de forecastet 7 år. Det er kun muligt at beregne værdien, hvis der budgetteres med, at 

Lundbeck opnår Steady State og dermed en konstant vækstrate i det budgetterede 7 år, hvorfor 

terminalværdien kan tilbagediskonteres til nutidsværdien med antallet af budgetår.  

I forhold til Lundbecks Enterprice Value, udgør Lundbecks terminalværdi en meget stor del, hvor-

for det viser, at det er vigtigt, at terminalværdien er fastsat korrekt med realistiske forudsætnin-

ger.  

Den historiske vækst for branchen har været 6-7 % i gennemsnit pr. år110, hvorimod at Lundbeck 

har haft en vækst på 9,5 % pr. år i analyseperioden. I budgetteringen i kapitel 5, er der vurderet en 

gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 3,26 %. Lundbecks pipeline vurderes til at være forbun-

det med stor usikkerhed, hvilket der blev argumenteret for i foregående kapitel, hvorfor at termi-

nalperiodens vækstprocent antages til at udgøre 3,26 %, som budgetteret. 

6.4 Værdiansættelse & udledning af aktiekurs 

Som det fremgår af figur 15 nedenfor, så bliver værdien af Lundbeck bestemt, hvorefter de netto 

finansielle forpligtelser skulle fratrækkes. I Lundbecks tilfælde er der som tidligere nævnt tale om 

netto finansielle aktiver, hvorfor denne værdi bidrager positivt til værdien af egenkapitalen. 
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 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 38 
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 http://www.pharmtech.com/pharmtech/Ingredients/Global-Pharmaceutical-Industry-Growth-to-Slow-in-
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 DKK mio. 2011a 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 
OI - 2.326 2.310 2.317 2.434 2.620 2.860 3.134 
NOA 10.693 8.632 8.573 8.600 9.033 9.724 10.613 11.632 
FCFF 

 
4.387 2.369 2.290 2.001 1.930 1.970 2.115 

Vækst i FCFF 
 

 
-46 % -3 % -13 % -4 % 2 % 7 % 

Diskonteringsfaktor 
 

1,09 1,18 1,29 1,40 1,52 1,66 1,80 
Virksomhedens Værdi (V) 12.881 4.034 2.003 1.780 1.430 1.268 1.191 1.175 
Terminalværdi (TV) 22.352 732,96 376,01 418,7 2688 2385,38 22,39 2201,87 

Enterprise value 35.233               

-Nettorentebærende gæld 2.083 
         =Egenkapital 37.316 
         Værdi pr aktie 190,26 
           

          
           Rente(rwacc) 8,76% 

         Terminalrente (g) 3,26% 
         Nettobærende gæld ultimo 2011 2.083 
         Antal aktier (mio) 196,136 
         Figur 15: DCF modellen 

Der er i afhandlingen fundet frem til, at Lundbecks Enterprice Value er 35.233 mio. kr, mens de 

nettofinansielle aktiver udgør 2.083 mio. kr., hvorfor det fremgår, at den beregnede værdi af 

egenkapitalen den 08.02.12 er på kr. 190,26. 

6.5 Følsomhedsanalyse 

For at vurdere usikkerheden i de forskellige antagelser, som er lagt til grund for beregningerne i 

budgettet og værdiansættelsen, er det relevant at vurdere eventuelle ændringer i værdien, ud fra 

en følsomhedsanalyse. Når der budgetteres vil der opstå en vis usikkerhed ved selve budgetterin-

gen og det er derfor vigtigt at finde ud af hvor følsom budgettet er overfor ændringer på 1 % i de 

forskellige value drivers. Følsomhedsanalysen giver herved udtryk for, i hvilket spænd budgettets 

sikkerhed befinder sig i, og er også et værktøj for en potentiel investor til at vurdere hvorvidt inve-

steringen i den analyserede virksomhed passer til investorens risikoprofil. 

Følsomhedsanalysen er foretaget med udgangspunkt i Lundbecks væsentligste value drivers og der 

vil blive belyst, hvilken følsomhed det har for den værdiansatte aktiekurs ved at ændre i WACC, 

vækstraten, faktorerne som spiller ind i beregningen af Lundbecks WACC samt de valgte vækstra-

ter. Måden hvorpå dette vil blive belyst er ved at ændre de nævnte faktorer med 1 p.p. i hver ret-

ning. Der er på baggrund af disse value drivers, foretaget konsekvensberegninger ved ændringer 

på den enkelte value drivers.  
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  Vækst 1,26 % 2,26 % 3,26 % 4,26 % 5,26 % 

WACC   

6,76 % 205,14  234,37  280,27  362,84  555,20  

7,76 % 178,14  197,45  225,35  269,16  347,97  

8,76 % 158,20  171,72  190,17  216,80  258,64  

9,76 % 142,84  152,72  165,64  183,26  208,70  

10,76 % 130,62  138,08  147,52  159,87  176,71  

Skema 3: Følsomhedsanalyse af WACC og vækst 

I ovenstående skema fremgår aktiekursen hvis henholdsvis WACC eller væksten ændres. Ses der 

på det ene ekstreme til det andet fremgår det at hvis WACC er +2 % og væksten er -2 % af de an-

vendte værdier ville aktiekursen være på 130,62, hvilket er 424,58 i forskel på det andet ekstreme 

hvor WACC er -2 % og væksten er +2 % af de anvendte værdier, hvor aktiekursen er 555,20. Dette 

udsving i forhold til de anvendte værdier giver et procent spænd på -31 % til +192 %.  

Tages der udgangspunkt i en ændring i WACC alene kan det ses at forskellen mellem +1 % og -1 % 

er på -18 % og +13 %, da WACC hævet med 1 p.p. sænker aktiekursen med 24,53, hvor en sænk-

ning hæver aktiekursen med 35,18. Men tages der derimod udgang i væksten med de samme æn-

dringer fremgår det, at aktiekursen kun ændres med +10 % og -14 % hvis væksten ændres med -1 

p.p. fremkommer en aktiekurs som er 18,45 lavere end den beregnede værdi, og modsvarende 

hvis væksten ændres med +1 p.p. vil ændringen modsvarende være en hævning af aktiekursen på 

26,63. Grunden til, at en ændring i WACC har større påvirkning på værdiansættelsen skyldes, at 

WACC indgår væsentlig flere gange i beregningen af virksomhedens værdi i forhold til væksten, 

som kun påvirker terminalværdien. 

Det markerede område i den tidligere tabel 14 viser, hvor det vurderes, at værdiansættelsen af 

kursen har størst sandsynlighed for at være korrekt. 

 -2 % -1 % 0 % +1 % +2 % 

Rf 1,86 % 1,88 % 1,90 % 1,92 % 1,94 % 

Beta 1,019 1,030 1,040 1,050 1,061 

Markedsrisikopræmie 6,47 % 6,53 % 6,60 % 6,67 % 6,73 % 

WACC 8,45 % 8,61 % 8,76 % 8,92 % 9,08 % 

Ændring i WACC -3,54 % -1,78 % 0,00 % 1,79 % 3,60 % 

Kursværdi 199,78 194,74 190,17 185,78 181,53 

Tabel 16: Følsomhedsanalyse af de underliggende faktorer i WACC 
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Opdeles WACC, så de faktorer der har indflydelse på WACC fremvises og ændres fremkommer 

ovenstående kursændringer hvis hver faktor ændres med hhv. +/- 1 % og +/- 2 %. Det fremgår af 

ovenstående tabel, at selvom faktorerne bliver ændret med 1 % er det ikke ens betydning med at 

WACC ændre sig med 1 %. Med udgangspunkt i, at faktorerne i WACC ændres med +/- 2 % har 

dette en påvirkning på aktiekursen på -4,5 % ved sænkning af faktorerne i WACC med 2 % og mod-

svarende +5,1 % ved en hævning af faktorerne i WACC, dette udleder til et sving i aktiekursen på 

hhv. -8,64 og +9,61. 

Ændring -2 % -1 % 0 % +1 % +2 % 

ATO 1,667 1,684 1,701 1,718 1,735 

Kurs 188,07 189,12 190,17 191,14 192,13 

Kurs ændring -1,10 % -0,55 % 0,00 % 0,51 % 1,03 % 

Skema 4: Følsomhedsanalyse af ATO 

Tages der derimod udgangspunkt i ændring i ATO med samme procentsatser som før fremgår det i 

ovenstående skema 4, at en ændring i ATO ikke har samme påvirkning på kursværdien, som nogle 

af de før nævnte faktorer. Hvor en ændring på +/- 1 % i WACC medfører en kursændring på hhv. -

18 % /+13 %, så medfører en ændring i ATO på +/- 1 % kun en kursændring på +0,51 %/-0,55 %. 

Dette skyldes, at ændringen i ATO medfører en lille ændring i de budgetterede NOA værdier, som 

ikke er lige så bemærkelsesværdi, som en ændring i en af de andre faktorer. 

Ud fra ovenstående følsomhedsanalyse fremkommer der et interval om hvori Lundbeck aktien bør 

befinde sig i for, at investor bør købe eller sælge. Ved udarbejdelsen af denne følsomhedsanalyse 

er der ligeledes opstået et interval, hvormed denne afhandling ikke kan fremsige en sikker nok 

anbefaling til om, hvorvidt det anbefales at købe eller sælge Lundbeck aktien. Dette fremgår af 

efterfølgende skema: 

 

 

I forhold til kursværdien pr. 08.02.12 på 112,90, vurderes Lundbeck aktien til at være undervurde-

ret i forhold til den estimerede nutidsværdi, hvormed det er sikkert, at Lundbeck aktien vil give 
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gevinst. Grænsen for denne værdi er 152,72 hvorefter det i intervallet 152,72 til 190,17 opstår en 

usikkerheds faktor hvor det ikke kan siges med sikkerhed at Lundbeck aktien vil være en god inve-

stering. Det efterfølgende interval på 190,17 og herefter anbefales det stærkt, at Lundbeck aktien 

sælges, da den i det interval vil være overvurderet. 

6.6 Prismultiple og Relativ værdiansættelse 

Der er i afhandlingen valgt at sammenligne den fundne værdi pr. aktie med en estimering af relati-

ve metoder, som ikke tager hensyn til budgettering, og som sammenligner markedsværdierne 

med de nærmeste konkurrenter i branchen.111 Sammenligningen kan udføres, idet de tre forskelli-

ge virksomheder som tidligere beskrevet i afsnit 2.1.2, vurderes sammenlignelige. Sammenlignin-

gen vil foregå i USD. Den relative værdiansættelses model, er en forholdsvis simpel metode til at 

finde værdien af en aktie, og udfærdiges via tre prismultiple og deres markedsværdier. På grund 

af, at metoden ikke kræver budgettering, kræver det ikke ligeså store omkostninger som funda-

mentanalysen gør. Dog skal det nævnes, at brugen af denne form for værdiansættelsesmodel der-

for også giver mindre nøjagtige værdier end f.eks. DCF modellen. Dog giver metoden et estimat af, 

hvilken pris markedet er villig til at betale for virksomheden, og bør derfor også overvejes inden 

den endelige kursfastlæggelse. 

De respektive nøgletal og markedsværdier er fundet ved aflæsning af de respektive årsrapporter, 

og er ligesom benchmark analysen i kapitel 4.4, hverken reformuleret eller korrigeret. Den neden-

stående tabel 18, viser de estimerede nøgletal for de nærmeste konkurrenter for årene 2009- 

2011. Baggrundsdata er vist i bilag 10. 
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Prismultiple 

I mio. USD 

År Netto-

omsætning 

Overskud før ekstra 

ordinære poster 

Bogførtværdi 

af EK 

Markedsværdi 

pr. aktie 

P/S P/E P/B Kurs pr. 

08-02-12 

Eli Lilly 2011 24.287 4.348 13.542 39,05 1,87 10,41 3,35 5,56 

2010 23.076 5.070 12.420 34,43 1,73 7,86 3,21 5,56 

2009 21.836 4.329 9.524 34,47 1,82 9,19 4,17 5,56 

GlaxoSmith 

Kline 

2011 42.553 8.174 12.480 45,46 2,70 14,03 9,20 5,56 

2010 43.700 2.515 13.679 38,48 2,29 39,67 7,32 5,56 

2009 45.866 8.943 16.176 37,03 2,10 10,73 5,94 5,56 

Pfizer 2011 67.425 10.090 82.190 21,22 2,37 15,95 1,95 5,56 

2010 67.809 8.257 87.813 19,24 2,27 18,68 1,75 5,56 

2009 50.009 8.635 90.014 17,55 2,83 16,40 1,57 5,56 

Lundbeck 2.011 2.879 423 2.298 19,43 1,32 9,29 1,66 5,56 

2.010 2.656 453 2.000 19,06 1,41 8,43 1,87 5,56 

2.009 2.473 387 1.583 17,04 1,35 9,25 2,11 5,56 

Industry 

Health Care 

2011     2,15 14,47 2,62 5,56 

2010     2,08 15,47 2,44 5,56 

2009     2,28 11,70 2,47 5,56 

Tabel 17: Prismultiple for sammenlignelige virksomheder for Lundbeck
112

 

Price/Sale ratioen ligger hos alle virksomhederne på et jævnt niveau. Lundbecks P/S ratio er lavere 

end de sammenlignelige konkurrenter og branchen generelt, hvorfor investorerne betaler mindre 

for en omsætningskrone. 

Price/Earning viser forholdet mellem kursen på en aktie og virksomhedens overskud som et histo-

risk forløb. Nøgletallet indikerer, hvor meget der skal betales for en aktie. Nøgletallet udregnes 

ved, at børskursen divideres med Earnings per share (EPS). EPS måler, hvor stort resultatet per 

aktie er, jo højere EPS, des højere er forventningen om et stort udbytte pr. aktie. Desuden gør det 

sammenligningen af resultat pr. aktie blandt virksomheder muligt. EPS udregnes ved resultat efter 

skat/ gns. antal aktier. P/E ratioen viser i tabellen en meget forskelligartet udvikling for de respek-

tive virksomheder. Lundbeck er den af de fire virksomheder, som har den laveste P/E ratio, hvor-

for det forventes at f.eks. Pfizer har mulighed for større indtjening end Lundbeck. Lundbecks P/E 

ratio er steget en smule, mens GSK’s P/E ratio er faldet voldsomt fra 2010-2011.  

Det fremgår af tabellen, at investorerne vil betale 1,66 $ pr. 1,00 $ i egenkapitalen for Lundbeck, 

hvilket ratioen Price/Book viser. Mens investorerne hos GSK vil betale 9,20 $ pr. 1,00 $ i deres 

egenkapital. Dette kan betyde at investorernes forventninger til GSK er væsentligt mere positive 

end forventningerne til Lundbeck. Dog kan denne forskel modsat betyde at GSK aktien er overvur-

deret og at der i den nærmeste fremtid vil ske et fald i deres aktiekurs. Ud fra Price/Book kan det 
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ses at investorerne forventer en positiv fremgang for Lundbeck, dog ikke nær så stor som deres 

konkurrenter i tabellen. 

Nedenstående tabel 19, viser det udregnede gennemsnit for hver multipel for hver af de tre nær-

meste konkurrenter. Dette kan nu benyttes til at beregne værdien af Lundbeck. Metoden går i sin 

enkelthed ud på, at tage et gennemsnit over branchen, hvorefter disse er ganget med henholdsvis 

Lundbecks salg, fortjeneste og til sidst bogført værdi.  

Ved brug af pris multiple, bliver Lundbecks værdiansat til en fair value på 216,72 kr. pr. aktie. Den 

relative værdiansættelse får altså en værdi på 26,55 kr. over DCF modellen. Denne værdi ligger sig 

meget op af, den fundne værdi i diskonteringsmetoden og bekræfter derfor den fundne værdi. 

Dog skal det igen bemærkes, at denne metode kun benyttes som supplement til den kapitalværdi-

baserede metode, da de benyttede sammenlignelige virksomheder ikke har ens vækstrater, af-

kastkrav og kapitalstruktur, og desuden kræver denne metode, at de sammenlignelige virksomhe-

der er prissat korrekt113. Og derfor er det vigtigt, at denne type model, blot bliver benyttet som 

supplement og til at få et hurtigt overblik over værdien, og kan derfor ikke stå alene. 

Relativværdiansættel-

se 2011 

Gns. 

Multipel 

Lundbeck 

beløb 

Lundbeck pris 

Pr. aktie (USD) 

Lundbeck 

antal aktier 

Lundbeck pris 

Pr. aktie (Dkk) 

Omsætning 2,22 6.387    

Overskud 15,88 6.724    

Bogført værdi 4,27 9.820    

Gennemsnit  7.644 38,98 196,10 216,72 

Tabel 18: Relativ værdiansættelse af Lundbeck
114

 

Det fremgår, at Lundbecks 7.644 mio. $, hvilket svarer til ved brug af pris multiple, at Lundbecks 

værdi er udregnet til at være 216,72 kr. pr. aktie. Den relative værdiansættelse får derfor en værdi 

på 26,55 kr. over DCF modellen. Som nævnt tidligere er det dog vigtigt at denne type værdiansæt-

telse, bliver benyttet til at få et hurtigt overblik over værdien. 

 

6.7 Delkonklusion 

Det er nødvendigt at beregne nutidsværdien af de fremtidige cash flows, til sammenligningsgrund-

lag i forhold til aktiekursen pr. aflæggelsesdato af årsrapporten 2011. Dette gøres med henblik på 

at analysere, hvor attraktiv Lundbecks aktie er for en investor. For at kunne værdiansætte de 
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fremtidige cash flows skal en WACC udregnes. WACC analyserer, hvilken rente der påkræves i mi-

nimum afkast ved at analysere den risikofrie rente, Lundbecks betaværdi, markedsrisikopræmien 

for medicinalindustrien samt fremmedkapitalens afkastkrav.  

Som det fremgår af regnskabsanalysen har Lundbeck historisk set haft NFA i flere perioder end de 

har haft NFO. Dette har betydning for beregningen af WACC, da afkastkravet fra fremmedkapita-

len i Lundbeck ikke er en faktor, som der skal tages højde for. Beregningen af Lundbecks WACC er i 

analysen endt ud i en WACC på 8,76 %.  

Da der ikke kan budgetteres i al evighed med en vis sikkerhed, bliver der beregnet en vækst efter 

den budgetterede periode, hvor de fremtidige cash flows antages at have en konstant vækst. I 

analysen af terminalværdien og dens vækst er der fastsat en vækst på 3,26 %. 

For at foretage værdiansættelsen og finde frem til nutidsværdien af de fremtidige cash flows, er 

den indirekte værdiansættelsesmodel DCF fundet anvendt. Sammen med WACC og væksten i ter-

minalperioden har det været muligt at tilbagediskontere de budgetterede cash flows samt termi-

nalværdien for at få en kursværdi af disse. Kursværdien, som fremkom af denne værdiansættel-

sesmodel, er værdiansat til 190,26 kr. pr. aktie. 

Der vil altid opstå en vis form for usikkerhed ved de budgetterede cash flow, WACC og væksten i 

terminalperioden. Det er derfor vigtigt at foretage en analyse af hvor følsom værdiansættelsen er i 

forhold til ændringer i de forskellige faktorer. Følsomhedsanalysen analyserede de forskellige fak-

torer, for at se hvilke faktorer, der var mest følsom for ændringer. Ved analysen fremkom det, at 

en ændring i WACC og/eller væksten i terminalperioden var de faktorer, som var mest følsomme. 

Følsomhedsanalysen kom frem til at det anbefales at købe Lundbecks aktie indtil kursen når kurs 

152,73 hvorefter der opstår en usikkerhed om der skal købes eller sælges indtil kurs 190,26, hvor-

efter det anbefales at sælge aktien. 

For at sammenligne den beregnede aktiekurs med Lundbecks konkurrenter, er der blevet foreta-

get en prismultipel analyse, der giver et indblik i, hvilken omegn Lundbeck befinder sig i kontra 

deres konkurrenter. Pris multipel analysens nøjagtighed er væsentligt lavere end DCF analysen, 

men findes anvendt til at sammenligne imellem konkurrenterne. Her blev det fundet ved at analy-

sere P/S, P/E og P/B, at investorerne anser Lundbecks aktie, som en aktie der vækster og giver 

udbytte. Dog ikke på niveau som konkurrenterne, der i analysen viser at være anset for at nå en 

større vækst end Lundbeck og som anses for at udbetale et større udbytte til deres aktionærer, 

når dette gør sig gældende. Modsvarende er der forbundet en vis usikkerhed ved disse høje for-
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ventninger til Lundbecks konkurrenter, da det kan vise sig at konkurrenterne er stærkt overvurde-

ret i forhold til deres reelle værdi. 
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7. Hovedkonklusion 

Analyserne i hovedopgaven har besvaret delspørgsmålene i problemformuleringen. Delkonklusio-

nerne har samlet besvaret den fastsatte problemformulering. 

Delkonklusionerne har belyst Lundbecks strategiske og regnskabsmæssige forhold, som er fundet 

anvendt til at budgettere Lundbecks kommende år og samtidig besvare, hvilke forudsætninger der 

har lagt til grund for Lundbecks fremtid. Budgetteringen er blevet fulgt op af en værdiansættelse 

for at besvare, hvilken nutidsværdi de budgetterede cash flows har og herved besvare delspørgs-

målene. 

Selvom medicinalindustrien som helhed ikke har lidt alvorlige tab på grund af finanskrisen, har 

krisen alligevel haft indflydelse på branchen. Dette skyldes, at der i opgangstider ikke er fokus på 

forringelse af sundhedsreformerne i landene, men under en finanskrise har landene mulighed for 

at gennemføre markante ændringer i deres sundhedsreformer. Disse ændringer kan have direkte 

indflydelse på medicinalbranchen og ved Lundbeck kan det f.eks. ses på det spanske marked, hvor 

sundhedsreformen er væsentlig for Lundbecks overskud i Spanien. 

Lundbecks portefølje består hovedsageligt af patenter, som står for størstedelen af deres omsæt-

ning. Patenterne er Lundbecks største styrke, men samtidig også Lundbecks største svaghed. 

Grunden til, at patenterne er Lundbecks største styrke er, at Lundbeck i patentperioden er garan-

teret eneret på det pågældende medikament og herved fremkommer en monopollignende til-

stand. Modsat vil det pågældende medikament, som patentet dækker over, have en lav og kun 

faldende omsætning, så snart at patentet udløber, da der er stor konkurrence fra de generiske 

medikamenter. 

I de seneste år har Lundbeck som koncern gennemgået en omfattende koncern optimering, hvor 

der har været fokus på såvel de eksterne som de interne forhold. Lundbeck har åbnet salgskonto-

rer i flere lande for bedre at kunne udbrede deres produkter, og samtidig har de indgået partner-

aftaler, der gør, at de har mulighed for at stå for deres egen værdikæde bortset fra enkelte pro-

cesser. Med en fortsat fokus på optimering af de eksterne forhold, har Lundbeck, som led i deres 

strategi ”Decisions Now”, valgt at fokusere på de interne forhold og derved sørge for en koncern, 

der stræber efter optimering. 
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Samtidig har strategien ”Decisions Now” medført et fokus på det asiatiske marked, hvor Lund-

becks indtræden på det japanske marked, må antages kun at være begyndelsen for denne mar-

kedsudvidelse. Det er derfor væsentligt at analysere den økonomiske historie for at se, hvordan 

tidligere markedsudvidelser har haft indflydelse på Lundbeck.  

Med udgangspunkt i Lundbecks økonomiske historie er det fremkommet, at koncernens revisor i 

de seneste 5 år ikke har ment, at der er væsentlige fejl i årsrapporterne, som giver anledning til 

enten et forbehold eller en supplerende oplysning. Ud fra årsrapporterne kan det ses, at Lundbeck 

i 2009 har valgt at ændre regnskabspraksis, hvilket havde en påvirkning på de historiske tal. Denne 

ændring har ikke haft en væsentlig indflydelse på analysen af Lundbecks nøgletal. 

I løbet af de seneste 5 år har den største ændring hos Lundbeck været opkøbet af det amerikanske 

selskab Ovation. Dette opkøb har givet Lundbeck adgang til Ovations patenter, samt givet et godt 

adgangspunkt til det amerikanske marked. Opkøbet har gjort, at Lundbecks PM i årene mellem 

2009 og 2010 steg til 20 %, som er det højeste niveau i hele analyseperioden. Dog fremgår det af 

RNOA, at Lundbeck har øget den finansielle gearing ved opkøbet af Ovation. 

Som det fremgår af analyse perioden har Lundbeck hovedsageligt haft NFA i stedet for NFO, bort-

set fra 2009 hvor opkøbet af Ovation blev realiseret. Dette betyder, at den finansielle gearing i 

Lundbeck er lav, hvilket gør, at Lundbeck udelukkende finansielt set, er en relativ sikker virksom-

hed at investere i. 

Regnskabsanalysen har givet et overblik over, hvilke økonomiske forhold der historisk set har væ-

ret i Lundbeck, samt hvilken historisk udvikling disse har haft. Analysen har herefter haft til formål 

at danne grundlag for budgetteringen af Lundbecks fremtidige økonomiske forhold. Af faktorer, 

som der bør tages højde for i budgetteringen, har regnskabsanalysen belyst hvilke value driver der 

forefindes i Lundbeck og den strategiske analyse har belyst, hvilke eksterne og interne faktorer, 

der bør påvirke budgetteringen. 

I budgetteringen er Lundbecks key value drivers blevet analyseret og projekteret ud over en 7-årig 

periode, hvor en efterfølgende terminalvækst er blevet fastsat. Der er budgetteret med Lundbecks 

value drivere indenfor ATO, som er blevet sat til at være på samme niveau hele perioden igennem. 

Ligeledes har der været fokus på Lundbecks OI, da denne er væsentlig for at budgettere de fremti-

dige cash flows til anvendelse i den senere værdiansættelse. 
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Der er i budgetperioden taget højde for Lundbecks patentudløb og nye patenter som indtræder på 

de forskellige markeder. Som det er fremkommet af den strategiske analyse møder Lundbeck en 

stærk konkurrence fra generiske medikamenter når deres patenter udløber, hvilket gør, at om-

sætningen på deres patenter oplever et væsentligt fald ved patentudløbet. 

Selvom det beregnede budget giver et indblik i den økonomiske fremtid for Lundbeck, er denne 

alene ikke nok til at vurdere, hvor attraktivt det er for en potentiel investor at investere i Lundbeck 

aktien. Der opstår derved et behov for at analysere hvor risikofyldt Lundbeck aktien er. Dette sker 

ved at analysere den risikofrie rente, Lundbecks betaværdi, markedsrisikopræmien for medicinal-

branchen samt egenkapitalens afkastkrav. Det er væsentligt her, at Lundbeck i den historiske ana-

lyse har haft NFA og ikke NFO, hvilket betyder at der i beregningen af investeringens WACC, ikke 

skal tages højde for afkastkravet fra Lundbecks fremmedkapital. 

Udregningen af Lundbecks WACC er beregnet til 8,76 %, som bliver anvendt til værdiansættelsen 

af det budgetterede cash flow, hvor en nutidsværdi af disse er fremkommet til 190,26 kr. pr. aktie, 

med en terminal vækst på 3,26 %, som er fremkommet ved at analysere den historiske udvikling af 

Lundbeck. 

Da der ved budgetteringen og værdiansættelsen eksisterer en vis usikkerhed, er der blevet foreta-

get en følsomhedsanalyse af værdiansættelsen, hvor det analyseres, hvor følsom værdiansættel-

sen er for ændringer i de udvalgte faktorer. Af følsomhedsanalysen fremkom det at Lundbeck akti-

en mest følsomme faktor er værdiansættelsens WACC og i terminalvæksten. En ændring i selska-

bets WACC og vækst på 1 % giver et udsving på mellem 37,45 og 78,99 i aktiekursen, hvilket gør, at 

Lundbeck aktiens højeste værdi, som kan siges med sikkerhed vil være en god investering er 

152,73. 

På baggrund af denne afhandlings analyser er det fremkommet, at Lundbeck aktien er undervur-

deret, da den pr. 08.02.12 er kurs sat til 112,90, værdiansættelsen vurderer aktien til at være en 

god investering til aktiekursen når 152,72, hvorefter der opstår en usikkerhed indtil kurs 190,26, 

som bliver efterfulgt af en anbefaling af salg af aktien, hvis kursen overstiger 190,26. 
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7.1 Refleksion 

Der blev i afhandlingens indledning fastsat en skæringsdato som lyder d. 01.05.12, hvor der af-

grænses fra at bruge oplysninger, som er fremkommet efter denne dato. Der er pr. 08.05.12 frem-

kommet to pressemeddelelser hhv. d. 02.05.12 og d. 07.05.12. 

D. 02.05.12115 blev Lundbecks kvartalsrapport offentliggjort, hvor Lundbeck positivt kunne melde 

ud at deres budgetterede forudsætninger var fundet overholdt i første kvartal og at omsætningen 

i forhold til første kvartal 2011 var steget, hvis der blev set bort fra Lexapro, hvor patentet udløb i 

marts 2012. Ligeledes fandt Lundbeck ikke behov for at ændre i de forudsatte resultater for 2012. 

D. 07.05.12116 fremkom en pressemeddelelse omkring de medikamenter, som var i Lundbecks 

pipeline, der er i fase III omkring behandling af skizofreni. Pressemeddelelsen gav udtryk for positi-

ve resultater, hvor forventningerne til at medikamentet Aripiprazol IM ville nå den forventede 

lanceringsdato. Denne pressemeddelelse havde, ligesom pressemeddelelsen fra d. 02.05.12, ingen 

påvirkning på Lundbecks forudsatte resultater for 2012. 

Ingen af ovenstående pressemeddelelser havde en væsentlig indflydelse på Lundbecks aktiekurs, 

som kun fluktuerede med ca. 2 kr. pr aktie, men med en modsvarende stigning på 2,5 – 3kr efter 

hver pressemeddelelse. 

Dog bliver det interessant at følge med i produktudviklingen på Lundbecks medikamenter i deres 

pipeline, da de er afhængige af succesraten af de næste medikamenter for at kunne bevare deres 

udvikling og vækst. 
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10. Bilag 

 

Bilagsliste 

Bilag  1 - Historisk udvikling i Lundbeck 

117 

1915-19: Lundbeck bliver d. 14. august 1915 oprettet som et handelsselskab af Hans Lund-
beck. Hans Lundbeck havde den virksomhedsstrategi at hvis der var profit i en ydelse 
eller vare, så tilbød Lundbeck dette. 

1920-29: Eduard Goldschmidt ansættes i Lundbeck og medbringer sig en portefølje af medi-
kamenter. Lundbecks portefølje udvides til at omhandle disse medikamenter, samt 
parfume. 

1930-39: Oluf Hübner ansættes i Lundbeck og Lundbecks fokus på medikamenterne vokser. 
Lundbeck har nu nået en sådan størrelse at de udvider ved at købe en fabrik i Valby, 
som stadig er Lundbecks hovedsæde i dag. Lundbeck opdeler virksomhedens aktivi-
teter i mindre selskaber således at Lundbecks fokus forbliver på forskning og udvik-
ling af medikamenter. 

1940-49: Lundbecks virksomhedsstruktur udvikles til at blive et organisk-kemisk produktions-
selskab. 

1950-59: Lundbeck specialiserer sig til udvikling af neurologiske sygdomme og lancerer Ke-
togan, som stadig anvendes i dag. 

1960-69: Medikamenterne, som blev udviklet i 1950’erne har givet en stor økonomisk udvik-
ling for Lundbeck, som nu åbner kontorer i Paris og New York. 

1970-79: Lundbeck udfaser i 1970’erne al produktion, salg og distribution af alle ikke medicina-
le produkter og bliver herved en virksomhed kun med fokus på forskning og udvikling 
af medikamenter.  

1980-89: Førhen blev Lundbecks medikamenter hovedsageligt solgt igennem agenter, men for 
at bedre at kunne konkurrere på medicinalmarkedet opretter Lundbeck sine egne 
salgsafdelinger og styrker derved sin position på markedet.  

1990-99: Et ønske om at være en dominerende faktor på behandling af psykiatriske og neuro-
logiske sygdomme gør at Lundbeck i 1999 bliver børsnoteret.  

2000-09: Lundbecks ambitioner gør, at de indgår i samarbejde med andre medicinale virksom-
heder, samt øges fokus på udviklingen af Lundbecks egne produkter. Opkøb af ame-
rikanske selskaber baner vej for adgang til det amerikanske marked. 

2010-12: Lundbecks position på det internationale markedet forbedres ved, at de indgår sam-
arbejdsaftaler med internationale selskaber for yderligere at kunne udvikle medika-
menter på globalt plan. 

                                                           
117

 Tidslinje samt informationer vedrørende de enkelte årtier fra: http://www.lundbeck.com/dk/om-lundbeck/kort-
om-lundbeck/lundbecks-historie  
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Bilag 2 - Officiel og reformuleret egenkapitalopgørelse  

Egenkapitalopgørelse mio. dkk Selskabskapital Inbetalt overkurs Valutakusreserve Valutakurssikringsreserve overført resultat Egenkapital 

2011       

Egenkapital pr. 01.01.2011 980 224 -281 -4 10.203 11.122 

       

Årets resultat     2.282 2.282 

Øvrig totalindkomst   132 -32 -6 94 

Totalindkomst - - 132 -32 2.276 2.376 

Udloddet udbytte     -739 -739 

Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af tegningsoptioner  2    2 

Tilbagekøb af egne aktier     -9 -9 

Incitamentsprogrammer     24 24 

Øvrige transaktioner - 2 - - -724 -722 

Egenkapital 31.12.2011 980 226 -149 -36 11.755 12.776 

       

2010       

Egenkapital pr. 01.01.2010 980 224 -757 33 8.323 8.803 

Årets resultat     2.466 2.466 

Øvrig totalindkomst   476 -37 -2 437 

Totalindkomst - - 476 -37 2.464 2.903 

Udloddet udbytte     -602 -602 

Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af tegningsoptioner      - 

Tilbagekøb af egne aktier      - 

Incitamentsprogrammer     18 18 

Øvrige transaktioner - - - - -584 -584 

Egenkapital 31.12.2010 980 224 -281 -4 10.203 11.122 
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Bilag 2 - Fortsat 

 2011 2010 2009 2008 2007 

Saldo primo 11.122 8.803 7.511 7.089 6.684 

Transaktioner med ejere - nettodividende (d)      

Udloddet udbytte -739 -602 -453 -531 -334 

Udloddet udbytte - - 2 27 9 

Kapitalnedsættelse og annullering af egne aktier - - - - - 

Kapitalforhøjelse ved udnyttelse af tegningsoptioner 2 - - - 107 

Tilbagekøb af egne aktier -9 - - -538 -1.191 

Incitamentsprogrammer 24 18 9 3 16 

Transaktioner med ejere I alt -722 -584 -442 -1.039 -1.393 

Totalindkomst      

Årets resultat 2.282 2.466 2.007 1.461 1.795 

Øvrig totalindkomst 94 437 -273 - - 

Skat af øvrige transaktioner på egenkapitalen - - - - 3 

Totalindkomst i alt 2.376 2.903 1.734 1.461 1.798 

Saldo ultimo 12.776 11.122 8.803 7.511 7.089 

ROCE EK 19,88% 29,14% 21,26% 20,01% 26,11% 
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Bilag 3 - Officiel balance, aktiver DKK mio. 

  2011 2010 2009 2008 2007 
La

n
gf

ri
st

e
t 

ak
ti

ve
r 

Goodwill           3.865            3.792            3.520               819               812  

Patentrettigheder                 70               191               221               232               312  

Produktrettigheder           4.270            3.591            3.552               606               468  

Andre Rettigheder              176               311               350               231               137  

Igangværende projekter                 64               127                  81               128                  95  

Immaterielle aktiver           8.445            8.012            7.724            2.016            1.824  

      

Grunde og bygninger           1.887            2.186            2.153            2.178            2.019  

Produktionsanlæg og maskiner              405               374               460               422               384  

Andre anlæg, driftsmidler og inventar              213               231               289               319               331  

Forudbetalinger og aktiver under opførsel              309               255               147               204               597  

Materielle aktiver           2.814            3.046            3.049            3.123            3.331  

      

Kapitalandele i associerede virksomheder                  -                     -                     -                     -                    83  

Finansielle aktiver disponible for salg                 83                  21                  26                  31               151  

Andre tilgodehavender                 52                  57                  45                  56                  61  

Udskudt skat              337               113               128               160               181  

 Finansielle aktiver              472               191               199               247               476  

K
o

rt
fr

is
te

t 
ak

ti
ve

r 

      

Varebeholdinger           1.634            1.491            1.481               837               924  

      

Tilgodehavende fra salg           2.568            2.105            1.962            1.527            1.560  

Selskabsskat                 66               190               139                  57                  37  

Andre tilgodehavender              408               389               348               406               582  

Periodeafgrænsningsposter              184               233               206               232               188  

Tilgodehavender           3.226            2.917            2.655            2.222            2.367  

      

Værdipapirer           1.476                  54                  59               955            1.536  

      

Likvide beholdninger           2.467            2.294            1.960            2.921            1.772  

      

 Aktiver bestemt for salg                  -                     -                     -                 205                   -    

       

 Aktiver        20.534         18.005         17.127         12.526         12.230  
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Bilag 3 forsat- Balance Passiver DKK mio.  

 2011 2010 2009 2008 2007 

Selskabskapital              980               980               980              984          1.036  

Indbetalt overkurs              226               224               224              224              224  

Valutakursreserve             -149              -281              -757            -436            -298  

Valutakurssikringsreserve               -36                  -4                  33                 -                   -    

Overført resultat        11.755         10.203            8.323          6.739          6.127  

Egenkapital        12.776         11.122            8.803          7.511          7.089  

      

Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser              221               212               188              180              189  

Udskudt skat              896               576               784              426              327  

Andre hensatte forpligtelser                 38               130               129                84                92  

Bankgæld                  -                     -                 750                 -                   -    

Prioritetsgæld           1.860            1.858            1.856          1.853          1.859  

Medarbejderobligationer og anden gæld                 47                  60                  65                51                35  

Langfristede forpligtelser           3.062            2.836            3.772          2.594          2.502  

      

Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser                 17                  12                  15                 -                   -    

Andre hensatte forpligtelser              205               216               186                18                15  

Bankgæld                  -                     -                 804                23                  4  

Prioritetsgæld                  -                     -                     -                   -                    5  

Medarbejderobligationer                 13                   -                     -                   -                   -    

Leverandørgæld           1.526            1.237               997              867              774  

Selskabsskat              136                  75               121                31                72  

Anden gæld           2.565            1.990            1.736              885              929  

Forudbetaling fra Forest              234               517               693              597              840  

Kortfristede forpligtelser           4.696            4.047            4.552          2.421          2.639  

      

Forpligtelser           7.758            6.883            8.324          5.015          5.141  

      

Passiver        20.534         18.005         17.127        12.526        12.230  

      

Kontrol aktiver/passiver 0 0 0 0 0 
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Bilag 3 forsat - Reformuleret Balance  

Mio. kr 2011 2010 2009 2008 2007 

Driftsaktiver      

Goodwill 3.865 3.792 3.520 819 812 

Patentrettigheder 70 191 221 232 312 

Produktrettigheder 4.270 3.591 3.552 606 468 

Andre Rettigheder 176 311 350 231 137 

Igangværende projekter 64 127 81 128 95 

Immaterielle aktiver i alt 8.445 8.012 7.724 2.016 1.824 

Grunde og bygninger 1.887 2.186 2.153 2.178 2.019 

Produktionsanlæg og maskiner 405 374 460 422 384 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 213 231 289 319 331 

Forudbetalinger og aktiver under opførsel 309 255 147 204 597 

Materielle aktiver i alt 2.814 3.046 3.049 3.123 3.331 

Kapitalandele i associerede virksomheder - - - - 83 

Finansielle aktiver disponible for salg 83 21 26 31 151 

Andre tilgodehavender 52 57 45 56 61 

Udskudt skat 337 113 128 160 181 

Finansielle aktiver i alt 472 191 199 247 476 

Varebeholdninger 1.634 1.491 1.481 837 924 

Tilgodehavende fra salg 2.568 2.105 1.962 1.527 1.560 

Selskabsskat 66 190 139 57 37 

Andre tilgodehavender 408 389 348 406 582 

Periodeafgrænsningsposter 184 233 206 232 188 

Tilgodehavende i alt 3.226 2.917 2.655 2.222 2.367 

Driftsaktiver i alt 16.591 15.657 15.108 8.445 8.922 

Driftsforpligtelser      

Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser 238 224 203 180 189 

Udskudt skat 896 576 784 426 327 

Hensatte forpligtelser, langfristet 38 130 129 84 92 

Hensatte forpligtelser, kortfristet 205 216 186 18 15 

Medarbejderobligationer og anden gæld 60 60 65 51 35 

Leverandørgæld 1.526 1.237 997 867 774 

Selskabsskat 136 75 121 31 72 

Anden gæld 2.565 1.990 1.736 885 929 

Forudbetaling fra Forest 234 517 693 597 840 

Driftsforpligtelser i alt 5.898 5.025 4.914 3.139 3.273 

Netto driftsaktiver 10.693 10.632 10.194 5.306 5.649 

Finansielle forpligtelser (NFF)      

Værdipapirer 1.476 54 59 955 1.536 

Likvide midler 2.467 2.294 1.960 2.921 1.772 

Aktiver bestemt til salg - - - 205 - 

Finansielle aktiver (FA) 3.943 2.348 2.019 4.081 3.308 

Prioritetsgæld, langfristet 1.860 1.858 1.856 1.853 1.859 

Prioritetsgæld, kortfristet - - - - 5 

Bankgæld, langfristet - - 750 - - 

Bankgæld, kortfristet - - 804 23 4 
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Finansielle passiver (FO) 1.860 1.858 3.410 1.876 1.868 

NFO/NFA 2.083 490 -1.391 2.205 1.440 

Koncernegenkapital 12.776 11.122 8.803 7.511 7.089 
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Bilag 4 - Officiel og reformuleret resultatopgørelse 

Mio. DKK. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Ciralex 5.957 5.808 5.320 4.829 4.094 

Lexapro 2.535 2.443 2.451 2.464 2.594 

Ebixa 2.751 2.403 2.162 1.878 1.655 

Azilect 1.187 1.028 769 553 168 

Xenazine 852 610 298   

Sabril 309 179    

Andre lægemidler 2.027 2.036 2.469 1.653 1.595 

Serdolect     58 

Anden omsætning 389 258 278 195 195 

Omsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 

Produktionsomkostninger -3.166 -2.958 -2.655 -2.127 -2.384 

Bruttoresultat 12.841 11.807 11.092 9.445 8.787 

Salgs- og distributionsomkostninger -4.017 -3.496 -3.174 -2.459 -2.409 

Administrationsomkostninger -2.111 -1.909 -1.864 -1.642 -1.496 

Forsknings- og udviklingsomkostninger -3.320 -3.045 -3.196 -2.990 -2.193 

Resultat af primær drift/før andre driftsposter 3.393 3.357 2.858 2.354 2.689 

Andre driftsindtægter - - - - - 

Andre driftsudgifter - - - - - 

Resultat af primær drift/før andre driftsposter      

Indtægter fra kapitalandele - - - -43 -84 

Finansielle indtægter 116 137 178 407 285 

Finansielle udgifter -212 -205 -370 -435 -220 

Finansielle poster, netto -96 -68 -192 -28 65 

Resultat før skat 3.297 3.289 2.666 2.283 2.670 

Skat af årets resultat -1.015 -823 -659 -620 -789 

Årets resultat 2.282 2.466 2.007 1.663 1.881 

 

Årets restultat 2.282 2.466 2.007 1.663 1.881 

Valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder 31 295 -25 -138 -126 

Valutakursomregning vedr. tillæg til nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder 115 240 -396 - - 

Realiseret valutakursgevinst vedr/-tab vedr. tillæg til nettoinvesteringer i udenlandske dattervirk. 20 - - - - 

Regulering, udskudte valutakursgevinster/-tab, hedging 84 -213 7 43 158 

Valutakursgevinster/-tab, hedging (overført til det sikrede) -127 163 -1 -104 -122 

Valutakursgevinster/-tab, trading (overført fra heding) - 1 22 -16 - 

Akkumuleret valutakurs ved afhændelse af kapitalandel i associeret virksomhed - 2 - 1 - 

Dagsværdiregulering af finasielle aktiver disponible for salg -6 -4 27 -7 13 

Skat af øvrig totalindkomst -23 -47 93 19 -9 

Øvrig totalindkomst 94 437 -273 -202 -86 

      

Totalindkomst 2.376 2.903 1.734 1.461 1.795 
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Bilag 4 forsat - Reformuleret resultatopgørelse 

Mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Omsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 

Produktionsomkostninger -3.010 -2.700 -2.445 -1.918 -1.744 

Bruttoresultat 12.997 12.065 11.302 9.654 9.427 

Salgs- og distributionsomkostninger -3.616 -3.069 -2.832 -2.431 -2.393 

Administrationsomkostninger -2.035 -1.835 -1.794 -1.571 -1.427 

Forsknings- og udviklingsomkostninger -2.718 -2.768 -2.948 -2.234 -2.001 

Af-og nedskrivninger -1.235 -1.036 -870 -1.064 -917 

Driftsoverskud fra salg, før skat 3.393 3.357 2.858 2.354 2.689 

Rapporteret skatteomkostning -1.015 -823 -659 -620 -789 

Skattefordel -24 -17 -48 -7 16 

Skat allokeret til andet driftsoverskud - - - -11 -21 

Skat i alt -1.039 -840 -707 -638 -794 

Driftsoverskud fra salg, efter skat 2.354 2.517 2.151 1.716 1.895 

Andet driftsoverskud -6,48% 17,02% 25,33% -9,44%  

Indtægter fra kapitalandele - - - -43 -84 

Andet driftsoverskud før skattefordel - - - -43 -84 

Skat på andet driftsoverskud 25% - - - 11 21 

Andet driftsoverskud i alt, efter skat - - - -32 -63 

Valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder 31 295 -25 -138 -126 

Valutakursomregning vedr. tillæg til nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder 115 240 -396 0 0 

Realiseret valutakursgevinst vedr/-tab vedr. tillæg til nettoinvesteringer i udenlandske dattervirk. 20 0 0 0 0 

Regulering, udskudte valutakursgevinster/-tab, hedging 84 -213 7 43 158 

Valutakursgevinster/-tab, hedging (overført til det sikrede) -127 163 -1 -104 -122 

Valutakursgevinster/-tab, trading (overført fra heding) 0 1 22 -16 0 

Akkumuleret valutakurs ved afhændelse af kapitalandel i associeret virksomhed - 2 - 1 - 

Dagsværdiregulering af finasielle aktiver disponible for salg, efter skat? -6 -4 27 -7 13 

Skat af øvrig totalindkomst -23 -47 93 19 -9 

Andet driftsoverskud, efter skat poster 94 437 -273 -234 -149 

      

Driftsoverskud i alt, efter skat 2.448 2.954 1.878 1.482 1.746 

Netto finansielle omkostninger -96 -68 -192 -28 65 

Skattefordel (25%) 24 17 48 7 -16,25 

Netto finansielle omkostninger -72 -51 -144 -21 49 

Totalindkomst – koncernen 2.376 2.903 1.734 1.461 1.795 

Minoritetsinteresser      

Totalindkomst  - aktionærer i moderselskabet 2.376 2.903 1.734 1.461 1.795 

      

Totalindkomst fra totalindkomst opgørelse 2.376 2.903 1.734 1.461 1.795 

Difference - - - - - 

      

Effektiv skatteprocent på OI fra salg 30,62% 25,02% 24,74% 27,09% 29,52% 
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Bilag 5 - Officiel og reformuleret pengestrøm 

Mio. DKK. 2011 2010 2009 2008 2007 

Resultat af primær drift 3.393 3.357 2.858 2.354 2.689 

Reguleringer 1.192 1.080 699 1.030 939 

Ændring i driftskapital      

+/- ændring i tilgodehavender -133 48 -137 87 -397 

+/- varebeholdninger -453 -150 -167 59 219 

+/- kreditorer og anden gæld 404 190 616 -234 77 

I alt -182 88 312 -88 -104 

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 4.403 4.525 3.869 3.296 3.524 

Finansielle indbetalinger 54 60 129 209 165 

Finansielle udbetalinger -89 -138 -239 -198 -150 

Pengestrømme fra ordinær drift 4.368 4.447 3.759 3.307 3.539 

Betalt selskabsskat for året -824 -1.131 -749 -502 -784 

Betalt selskabsskat vedr tidligere år 80 -51 24 -25 -50 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 3.624 3.265 3.034 2.780 2.705 

Køb af virksomheder   -5.110   

Ændring i tilgodehavender hos associerede virksomheder  9  -8 -12 

Investeringer i immaterielle aktiver -1.193 -444 -980 -817 -274 

Salg immaterielle aktiver 258    1 

Investeringer i materielle aktiver -419 -383 -258 -229 -474 

Salg af materielle aktiver 134 3 4 3 9 

Investeringer i finansielle aktiver -2.400 -8 -11 -1.033 -844 

salg af finansielle aktiver 925 20 1.281 1.497 499 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -2.695 -803 -5.074 -587 -1.095 

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet 929 2.462 -2.040 2.193 1.610 

Provenue ved låntagning   2.507 20 431 

Afdrag på lån  -1.560 -999 -12 -54 

Tilbagekøb af egne aktier -9   -538 -1.191 

Medarbejderobligationer   8 18 19 

Kapitalindskud 2    107 

Betalt udbytte i regnskabsåret -739 -602 -451 -504 -325 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -746 -2.162 1.065 -1.016 -1.013 

Ændring i likvide beholdninger 183 300 -975 1.177 597 

Likvide beholdninger 01.01 2.294 1.960 2.921 1.772 1.177 

Årets urealiserede valutakursreguleringer -10 34 14 -28 -2 

Årets ændring 183 300 -975 1.177 597 

Likvide beholdninger 31.12 2.467 2.294 1.960 2.921 1.772 
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Bilag 5 forsat - Reformuleret pengestrømsopgørelse  

metode 1     

C-I= DO- ændringen i NDA 2011 2010 2009 2008 

Driftsoverskud 2.448 2.954 1.878 1.482 

Netto driftsaktiver primo 10.693 10.632 10.194 5.306 

Netto driftsaktiver ultimo 10.632 10.194 5.306 5.649 

I alt 61 438 4.888 -343 

FCF 2.387 2.516 -3.010 1.825 

     

Metode 2     

C-I = Ændringen i NFA - NFI + d + MINRES - ændringen i min     

Netto finansielle omkostninger primo 72 51 144 21 

Netto finansielle forpligtelser primo -2.083 -490 1.391 -2.205 

Netto finansielle forpligtelser ultimo -490 1.391 -2.205 -1.440 

I alt -1.593 -1.881 3.596 -765 

Netto dividende 722 584 442 1.039 

Minoritetsinteressernes resultatandel -    

Minoritetsinteresser primo -    

Minoritetsinteresser ultimo -    

I alt - - - - 

FCF 2.387 2.516 -3.010 1.825 
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Bilag 6 - Nøgletalsanalyse 

 Niveau 1 2011 2010 2009 2008 Gns. 

Totalindkomst/gns EK ROCE 19,88% 29,14% 21,26% 20,01% 22,6% 

OI/NOA RNOA 22,96% 28,37% 24,23% 27,06% 25,7% 

 Analyse af finansiel gearing      

OI/NOA RNOA 22,96% 28,37% 24,23% 27,06% 25,7% 

NFO/ CSE FLEV -0,1077 0,0452 -0,0499 -0,2497 -0,090 

Finasielle omk/gns NFO NBC 5,60% -11,32% 35,38% 1,15% 7,7% 

RNOA-NBC SPREAD 17,36% 39,69% -11,15% 25,90% 18,0% 

 Finansiel Gearing -1,9% 1,8% 0,6% -6,5% -1,5% 

Finasielle omk/gns NFA RNOFA -5,60% 11,32% -35,38% -1,15% -7,7% 

       

 Niveau 2 2011 2010 2009 2008 Gns. 

OI/NOA RNOA 22,96% 28,37% 24,23% 27,06% 25,7% 

OI/omsætningen PM 15,29% 20,01% 13,66% 12,81% 15,4% 

Omsætningen/gns NOA ATO 1,5012 1,4179 1,7738 2,1126 1,701 

1/ATO 1/ATO 0,6661 0,7052 0,5638 0,4733 0,602 

       

 Niveau 3: PM drivere 2011 2010 2009 2008 Gns. 

Driver/omsætningen Bruttoavance 81,20% 81,71% 82,21% 83,43% 82,1% 

Driver/omsætningen Salgs- og distributionsomkostninger 22,59% 20,79% 20,60% 21,01% 21,2% 

Driver/omsætningen Administrationsomkostninger 12,71% 12,43% 13,05% 13,58% 12,9% 

Driver/omsætningen Forsknings- og udviklingsomkostninger 16,98% 18,75% 21,44% 19,31% 19,1% 

Driver/omsætningen Af- og nedskrivninger 7,72% 7,02% 6,33% 9,19% 7,6% 

 PM fra salg før skat 21,20% 22,74% 20,79% 20,34% 21,3% 

Oisalg/omsætningen Skat på OI fra salg 6,49% 5,69% 5,14% 5,51% 5,7% 

 PM fra salg 14,71% 17,05% 15,65% 14,83% 15,6% 

OI andet/omsætningen Andet OI, efter skat 0,59% 2,96% -1,99% -2,02% -0,1% 

 PM 15,29% 20,01% 13,66% 12,81% 15,44% 

       

 Niveau 3: ATO drivere (inverse) 2011 2010 2009 2008 Gns. 

Gns driver/omsætning Immaterielle aktiver 0,5141 0,5329 0,3543 0,1659 0,3918 

Gns driver/omsætning Materielle aktiver 0,1830 0,2064 0,2245 0,2789 0,2232 

Gns driver/omsætning Finansielle aktiver 0,0207 0,0132 0,0162 0,0312 0,0203 

Gns driver/omsætning Varebeholdninger 0,0976 0,1006 0,0843 0,0761 0,0897 

Gns driver/omsætning Tilgodehavender i alt 0,1919 0,1887 0,1774 0,1983 0,1891 

 OA I alt 1,0073 1,0418 0,8567 0,7504 0,9140 

Gns driver/omsætning Hensatte forpligtelser 0,0184 0,0224 0,0152 0,0090 0,0162 

Gns driver/omsætning Leverandører 0,0863 0,0757 0,0678 0,0709 0,0752 

Gns driver/omsætning Øvrige driftsforpligtelser 0,2365 0,2385 0,2099 0,1971 0,2205 

 OL I alt 0,3412 0,3366 0,2929 0,2770 0,3119 

 1/ATO 0,6661 0,7052 0,5638 0,4733 0,6021 

       

 Netto driftskapital 0,2032 0,2137 0,1939 0,2035 0,2036 

 Øvrig NOA 0,4629 0,4916 0,3699 0,2699 0,3986 

 1/ATO 0,6661 0,7052 0,5638 0,4733 0,6021 
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Bilag 7 - Baggrundsdata til Benchmark 

Benchmark År Omsætning Operating profit Totale aktiver goodwill Egenkapital  

Eli Lilly 2011 24.286,5 5.349,5 33.659,8 5.128,1 13.535,6 USD 

2010 23.076,0 6.525,2 31.001,4 4.818,8 12.412,8  

2009 21.836,0 5.357,8 27.460,9 3.699,8 9.525,3  

GSK 2011 27.387,0 8.397,0 41.080,0 3.754,0 8.032,0 Pund 

2010 28.392,0 5.128,0 42.230,0 3.606,0 8.887,0  

2009 28.368,0 9.257,0 42.862,0 3.361,0 10.005,0  

Pfizer 2011 67.425,0 12.762,0 188.002,0 45.067,0 82.621,0 USD 

2010 67.057,0 9.282,0 195.014,0 43.928,0 88.265,0  

2009 49.269,0 10.674,0 212.949,0 42.376,0 90.446,0  

Lundbeck 2.011 16.007 3.393 20.534 3.865  DKK 

2.010 14.765 3.357 18.005 3.792   

2.009 13.747 2.858 17.127 3.520   
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Bilag 8 - Core 

(mio DKK) 2011 2010 2009 2008 2007 

Omsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 

Produktionsomkostninger -3.010 -2.700 -2.445 -1.918 -1.744 

Bruttoresultat 12.997 12.065 11.302 9.654 9.427 

Salgs- og distributionsomkostninger -3.616 -3.069 -2.832 -2.431 -2.393 

Administrationsomkostninger -2.035 -1.835 -1.794 -1.571 -1.427 

Forsknings- og udviklingsomkostninger -2.718 -2.768 -2.948 -2.234 -2.001 

Af-og nedskrivninger -1.235 -1.036 -870 -1.064 -917 

Driftsoverskud fra salg, før skat og før korrektioner 3.393 3.357 2.858 2.354 2.689 

Korrektioner for non-core overskudskomponenter      

Nedskrivning af immaterielle langfristede aktiver 142 48 157 481 - 

Nedskrivning af langfristede materielle aktiver 283 - - - 343 

Nedskrivning af 'andre finansielle tilgodehavender' - - - - - 

Ydelsesbaserede pensionsordninger - forventet afkast - - - - - 

Ydelsesbaserede pensionsordninger - gevinst ved afvikling - - - - - 

Tab/gevinst ved salg af aktiver -92 33 14 13 26 

Core driftsoverskud fra salg, før skat 3.726 3.438 3.029 2.848 3.058 

Rapporteret skatteomkostning -1.015 -823 -659 -620 -789 

Skattefordel (25%) -24 -17 -48 -7 16 

Skat allokeret til tilbagevendende non-core - - - - - 

Skat på usædvanlige poster -83 -20 -43 -124 -92 

Core driftsoverskud fra salg, efter skat 2.604 2.578 2.279 2.098 2.193 

Resultat af kapitalandele efter skat - - - -43 -84 

Core driftsoverskud efter skat 2.604 2.578 2.279 2.055 2.109 

Tilbagevendende non-core overskud      

Afkast på pensionsordningens aktiver - - - - - 

Skat herpå (25%) - - - - - 

Permanent driftsoverskud 2.604 2.578 2.279 2.055 2.109 

Usædvanlige poster      

Nedskrivning af immaterielle langfristede aktiver -142 -48 -157 -481 - 

Nedskrivning af langfristede materielle aktiver -283 - - - -343 

Nedskrivning af 'andre finansielle tilgodehavender' - - - - - 

Ydelsesbaserede pensionsordninger - gevinst ved afvikling - - - - - 
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Tab/gevinst ved salg af aktiver 92 -33 -14 -13 -26 

 -333 -81 -171 -494 -369 

Skat herpå (25%) 83 20 43 124 92 

 2.354 2.517 2.151 1.684 1.832 

Valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder (dirty) 31 295 -25 -138 -126 

Valutakursomregning vedr. tillæg til nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder (dirty) 115 240 -396 - - 

Realiseret valutakursgevinst vedr/-tab vedr. tillæg til nettoinvesteringer i udenlandske dattervirk. 
(dirty) 

20 - - - - 

Regulering, udskudte valutakursgevinster/-tab, hedging (dirty) 84 -213 7 43 158 

Valutakursgevinster/-tab, hedging (overført til det sikrede) (dirty) -127 163 -1 -104 -122 

Valutakursgevinster/-tab, trading (overført fra heding) (dirty) - 1 22 -16 - 

Akkumuleret valutakurs ved afhændelse af kapitalandel i associeret virksomhed (dirty) - 2 - 1 - 

Dagsværdiregulering af finasielle aktiver disponible for salg (dirty) -6 -4 27 -7 13 

Skat af øvrig totalindkomst -23 -47 93 19 -9 

Tab ifm. udnyttelse af optioner      

Skat på aktieoptioner - - - - - 

Praksisændring, efter skat - - - - - 

Valutakursreguleringer, efter skat (dirty surplus) - - - - - 

Ændring i dagsværdi finansielle instrumenter, efter skat (dirty surplus) - - - - - 

Totalindkomst fra driften 2.448 2.954 1.878 1.482 1.746 

      

Effektiv skat på driftsoverskud fra salg 30,12
% 

25,02
% 

24,75
% 

26,35
% 

28,29
% 
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Bilag 9 - Driftsbudget 

 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

Omsætning         

         

EU         

Cipralex (Udløber 2014) 3.717 3.903 3.717 2.045 584 292 146 49 

Lexapro - - - - - - - - 

Ebixa (Udløber 2014) 2.323 2.439 2.476 990 297 119 24 - 

Azilect (Udløber 2015) 1.087 1.141 1.255 1.695 1.017 254 51 - 

Xenazine 35 54 114 245 478 239 119 40 

Sabril - - - - - - - - 

Andre Lægemidler 826 867 954 1.097 813 406 203 41 

I.V. Carbamazepine (Forventet 2012) - - 150 488 1.097 1.152 1.209 1.270 

Lu AA21004 (Forventet 2013) - - - 437 1.289 2.127 2.446 2.691 

Selincro (Forventet 2014) - - - 162 446 869 1.260 1.512 

Desmoteplase (Forventet 2014) - - - 232 406 589 677 745 

Lu AA24530 (Forventet 2015) - - - - 216 529 979 1.175 

Zincronapine (Forventet 2016) - - - - - 275 303 333 

Indkomst EU total 7.988 8.405 8.667 7.390 6.642 6.851 7.417 7.854 

         

US         

Cipralex - - - - - - - - 

Lexapro (Udløber 2012) 2.535 517 103 83 50 37 - - 

Ebixa (Udløber 2012) - - - - - - - - 

Azilect (Udløber 2013) - - - - - - - - 

Xenazine (Udløber 2015) 817 851 978 1.370 1.712 599 180 51 

Sabril (Udløber 2014) 309 458 618 988 791 66 - - 

Andre Lægemidler 501 299 343 567 708 850 935 1.028 

I.V. Carbamazepine (Forventet 2012) - - 14 53 108 156 187 243 

Lu AA21004 (Forventet 2013) - - - 246 800 1.399 1.539 1.847 

Selincro (Forventet 2014) - - - - - - - - 

Desmoteplase (Forventet 2014) - - - 232 429 622 747 859 

Lu AA24530 (Forventet 2015) - - - - 232 568 853 980 

Zincronapine (Forventet 2016) - - - - - 275 303 333 

Indkomst US total 4.162 2.124 2.057 3.538 4.829 4.573 4.743 5.342 

         

Internationale markeder         

Cipralex 2.240 2.288 1.830 989 247 198 66 - 

Lexapro - 227 375 655 918 1.147 1.376 1.514 

Ebixa 428 464 522 190 63 51 - - 

Azilect 100 178 285 527 301 75 - - 

Xenazine - - - - - - - - 

Sabril - - - - - - - - 

Andre Lægemidler 700 595 387 464 441 220 110 28 



 

100 

I.V. Carbamazepine (Forventet 2012) - - 45 180 360 432 518 622 

Lu AA21004 (Forventet 2013) - - - 243 790 1.382 1.658 1.990 

Selincro (Forventet 2014) - - - - - - - - 

Desmoteplase (Forventet 2014) - - - 23 115 230 403 483 

Lu AA24530 (Forventet 2015) - - - - 216 648 972 1.118 

Zincronapine (Forventet 2016) - - - - - 275 316 348 

Indkomst Internationale markeder total 3.468 3.752 3.443 3.272 3.451 4.658 5.420 6.103 

         

Omsætning fra markeder 15.618 14.281 14.167 14.200 14.922 16.082 17.580 19.298 

         

Anden indkomst 389 402 415 429 443 457 473 488 

         

Indkomst i alt 16.007 14.683 14.582 14.629 15.365 16.540 18.053 19.786 

  2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Omkostninger         

Produktion 3.166 2.903 2.883 2.892 3.038 3.270 3.569 3.912 

         

Bruttoresultat 12.841 11.780 11.699 11.737 12.327 13.270 14.484 15.875 

         

Distribution 4.017 3.368 3.345 3.356 3.525 3.794 4.141 4.539 

Administration 2.111 1.975 1.961 1.968 2.067 2.225 2.428 2.661 

Forskning og udvikling 3.320 3.233 3.211 3.221 3.383 3.642 3.975 4.357 

         

Driftsresultat før skat 3.393 3.204 3.182 3.192 3.353 3.609 3.939 4.317 

         

Skat af årets resultat 1.015 878 872 875 919 989 1.079 1.183 

         

Driftsresultat efter skat 2.378 2.326 2.310 2.317 2.434 2.620 2.860 3.134 

         

Omsætning EU % 49,90% 57,24% 59,43% 50,52% 43,23% 41,42% 41,08% 39,69% 

Omsætning US % 26,00% 14,47% 14,11% 24,18% 31,43% 27,65% 26,27% 27,00% 

Omsætning internationale markeder % 21,67% 25,55% 23,61% 22,36% 22,46% 28,16% 30,02% 30,84% 

Anden inkomst % 2,43% 2,74% 2,85% 2,93% 2,88% 2,77% 2,62% 2,47% 

Omkostninger produktion % 19,78% 19,77% 19,77% 19,77% 19,77% 19,77% 19,77% 19,77% 

Bruttoresultat % 80,22% 80,23% 80,23% 80,23% 80,23% 80,23% 80,23% 80,23% 

Omkostninger distribution % 25,10% 22,94% 22,94% 22,94% 22,94% 22,94% 22,94% 22,94% 

Omkostninger forskning og udvikling % 20,74% 22,02% 22,02% 22,02% 22,02% 22,02% 22,02% 22,02% 

PM fra salg før skat 21,20% 21,82% 21,82% 21,82% 21,82% 21,82% 21,82% 21,82% 

Effektive skatte % 29,91% 27,40% 27,40% 27,40% 27,40% 27,40% 27,40% 27,40% 

Profit Margin 14,86% 15,84% 15,84% 15,84% 15,84% 15,84% 15,84% 15,84% 

ATO 1,5012 1,701 1,701 1,701 1,701 1,701 1,701 1,701 

Omkostninger produktion % 19,77%        

Omkostninger distribution % 22,94%        

Omkostninger forskning og udvikling % 22,02%        



Bilag 10 – Bagrundsdata til prismultipel 

Prismulti-
ple 

Mio. 
USD 

Sales per 
share 

EPS Book value 
peer share 

No. shares of common stock 
outstanding 

Revenues (in milli-
ons) 

Net income attributable . (in mil-
lions) 

shareholders’ equity (in milli-
ons) 

Eli Lilly 2011 20,93 3,75 11,67 1.160 24286,5 4.348 13.542 

2010 19,93 4,38 10,73 1.158 23.076 5.070 12.420 

2009 18,94 3,75 8,26 1.153 21.836 4.329 9.524 

GlaxoS-
mith Kline 

2011 16,86 3,24 4,94 2.525 42.553 8174 12.480 

2010 16,82 0,97 5,26 2.598 43.700 2.515 13.679 

2009 17,67 3,45 6,23 2.595 45.866 8.943 16.176 

Pfizer 2011 8,94 1,33 10,90 7.539 67.425 10.090,00 82.190,00 

2010 8,48 1,03 10,98 7.995 67.809 8.257 87.813 

2009 6,20 1,07 11,15 8.070 50.009 8.635 90.014 

Lundbeck 2.011 14,68 2,09 12 196 2878,98 423,39 2297,862391 

2.010 13,54 2,26 10 196 2.655,60 452,70 2.000,38 

2.009 12,61 1,84 8 196 2.472,50 386,87 1.583,29 
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