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1. Indledning 

 

Følgende afhandling med titlen ”En strategisk- og regnskabsanalytisk værdiansættelse af Novo Nordisk A/S” 

er udarbejdet som afgangsprojekt på 2. del af HD(R) uddannelsen ved Copenhagen Business School. 

Afhandlingen tager primært udgangspunkt i den teoretiske viden som jeg har tilegnet gennem 3. semester-

valgfaget ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, og anvender de gennem faget oplærte metoder og 

teorier til en værdiansættelse af koncernen Novo Nordisk A/S, herefter blot henvist til som ”Novo Nordisk”. 

Udgangspunktet for afhandlingen er at efterprøve den af aktiemarkedet fastsatte markedsværdi for Novo 

Nordisk og afhandlingen er således udarbejdet med en tilgang om, at den aktuelle aktiekurs ikke 

nødvendigvis repræsenterer den sande værdi af virksomheden – at aktien kan være ukorrekt prissat og at 

aktiemarkedet dermed ikke anses som værende fuldt effektivt. 

Værdiansættelsen vil, som titlen angiver, blandt andet basere sig på en regnskabsanalyse i vurderingen af 

Novo Nordisk. Ligesom der stilles spørgsmålstegn til den af markedet fastsatte værdi, skal afhandlingen 

således også bruges til at tolke og analysere informationerne i årsrapporterne. Hvis årsrapporter let afgav 

den ”korrekte” værdiansættelse af en virksomhed, ville aktiemarkederne utvivlsomt handle på baggrund af 

denne viden og der ville formentligt ikke være et væsentligt grundlag for at udfordre markedsværdien. 

Årsrapporter har ikke til formål at skønne den korrekte værdiansættelse, men i stedet at give et retvisende 

billede af virksomhedens aktiver, passiver, resultat og økonomiske stilling. Dette gøres indenfor for de 

foreskrevne love (f.eks. årsregnskabsloven og IFRS) og disse regelsæt sætter, oftest konservative, grænser 

for hvor præcist årsrapportens balance kan opfange virksomhedens fundamentale værdi. 

For nogle virksomhedstyper vil årsrapportens balance give et relativt nøjagtigt billede af den fundamentale 

værdiansættelse, f.eks. for et investeringsselskab med en stor obligationsbeholdning, hvor størstedelen af 

virksomhedens værdi er givet ved aktiver, hvis værdi let kan opgøres og indregnes præcist. For andre, f.eks. 

videnstunge virksomheder, vil en stor del af værdiskabelsen dog komme fra samspillet mellem forskellige 

processor og aktiver, herunder skjulte aktiver som ikke må indregnes og konservativt værdiansatte aktiver. 

Det er til dels på baggrund af ”manglerne” i årsrapportens indregning af værdi, at jeg har valgt Novo 

Nordisk til værdiansættelsen. Jeg vurderer at størstedelen af værdien og konkurrencefordelene i Novo 

Nordisk kommer fra aktiver som enten ikke, eller kun i ringe grad, er indregnet i balancen, hvorfor det også 

forventes at markedsværdi og værdiansættelse langt overstiger den bogførte egenkapital.  

Som det vil blive beskrevet i afsnit 2, er Novo Nordisk ligeledes en virksomhed, der gennem de seneste år 

har præsenteret imponerende vækst, overskud og afkastgrader, hvorfor det også er nærliggende at stille 

spørgsmålstegn til driftssiden af regnskabet. Vil markedskræfterne trække resultaterne ned på et lavere 

niveau eller kan Novo Nordisk opretholde konkurrencefordele og skabe flotte resultater i fremtiden. 
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De omtalte udfordringer i at bruge årsrapporterne til værdiansættelse vil ikke ændre på, at informationer 

herfra vil være det altoverskyggende udgangspunkt for opgaven. Årsrapporterne er underlagt meget 

specifikke regnskabsregler samt er revideret af eksterne revisorer, og danner derfor det bedste 

udgangspunkt for sikker viden omkring virksomheden og dens drift. Årsrapporternes opgørelser kan derfor 

tjene som et fast anker, hvortil der kan tilføjes analyser og skøn under værdiansættelsen. 

Novo Nordisk er en af de store hyppigt omsatte virksomheder på C20 indekset og deres værdi er derfor 

genstand for mange analyser og vurderinger. Hermed kan aktiekursen forventes, at være fastsat relativt 

korrekt, men jeg skønner at kursen stadig er påvirket af skøn, usikkerheder og fejlagtige analyser nok til at 

en gennemarbejdet værdiansættelse kan medføre en vurdering, som er væsentligt forskellig fra markedets.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Hovedformålet med denne afhandling er at værdiansætte en aktie i Novo Nordisk og herved vurdere om 

aktiens fastsatte markedskurs er over- eller undervurderet, under hensynstagen til de i værdiansættelsen 

fastsatte skøn. Afhandlingens hovedspørgsmål vil derfor være: 

Ø Hvilken teoretisk vurdering af værdien af en aktie i Novo Nordisk vil en dybdegående strategisk 

regnskabsanalyse og værdiansættelse af koncernen medføre og hvorledes harmonerer den teoretisk 

fastsatte vurdering med den af markedet fastsatte aktiekurs?   

Som en del af besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål vil følgende underspørgsmål blive besvaret. 

Ø Hvad kendetegner koncernen Novo Nordisk? 

Ø Hvad kendetegner det marked og de konkurrenceforhold som Novo Nordisk opererer i? 

Ø Hvilke faktorer og produkter driver værdiskabelsen i Novo Nordisk? 

Ø Hvilke informationer kan uddrages ved reformulering af egenkapitalopgørelse, balance og 

resultatopgørelse? 

Ø Hvordan har den økonomiske udvikling i Novo Nordisk været i de seneste 7 år? 

Ø Hvordan skønnes den økonomiske udvikling for Novo Nordisk at være i de kommende år og kan 

udviklingen forventes at følge eller bryde trends i udviklingen fra tidligere år? 

Ø Hvorledes forventes de nuværende samt kommende produkter at påvirke følgende års omsætning? 

Ø Hvor store følsomheder har den fundamentale værdiansættelse over for forskellige estimater af 

udvalgte value drivers og hvordan harmonerer den med markedsværdierne af sammenlignelige 

virksomheder? 
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1.2 Afgrænsninger og vægtninger i afhandlingen 

 

Som følge af afhandlingens omfang og formål har det være nødvendigt at foretage afgrænsning fra visse 

emner og teorier, der kunne være inkluderet i en mere fuldstændig værdiansættelse samt foretage diverse 

afgrænsninger og valg i vægtningen af de områder som det er valgt at inkludere. 

På baggrund af at nøgletallene fra årsrapporten for 2013 blev offentliggjort den 30. januar 2014 og selve 

årsrapporten blev gjort tilgængelig og præsenteret af direktionen på en pressekonference 5. februar 2014,1 

har jeg valgt at fastsætte 5. februar 2014 som skæringsdato for informationer, der vil bliver inkluderet i 

analysen og værdiansættelsen. Herved kan en stor del af værdiansættelsens skøn forankres i den seneste 

årsrapport og der er opnået en høj grad af paritet mellem de informationer, som ligger til grund for den 

følgende værdiansættelse og de informationer som markedet må forventes at have indregnet i lukkekursen 

pr. onsdag den 5. februar 2014 på 225,20 kr. pr. aktie.2 Der vil enkelte steder i afhandlingen forekomme 

henvisninger til informationer, som er offentliggjort efter denne dato, men dette vil kun blive gjort som 

perspektivering eller med henblik på at delagtiggøre læseren i disse informationer og påvirkninger herfra vil 

ikke blive inkluderet i afhandlingens analyser, budgettering eller værdiansættelse.  

Derudover er der foretaget flere afgrænsninger i forbindelse med valg af værdiansættelsesmetode samt 

længden af de valgte perioder for regnskabsanalysen og budgetteringen med videre, disse afgrænsninger er 

hovedsaligt beskrevet i afsnit 1.4 og underafsnit heraf.  

Udover afgrænsningerne er der også foretaget en lang række vægtninger, hvor dele af opgaven er vægtet 

op eller ned i forhold til deres omfang og dybde under udførsel af analyserne. En professionel og nøjagtig 

værdiansættelse af en så kompleks virksomhed som Novo Nordisk vil kræve langt mere dybdegående 

analyser end det skønnes muligt at indarbejde under en afhandling som denne.  

Derfor vil f.eks. fastsættelsen af beta-værdien og den risikofrie rente, under beregningen af rwacc i afsnit 6.1, 

blive skønnet relativt hurtigt. Havde værdiansættelsen været foretaget i et professionelt rating bureau, 

kunne disse værdier også være nogle som den enkelte analytiker fik fra kollegaer eller eksterne parter.  

Desuden er det generelt gennem hele opgaven valgt at nedprioritere områder som forventes at have lav 

eller en ikke uforudsigelig påvirkning på selve værdiansættelsen. For eksempel er det ikke prioriteret at 

vurdere påvirkningen af fremtidige udsving i valutakurser, på trods af at dette vil kunne have stor 
                                                           
1http://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2014/interim_report/PR140130_Fullyear_D
K.pdf 
2 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/novo-nordisk-b-a-s/205365 

http://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2014/interim_report/PR140130_Fullyear_D
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/novo-nordisk-b-a-s/205365 


Side 7 af 83 
 

påvirkning på Novo Nordisk. Da det ikke vil kunne forudsiges om kurserne vil stige vil værdiansættelsen 

blive foretaget med forudsætning om nogenlunde uændrede valutakurser og opgørelse af effekten af 

fremtidige ændringer i kurser er udeladt. Omvendt er budgetteringen af den fremtidige udvikling i 

nettoomsætningen vurderet som værende særlig væsentlig og denne del er vægtet højt, hvorfor der hele 

vejen gennem virksomhedspræsentationen og analyserne også vil være fokus på de produkter og 

markeder, som skaber salget i Novo Nordisk.  

I forhold til den generelle vægtning vil jeg i øvrigt henvise til afsnit 1.4.5.3, hvor det beskrives hvorfor en 

stor del af afhandlingens vægtning vil være på at lave følsomhedsanalyser på værdiansættelsens ud fra det 

lagte budget, fremfor at sigte mod at udarbejde et perfekt budget og stole på dette.   

 

1.3 Litteraturanvendelse og kildekritik 

 

I afhandlingen er anvendt diverse specifikke kilder, som er markeret med fodnoter de steder hvor de er 

anvendt. De specifikke kilder er, udover i fodnoterne, gengivet samlet i kildefortegnelsen efter 

konklusionen.  

De anvendte bøger er valgt på baggrund af at forfatteren Ole Sørensen er ansat som lektor ved institut for 

regnskab og revision på Copenhagen Business School og bogen af Stephen H. Penman er desuden valgt som 

grundlag for pensum i valgfaget ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” ved Copenhagen Business School. 

Bøgernes validitet er derfor anset som værende høj.  

Årsrapporterne for Novo Nordisk er hentet fra Novo Nordisk egen hjemmeside3 og årsrapporterne for de 

øvrige virksomheder er ligeledes hentet direkte fra deres hjemmesider. Årsrapporterne fra Novo Nordisk er 

revideret af eksterne revisorer fra PriceWaterhouseCoopers og forsynet med påtegninger uden forbehold. 

Foreningen af Statsautoriserede revisor, FSR, har endvidere præmieret Novo Nordisk med prisen for bedste 

årsrapport i 2009 samt specialprisen for bedste beskrivelse af omsætning i 2014, hvilket yderligere 

understreger årsrapportens værdi og validitet som udgangspunkt for opgaven.4 Årsrapporternes validitet er 

derfor anset som høj og de finansielle oplysninger heri er generelt antaget at give et retvisende billede af 

virksomheden. Dog er dele af oplysninger fra årsrapporternes ledelsesberetning og tekstnoter søgt 

bekræftet ved gennemgang af underkilder eller sammenligning med eksterne kilder. Dette er gjort da 

                                                           
3 http://www.novonordisk.com/investors/download-centre/default.asp 
4 http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder-2014/Aarsrapportprisen-2014 

http://www.novonordisk.com/investors/download-centre/default.asp 
http://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/Nyheder-2014/Aarsrapportprisen-2014 
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ledelsen kan bruge deres beretning til at tegne et positivt billede af virksomheden ved at inkludere 

optimistiske skøn og udelade uønskede informationer. 

Generelt er der ved brugen af internetkilder lagt høj vægt på hvem indehaveren af hjemmesiden er, da 

internettet er fyldt med mere eller mindre anonyme afsendere, hvis viden om og agenda bag den 

information de udsender, kan være ukendt. Der er derfor, så vidt muligt, brugt internetkilder hvor 

indehaveren er kendt og erfaren indenfor formidling af den type information som kilden er anvendt til. 

Desuden gengives diverse nyheder ofte af en lang række hjemmesider med større eller minde 

modifikationer af indholdet og det er derfor tilstræbt at finde og anvende den oprindelige kilde.  

 

1.4 Opgavestruktur samt metode- og teorivalg 

 

Jeg vil i dette afsnit kort beskrive afhandlingens sammensætning af de følgende afsnit frem mod den 

endelige konklusion. Derudover vil jeg give en kort beskrivelse af de valgte teorier og modeller som jeg vil 

anvende i de følgende afsnit samt komme med begrundelser for hvorfor netop disse teorier og modeller er 

valgt. 

Afhandlingen opdelt i syv afsnit, hvor det er tilsigtet at hvert afsnit vil udgøre en væsentlig del af omfanget 

og forståelsen af den samlede værdiansættelsesopgave. Derudover er det tilsigtet at de syv afsnits opdeling 

og rækkefølge giver en rød tråd gennem afhandlingens forløb, således at afhandlingen kan læses og forstås 

ved en kronologisk gennemlæsning. Der vil dog stadig blive lavet både frem- og bagudrettede referencer i 

afhandlingen for at maksimere samspillet mellem de enkelte afsnit og sikre, at resultaterne af alle 

analysernes elementer indarbejdes i den endelige værdiansættelse.  

Afhandlingens overordnede opbygning er skildret i følgende figur. 
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Figur 1, afhandlingens opbygning: (egen tilvirkning)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af figuren, vil hvert afsnit lede op til det/de efterfølgende, dog med undtagelse af afsnit 3 

og 4, hvor der laves analyse på henholdsvis det strategiske og regnskabsmæssige plan. De to afsnit vil blive 

udarbejdet nogenlunde sideløbende og med høj grad af sammenspil mellem de to analyser. Det skyldes at 

de interne forhold, som er interessante at undersøge i den strategiske analyse blandt andet kan opdages i 

forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsanalysen. Omvendt kan regnskabstal, der umiddelbart virker 

mindre væsentlige vise sig at være interessante som følge af forhold som konstateres i den strategiske 

analyse. De to analyser vil som udgangspunkt blive betragtet som ligeværdige under den efterfølgende 

budgettering, medmindre det under analyserne viser sig, at den ene af de to analyser bør have en 

dominerende indflydelse på budgetteringen. 

(1) Indledning 
Problemformulering, afgrænsning og opgaveintroduktion 

(2) Virksomhedspræsentation 
Virksomhedsintroduktion med fokus på produkterne 

(3) Strategisk analyse 
Identificering af væsentligste ikke-finansielle value drivers 

(4) Regnskabsanalyse 
Reformulering og identificering af finansielle value drivers 

(5) Budgettering af fremtidige regnskabstal 
Udarbejdelse af budgetter på baggrund af de 2 analyser 

(6) Værdiansættelse og analyser heraf 
Beregninger på baggrund af de skønnede budgetter 

Vurdering af værdi ved følsomhedsanalyser m.v. 

(7) Konklusion 
Resume og svar på problemformuleringens spørgsmål 
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Med udgangspunkt i problemformuleringens hovedspørgsmål er det nærliggende at tro, at afhandlingen vil 

centrere sig omkring selve værdiansættelsen i afsnit 6. Med undtagelse af de efterfølgende analyser vil 

afsnit 6 dog primært bestå af korte udregninger, hvori hovedparten af præmisserne allerede er fastsat 

under budgetteringen i afsnit 5. Besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål fremkommer dermed 

primært ud fra de skøn som foretages som del af budgetteringen i afsnit 5, der igen er udarbejdet på 

baggrund af analyserne i afsnit 3 og 4 samt virksomhedspræsentationen i afsnit 2. 

 

I de følgende underafsnit beskrives de metode- og teorivalg som vil blive foretaget indenfor afhandlingens 

hovedafsnit 2 - 6, suppleret med en kort beskrivelse af udgangspunktet for hovedafsnittets struktur i de 

tilfælde hvor det findes relevant.   

 

1.4.1 Afsnit 2, virksomhedspræsentation 

  

Afsnit 2 vil indledningsvist blive anvendt til en kort generel beskrivelse af Novo Nordisk og historien bag, 

således at virksomheden præsenteres. De nuværende produkter og udviklingsprojekter af fremtidige 

mulige produkter vil blive gennemgået, hvilket vil være rimeligt grundigt beskrevet. Værdiansættelsen 

udføres, som beskrevet i afsnit 1.2, med en høj vægtning på budgettering af den fremtidige omsætning, der 

vurderes i høj grad at blive skabt ud fra konkurrenceevnen af Novo Nordisks produkter. Endvidere vil 

ledelsesstilen og strategien for Novo Nordisk blive beskrevet, hvoraf særligt de strategiske fokusområder vil 

være interessante for den videre analyse. Endeligt vil aktionærforholdene i Novo Nordisk blive præsenteret, 

da de selvsagt også vil påvirke aktionærerne og dermed værdiansættelsen. 

 

1.4.2 Afsnit 3, strategisk analyse 

 

Hovedformålet med den strategiske analyse er at identificere de såkaldte ikke-finansielle value drives, der 

på sigt kan påvirke de fremtidige finansielle value drivere, såsom salgsvækst og overskudsgrader. Den 

strategiske analyse udføres fordi det vurderes, at en virksomhed som Novo Nordisk er for kompleks til, at 

de fremtidige budgetter kan udarbejdes udelukkende på baggrund af en regnskabsmæssig analyse af de 

historiske regnskabstal. Den strategiske analyses overordnede opbygning er skildret i følgende figur. 
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Figur 2, opbygning af afsnit 3 vedrørende den strategiske analyse: (egen tilvirkning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den strategiske analyse starter på det eksterne niveau med analyse af den brede omverden og påvirkning 

herfra på Novo Nordisk, hvorefter der gradvist analyseres på et nærmere og nærmere niveau. Dette sker 

ved yderligere eksterne analyser på brancheniveau efterfulgt af interne analyser på strateginiveau og 

endeligt produktniveau. Afslutningsvis opsamles de fundne mulige ikke-finansielle drives i en SWOT-analyse 

hvor nøglefaktorer blandt analyseresultaterne identificeres. De enkelte analyser er beskrevet i følgende 

underafsnit. 

 

1.4.2.1 Eksterne faktorer 

De eksterne faktorer vedrører forhold i Novo Nordisks omverden, der påvirker virksomheden, men som 

Novo Nordisk typisk har ingen eller begrænset indflydelse på.  

Det brede niveau med omverdenens makroøkonomiske forhold og deres påvirkning af Novo Nordisk vil 

blive analyseret ved en PEST-analyse, hvor forholdene fra omverdenen vil blive undersøgt og gennemgået 

ud fra en opdeling i fire forskellige faktorer, politik (Political), økonomi (Economic), sociale (Social) og 

teknologi (Technological). PEST-analysen anvendes af og til i ”udvidede” versioner, blandt andre PESTEL, 

Analyse på eksternt niveau, omverdens niveau 
Omverdens påvirkning af Novo Nordisk analyseres ved PEST-analyse 

Analyse på eksternt niveau, brancheniveau  
Branchen indenfor omverdenen analyseres ved Porters Five Forces 

Analyse på internt niveau, strateginiveau 
Novo Nordisks strategier i branchen analyseres ved Porters generiske strategier  

Analyse på internt niveau, produktniveau 
Produkternes placering i.f.t. strategien analyseres ved Ansoffs vækstmatrice 

Opsamling af analyser i SWOT-analyse 
Analysernes resultater samles i en SWOT-analyse og nøglefaktorer identificeres 



Side 12 af 83 
 

hvor de ekstra faktorer miljø (Enviromental) og lovgivning (Legal) indgår eller ved tilføjelse af enkelte andre 

elementer, som f.eks. demografi. Jeg har dog valgt kun at medtage de fire grundlæggende faktorer, idet jeg 

vælger at indramme diverse forhold som kan analyseres selvstændigt ved udvidelser i den traditionelle 

model. Dette gøres ved behandling af demografiske forhold som et underpunkt af de sociale faktorer, miljø 

som et underpunkt af teknologiske faktorer og lovgivning som et underpunkt af politiske faktorer. Således 

er de ekstra faktorer fra en PESTEL-analyse ikke ignoreret, men blot indarbejdet som en del af de fire 

faktorer i PEST-analysen. Da PEST-analysens udførelse minder om brainstorming vil en mulig ulempe være 

at elementer kan overses såfremt analysen ikke udføres grundigt. PEST-analysen er derfor udført med høj 

grad af inddragelse af informationer fra noter og beretninger fra årsrapporterne samt faktorer som er 

konstateret under de øvrige analyser. 

Udover PEST-analysen af hele omverdenen vil jeg, som nævnt også analysere på den branche som Novo 

Nordisk driver deres virksomhed i. Analysen vil ikke være på Novo Nordisks placering i branchen, men 

primært på generelle forhold i hele den branche som det defineres at Novo Nordisk tilhører, omend 

udgangspunktet for analysen naturligvis er Novo Nordisk. Definitionen af branchen er her vigtig da der 

findes mange former for komplekse brancher, der kan opdeles ud fra meget forskellige produktmæssige og 

geografiske afgrænsninger. Jeg vælger i definitionen af branchen, at tage udgangspunkt i de kundebehov 

som virksomhedernes produkter og services afdækker, idet det er disse behov som branchen konkurrerer 

om at afdække bedst. Konkurrenceforholdene i branchen vil blive analyseret ved brug af Porters Five Forces 

modellen. Moddellen deler, som navnet antyder, analysen af konkurrencekræfterne i en fastsat branche op 

i fem kategorier, som er opstillet i følgende figur. 

Figur 3, Porters Five Forces modellen: 5 

 
                                                           
5 http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1 

http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1 
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Som det kan ses er centrum i figuren rivaliseringen mellem de allerede eksisterende konkurrenter i den 

pågældende branche. Derudover presses branchen fra fire forskellige sider eller faktorer, hvor størrelsen af 

det pres som kommer udefra ikke blot kan udfordre branchen, men også true branchen i en sådan grad, at 

den interne rivalisering i branchen øges. F.eks. kan bare usikkerhed, om hvorvidt nye store konkurrenter vil 

entrere i branchen, få nogle af de eksisterende aktører til at fusionere eller tage andre skridt for at forbedre 

deres konkurrencemæssige fordele. Af de fire eksterne konkurrencekræfter vedrører de to truslen fra nye 

konkurrenter og produkter/services, og de to andre vedrører det styrkeforhold som leverandører og kunder 

i distributionskæden har under forhandlinger med den analyserede branche.  

Truslen fra nye konkurrenter varierer i høj grad fra branche til branche på baggrund af de entre barrierer, 

der er i den enkelte branche. En branche med høje stordriftsfordele eller højt udbytte af brancheerfaring vil 

oftest have relativt lave trusler fra nye konkurrenter, idet det vil være meget omkostningsfuldt at etablere 

sig som ny aktør. En ny aktør i en branche med stordriftsfordele vil være nødsaget til hurtigt at vinde en 

stor markedsandel for at kunne konkurrere med de etablerede virksomheder, som formodentligt allerede 

har tilpasset sig branchens stordriftsfordele og samlet sig i store organisationer. Ligeledes kan licenser og 

patenter virke som store entre barrierer i nogle brancher. 

Truslen fra nye produkter og services afgøres i høj grad, af de muligheder der er for produkt- og 

serviceudvikling indenfor afdækning af kundernes behov. For eksempel er aktører i branchen for udlejning 

af film, der holdt fast i fysiske medier, som VHS, DVD og Blu-ray, i høj grad blevet udkonkurreret af nye 

produkter og services i form af online streamingtjenester. 

Styrkeforholdet i forhold til leverandørerne er i høj grad bestemt af konkurrencekræfterne i den branche 

leverandørerne selv konkurrerer i. Hvis leverandøren befinder sig i en branche med lav konkurrence 

mellem de eksisterende virksomheder og ringe risiko for trusler fra nye markedsdeltagere eller produkter, 

vil leverandøren stå stærkt i deres forhandlinger. Derimod vil det være lettere at presse en leverandør fra 

en meget konkurrencepræget branche med at man vil overveje andre leverandører.  

Styrkeforholdet i forhold til kunderne kan på business-to-business markedet vurderes i høj grad at kunne 

anskues på den samme måde som styrkeforholdet i forhold til leverandører, altså ud fra vurdering af 

konkurrencekræfterne i kundens branche. På business-to-consumer markedet og især i Novo Nordisk 

branche for salg af medicin kan ordreafgiveren, betaleren og slutbrugeren ofte være to eller tre forskellige 

personer eller juridiske instanser. Dermed vil det være nødvendigt at identificere hvem af disse parter, der 

er afgørende for købsbeslutninger og forhandlinger, før man kan vurdere denne parts styrkeforhold. 

Derudover vil kundernes prisfølsomhed i høj grad være afgørende for deres styrkeforhold. 
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1.4.2.2 Interne faktorer 

Der vil i analyserne af de interne faktorer blive analyseret på hvordan Novo Nordisk vælger at konkurrere i 

den branche, der blev defineret og gennemgået under de eksterne analyser. Der vil derfor blive fokuseret 

på konkurrencestrategierne i den interne analyse, herunder fokus på hvordan Novo Nordisk anvender 

deres forskellige nuværende og fremtidige produkter til at udføre deres konkurrencestrategi.  

Til analyserne af selve konkurrencestrategierne vil jeg anvende Porters generiske strategier (også kaldet 

Porters konkurrence strategier), da denne model vurderes velegnet i forhold til hvordan Novo Nordisk selv 

anser deres strategiske fokusområder, som er vist i figur 12 i afsnit 2.4. Porter opdeler i denne model 

markedsstrategier i fire typiske strategier (tre såfremt modellen anvendes i den form hvor fokus anses for 

en samlet strategi uanset konkurrencemæssig fordel). Porters generiske strategier fremgår i følgende figur.   

Figur 4, Porters generiske strategier:6 

  
Konkurrencemæssig fordel 

 
  Lave omkostninger Unikt produkt/brand 

Målgruppe Stor markedsandel Omkostningslederskab Differentiering 
Lille markedsandel Omkostningsfokus Fokuseret differentiering 

 

Opdelingen af de fire strategier tager således udgangspunkt i hvor stor en markedsandel der sigtes efter og 

hvilken konkurrencemæssig fordel, virksomheden vil anvende til at opnå denne markedsandel. Modellen vil 

primært blive anvendt på den branche som er blevet defineret under Porters Five Forces modellen. 

 

Herefter vil jeg analysere endnu et niveau dybere og gennemgå hvordan Novo Nordisk anvender deres 

produkter som del af deres vækststrategier. Analysen heraf vil foretages ved brug af Ansoffs vækstmatrice, 

hvori Ansoff opdeler vækstmuligheder i fire kategorier. Ansoffs vækstmuligheder fremgår i følgende figur.   

Figur 5, Ansoffs vækstmatrice:7 

  Nuværende produkt Nyt produkt 
Nuværende marked Markedspenetrering Produktudvikling 

Nyt marked 
Markedsudvikling Diversifikation 
   - Relateret 
   - Konglomerat 

                                                           
6 Ole Sørensen side 85-88 samt egen tilvirkning 
7 Ole Sørensen side 89 
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Som det kan ses opdeler vækstmatricen de fire vækstkategorier efter om der er tale om et nyt eller 

eksisterende marked for virksomheden og om det er et nyt eller eksisterende produkt som virksomheden 

udbyder på markedet. Markedspenetrering er den mest åbenlyse og sikre strategi, da der hverken skal 

findes nye markeder eller produkter. Markedspenetrering kan dog kun foretages indtil det nuværende 

marked er mættet med de nuværende produkter, hvorefter det enten må forsøges at finde nye markeder 

til produkterne ved markedsudvikling eller nye produkter til de nuværende kunder ved produktudvikling. 

Alternativt kan det forsøges at tænke helt nyt og gå efter vækst med nye produkter til nye kunder ved 

diversifikation, der kan være enten relateret eller konglomerat afhængig af graden af relationen til de 

nuværende produkter og markeder. Diversifikation, særligt konglomerat, kan forventes at medføre øgede 

udfordringer i forhold til de øvrige vækstmuligheder, hvor en større grad af virksomhedens produkt- eller 

markedserfaring kan anvendes. 

 

1.4.2.3 Opsamling i SWOT analyse8 

Resultaterne af de førnævnte analyser og de fundne ikke-finansielle value drivers vil blive opsamlet i en 

SWOT-analyse, hvor de opdeles i styrker (Strengths), svagheder (Weaknesses), muligheder (Opportunities) 

og trusler (Threats), alt efter hvordan de vurderes at påvirke Novo Nordisks konkurrencemæssige position 

og fremtidige finansielle value drivere. Da virksomheden har lav eller ingen indflydelse på de eksterne 

faktorer vil de komme til udtryk i muligheder og trusler, som virksomheden bør handle på under 

hensynstagen til deres interne styrker og svagheder. F.eks. vil eksterne faktorer der giver udsigt til vækst i 

branchen være en mulighed for at virksomheden kan øge omsætningen, såfremt de har de rette interne 

styrker i forhold til konkurrenterne til at kapre en del af væksten.      

Herudover vil jeg i SWOT-opsamlingen identificere de nøglefaktorer, som skønnes at have den størst mulige 

påvirkning på de fremtidige driftsresultater og dermed værdiansættelsen af Novo Nordisk. De 

identificerede nøglefaktorer kan herefter bruges til at justere fokus i regnskabsanalysen og budgetteringen 

således, at der lægges mest vægt på de væsentligste faktorer.  

Da den grafiske præsentation af SWOT-analysen vil indgå i udfyldt form under selve analysedelen i figur 15 i 

afsnit 3.3 vil jeg ikke præsentere den her. 

 

                                                           
8 Ole Sørensen side 65-66 
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1.4.3 Afsnit 4, regnskabsanalyse 

 

Som vist i figur 1 i afsnit 1.4, skal den strategiske analyse suppleres af en ligeværdig regnskabsanalyse før de 

sammen vil danne grundlag for den efterfølgende budgettering. Regnskabsanalysen vil blive udført ved en 

gennemgang af regnskabstal fra de seneste syv årsrapporter for Novo Nordisk, dækkende perioden fra år 

2007 til år 2013, begge år inklusiv. Denne periodelængde er skønnet passende lang til at kortvarige udsving 

i regnskabstallene kan adskilles fra væsentlige vedvarende trends, som evt. kan vurderes at fortsætte i 

budgetperioden. Regnskabsanalysen vil indeholde tre forskellige elementer: 

Ø Reformulering af årsrapporternes regnskabstal 

Ø Rentabilitetsanalyse på baggrund af de reformulerede opgørelser 

Ø Analyse af udviklingen i nettoomsætning på geografisk- og produktniveau 

Hvert af de tre elementer i regnskabsanalysen vil blive beskrevet i følgende underafsnit.  

  

1.4.3.1 Reformuleringer af årsrapporternes regnskabstal 

Reformuleringerne udføres først for at modellere opsætningen af regnskabstallene i årsrapporterne således 

at disse opstilles i en form, der egner sig bedre til analysebrug. Reformuleringerne vil ikke ændre på tallene 

fra årsrapporterne, men blot omarrangere dem og i enkelte tilfælde dele dem op i flere skønnede 

underposter. Reformuleringerne vil blive udført på baggrund af standardregler for regnskabsanalyse og 

reformulering, men også med inddragelse af informationer om hvad de enkelte regnskabsposter omfatter i 

præcist Novo Nordisk, baseret på noteoplysninger fra årsrapporterne og yderligere informationsindsamling 

foretaget under opgavens tidligere afsnit. Disse informationer vil hovedsageligt vedrøre regnskabstallene 

for 2013, og de reformuleringer der foretages for 2013 vil relativt ukritisk blive videreført på de samme 

regnskabsposter for tidligere år, medmindre der er indikationer af, at enkelte poster for tidligere år er 

væsentligt forskellige fra 2013 og deres behandling skal undersøges særskilt. Ligeledes er 

reformuleringerne foretaget på baggrund af den detaljegrad der indgik i årsrapporten for 2013 og enkelte 

regnskabsposter som Novo Nordisk har specificeret yderligere i tidligere årsrapporter end i 2013, vil blive 

behandlet som en samlet post.9  

                                                           
9 Poster der fremgik adskilt i årsrapporterne for tidligere år, men som er slået sammen i regnskabsanalysen for at 
bringe alle år på samme detaljegrad som 2013, er typisk markeret med noter under inputdelene i de vedlagte Excel 
ark.  
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Reformuleringerne vil blive udført på egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen i den nævnte 

rækkefølge. Herudover kunne der evt. foretages reformulering og analyser af pengestrømsopgørelsen, 

hvilket dog er fravalgt, da det er skønnet mest anvendeligt at budgettere på baggrund af poster fra 

resultatopgørelser og balancer, hvorefter formel 2 fra afsnit 1.4.5.1 kan anvendes til beregning af de frie 

pengestrømme. Beskrivelsen af hver af de tre reformuleringer og de reformuleringstrin der udføres vil blive 

beskrevet sammen med præsentationerne af de reformulerede tal i afsnit 4.1.  

 

1.4.3.2 Rentabilitetsanalyse på baggrund af de reformulerede opgørelser 

Efter reformuleringen vil de reformulerede opgørelser blive anvendt til at udføre en rentabilitetsanalyse, 

hvori forrentningen af egenkapitalen (ROE eller Return On Equity) vil blive analyseret ved en 

dekomponering af de elementer der udgør ROE i de historiske regnskabstal. Derved kan det ses hvilke 

komponenter og nøglefaktorer, der i analyseperioden har påvirket ændringer i forrentningen og en bedre 

forståelse af disse komponenter og nøglefaktorer kan indarbejdes i budgetperioden. Rentabilitetsanalysen 

vil blive udført ved brug af den udvidede DuPont model, der er skitseret ved følgende DuPont pyramide. 

Figur 6, DuPont pyramiden:10

 

Dekomponeringen sker som vist i pyramiden i tre niveauer, hvor komponenterne i ROE gradvist splittes op, 

så der for hvert niveau, opnås en mere detaljeret specifikation af de underliggende faktorer i ROE. Der kan 

udover de i figuren viste analyse, tilføjes flere andre analyser på niveau 3, for eksempel kan aktivernes 

omsætningshastighed (AOH) opdeles og analyseres som summen af omsætningshastighederne for to eller 

flere undergrupper af aktiver, ligesom den totale overskudsgrad i figuren er opdelt i salg og andet.  

                                                           
10 Ole Sørensen side 210 samt egen tilvirkning 
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I det første niveau fraskilles finansieringsaktiviteterne fra driftsaktiviteterne således at der i de følgende 

niveauer kan fokuseres på driftsaktiviteterne for sig. Finansieringsaktivernes påvirkning af ROE, er som det 

kan ses i figuren bestemt af to faktorer, den finansielle gearing (FGEAR) samt SPREAD’et.  

I niveau 2 af analysen på netto driftsaktivernes afkast (NDA) deles afkastet op i overskudsgrad (OG), udtrykt 

ved driftsoverskudets (DO) andel af salget, og aktivernes omsætningshastighed (AOH), der udtrykkes ved 

hvor meget salg der bliver genereret af driftsaktiverne.11  

Overskudsgraden vil blive yderligere undersøgt i niveau 3, hvor den deles op i overskudsgrad for salget og 

overskudsgrad fra øvrige poster. Jeg har valgt at fortage denne analyse på niveau 3, men ikke dekomponere 

f.eks. AOH, da driftsoverskudet fra salget forventes at følge en mere jævn og forudsigelig udvikling end 

driftsoverskudet fra øvrige poster, hvorved deres opdeling kan bidrage til den følgende budgettering.  

 

1.4.3.3 Analyse af udviklingen i nettoomsætning på geografisk- og produktniveau 

En væsentlig del af budgettering vil være at budgettere nettoomsætningen, da væksten i omsætning vil 

være afgørende for mange af de øvrige poster i budgetperioden, f.eks. driftsomkostninger og mængden af 

driftsaktiver, som ved en given omsætningshastighed i aktiver (AOH) skal etableres for at opnå denne 

omsætning. For at bidrage med informationer til budgetteringen vil jeg derfor analysere de seneste års 

udvikling i nettoomsætning ved at opgøre væksten på geografisk- og produktniveau.  

 

1.4.4 Afsnit 5, budgettering af fremtidige regnskabstal 

 

Da værdiansættelsen er baseret på en evigt going koncern, er det umuligt at lave budgetter for hvert år i 

hele værdiansættelsen og det er nødvendigt før eller siden at indarbejde alle følgende år som en 

terminalperiode. Væksten skal, i.h.t. formel 1 i afsnit 1.4.5.1, være konstant (g) i terminalperioden, hvorfor 

det er nødvendigt at foretage specifik budgettering længe nok til at bedste skøn for frie cash flows i 

terminalperioden vil være en fast vækst i % for alle følgende år. Den fastsatte terminalvækst skal desuden 

være under eller på niveau med den forventede langsigtede vækst i verdensøkonomien.12 

                                                           
11 AOH kan også udtrykkes ved den reciprokke værdi for hvor mange driftsaktiver der skal til at supporte salget. 
12 Da terminalperioden er uendelig vil en højere vækstrate end verdensøkonomiens medføre, at virksomheden i al 
evighed vil vokse mere end verdensøkonomien og blive større end verdensøkonomien, hvilket selvsagt er umuligt. 
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Novo Nordisk har de seneste mange år haft tocifrede vækstrater i %, derfor skal budgetteringsperioden 

fastsættes så den er lang nok til, at vækstraterne forventes at falde fra det nuværende høje niveau og når 

at nærme sig væksten i verdensøkonomien. På baggrund af at patenter for mange af de nuværende 

produkter, som står bag den historiske og høje vækst, vil udløbe frem mod år 2020, jfr. figur 9 i afsnit 2.3, er 

det valgt at år 2021 og frem anses som terminalperiode.  

I budgetteringen vil der derfor blive udarbejdet specifikke budgetter for en periode på 7 år, 2014 – 2020, 

inden budgetfasen går over i en terminalperiode, hvor der forventes fast vækst fra år 2021 og frem. 

 

1.4.5 Afsnit 6, værdiansættelse og analyser heraf  

 

Efter budgetfaktorerne er skønnet, skal de anvendes til at estimere den aktieværdi som de vil medføre. Til 

at fastsætte nutidsværdien af en aktie ud fra budgetterne skal der vælges en værdiansættelsesmodel. I 

denne værdiansættelsesmodel skal der ligeledes indarbejdes en tilbagediskonteringsfaktor, der kan bruges 

til at fastsætte hvad de forventede fremtidige værdistigninger og udbytter er værd i nutidsværdi for en 

investor. Derudover vil der, som det vil blive beskrevet i afsnit 1.4.5.3, uundgåeligt være foretaget fejlskøn 

og indregnet usikkerheder i budgetteringen samt beregningen af tilbagediskonteringsfaktoren, hvorfor der i 

afsnit 6.3 vil blive foretaget vurdering og følsomhedsanalyser af den beregnede aktieværdi.  

Henholdsvis valg og beskrivelse af værdiansættelsesmodel, beregning af tilbagediskonteringsfaktor og 

analyserne af den beregnede værdiansættelse vil blive beskrevet i de følgende underafsnit. 

 

1.4.5.1 Beregning af værdiansættelsen13   
Værdiansættelsen foretages ved at bruge såkaldte absolutte værdiansættelsesmodeller til at beregne 

fundamentalværdien, som er nutidsværdien af de forventede fremtidige afkast til aktionæren i form af 

udbytte og kursgevinster.14 Opgørelsen til nutidsværdien af de fremtidige afkast beregnes ved brug af en 

tilbagediskonteringsfaktor, som beskrives nærmere i underafsnittet herefter.  

                                                           
13 Ole Sørensen side 25-29 og 32-39 
14 Hermed menes kursgevinster såfremt den fremtidige markedsværdi vil være lig den fundamentale værdi, hvilket 
den ikke nødvendigvis vil være under teorierne om uperfekte aktiemarkeder, der er forudsætninger for overhovedet 
at foretage fundamental værdiansættelse. Usikkerheden om fremtidige udsving i markedsværdien vil dog ikke påvirke 
de fundamentale værdiansættelser, da de er baseret på at aktien beholdes og virksomheden er en going koncern. 
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De absolutte modeller inddeles i direkte modeller og indirekte modeller. Direkte modeller beregner 

værdien af egenkapitalen direkte ud fra afkast, der tilfalder aktionærerne. Indirekte modeller beregner 

indirekte værdien af egenkapitalen ved først at beregne værdien af hele virksomheden ved samlede afkast, 

der tilfalder aktionærer samt långivere, for efterfølgende at fratrække den bogførte værdi af långivernes 

krav under forudsætning om at långivningen ikke skaber værdi. I denne afhandling er det valgt at anvende 

en indirekte model, da disse kan simplificere regnskabsanalysens behandling af virksomhedens finansiering.  

Endvidere eksisterer der to forskellige indirekte værdiansættelsesmodeller, RIDO-modellen, der 

værdisansætter residualoverskud og FCF-modellen, der værdiansætter cash flow. Modellerne beregnes lidt 

forskelligt, men vil ved anvendelse på samme udgangspunkt, i form af samme budgetter og 

diskonteringsfaktor for begge modeller, give samme resultat. Det er derfor kun nødvendigt at bruge en af 

de to modeller og jeg har valgt kun at gennemgå beregninger ved brug af FCF-modellen, da dens 

pengebaserede tilgang forventes at virke mere intuitiv for mange personer end den regnskabsbasserede 

tilgang i RIDO-modellen. RIDO-modellen er dog anvendt til kontrol af aktieværdien fra FCF-modellen og 

beregningen fra RIDO-modellen er vedlagt i bilag 4. 

Beregningen af egenkapitalværdien under FCF-modellen foretages ud fra følgende formler. 

Formel 1, beregning af egenkapitalværdi (V0
E) ved FCF-modellen ved netto finansielle aktiver (NFA): 15 

 

Hvor: 

Ø V0
E er den beregnede fundamentale værdi af egenkapitalen i år 0 (analysetidspunktet) 

Ø t er de enkelte budgetår 1, 2, 3... indtil terminalåret som er T 

Ø g er den forventede konstante vækstrate i % i terminalperioden 

Ø NFA0 er Netto Finansielle Aktiver i år 0. Novo Nordisk har lidt atypisk Netto Finansielle Aktiver, de 

fleste virksomheder har Netto Finansielle Forpligtelser (NFF), som fratrækkes virksomhedsværdien 

Ø FCFt er det frie cash flow for hvert år (t), hvis beregning gennemgås i følgende formel 2 

Ø rwacc er tilbagediskonteringsfaktoren i %, hvis beregning gennemgås i følgende underafsnit 1.4.5.2 
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Formel 2, beregning af FCFt: 16 

����= ���− ∆���� 

Hvor: 

Ø DOt er driftsoverskuddet for hvert år (t) 

Ø ΔNDAt er ændringen fra primo til ultimo i netto driftsaktiver for hvert år (t) 

Anvendelsen af FCF-modellen i praksis og beregningerne på Novo Nordisk vil blive foretaget og præsenteret 

i afsnit 6.2.  

 

1.4.5.2 Beregning af tilbagediskonteringsfaktor, rwacc 

Som netop beskrevet skal de forventede fremtidige afkast tilbagediskonteres til nutidsværdi. Da den valgte 

værdiansættelsesmodel er indirekte og værdisætter de samlede afkast tilfaldende aktionærer og långivere, 

skal tilbagediskonteringsfaktoren også tage højde for begge parter. Tilbagediskonteringen under de 

indirekte værdiansættelsesmodeller foretages derfor ved vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, 

kaldet rwacc (Weighted Average Cost of Capital). Beregningen af rwacc foretages ved følgende formel.  

Formel 3, beregning af rwacc ved netto finansielle aktiver (NFA): 17 

�����= ���
����

∗��−
�����
����

∗��� 

Hvor: 

Ø V0
E er markedsværdien af egenkapitalen i år 0 (analysetidspunktet) 

Ø V0
NFA er markedsværdien af netto finansielle aktiver i år 0 

Ø V0
EV er markedsværdien af virksomheden i år 0 (V0

EV= V0
E- V0

NFA) 

Ø rfa er effektiv rente efter skat på finansielle aktiver 

Ø re er ejernes afkastkrav, hvis beregning gennemgås i følgende formel 4 

Det skal her bemærkes at V0
E, V0

NFA og V0
EV anvendes til markedsværdier i modsætning til formel 1 hvor V0

E 

er anvendt til den beregnede fundamentale egenkapitalværdi. Da den fundamentale egenkapitalværdi først 

kan beregnes efter beregning af rwacc, er det nødvendigt at gå ud fra markedsværdier i beregningen af rwacc. 
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Ejernes afkastkrav (re) kan beregnes ved brug af en såkaldt Capital Asset Pricing Model ved følgende formel. 

Formel 4, beregning af re: 18 

 

Hvor: 

Ø rf er den risikofri rente, der kan opnås ved risikofrie investeringer 

Ø E(rm)-rf er markedets generelle risikopræmie i forhold til de risikofrie investeringer 

Ø β (beta) er den systematiske risiko for den pågældende aktie i forhold til markedets risikopræmie  

Beregningen af rwacc og opgørelsen af de underliggende parametre vil blive foretaget i afsnit 6.1.     

 

1.4.5.3 Analyser af den beregnede værdiansættelse 

Da det må anses for statistisk umuligt at udarbejde et budget, som rammer alle fremtidige nøgletal korrekt, 

vil der være en risiko for, at den beregnede værdiansættelse er ukorrekt. Fremfor at forsøge at udarbejde 

et perfekt budget, vil jeg udarbejde budgettet bedst muligt indenfor et vist ressourceforbrug og foretage to 

analyser af værdiansættelsen, følsomhedsanalyser og sammenligning med relativ værdiansættelse.  

Under følsomhedsanalyserne vil det blive opgjort hvordan resultatet af værdiansættelsen, den beregnede 

aktieværdi, ville være påvirket såfremt der var ændret på parametre i budgetteringen. Udover at vise hvor 

meget budgetparametrene skal justeres før vurderingen af aktien ændres fra købs- til salgsanbefaling, kan 

følsomhedsanalyserne også vise hvilke parametre, som har særligt stor indflydelse på værdiansættelsen.  

I sammenligningen med en relativ værdiansættelse vil resultatet af den absolutte værdiansættelse blive 

sammenlignet med værdien af Novo Nordisk beregnet relativt ud fra udvalgte sammenlignelige 

virksomheders markedsværdier. Da værdiansættelsens udgangspunkt, som beskrevet i indledningen, er at 

efterprøve og udfordre markedsværdien, kan dette virke forkert og cirkulært. Ud fra et synspunkt om at 

markedsværdierne for de sammenlignelige virksomheder må forventes at være tilnærmelsesvis korrekte 

kan relative modeller dog bruges til at beregne en tilnærmelsesvis korrekt værdi for den analyserede 

virksomhed. De anvendte relative modeller vil blive beskrevet sammen med udregningen i afsnit 6.3.2. 
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2. Virksomhedspræsentation 

 

Indeværende afsnit tjener som en introduktion af selve koncernen Novo Nordisk, således at læseren får en 

præsentation af den virksomhed, som resten af opgaven skal omhandle. Afsnittet har dog ikke kun til 

formål at præsentere Novo Nordisk, men tjener også til forståelse af hvad der egentligt driver den 

forretning som virksomheden foretager, hvad der er virksomhedens eksistensgrundlag og ultimativt hvad 

samt hvordan Novo Nordisk skaber værdi. En stor del af de informationer, der frembringes i dette afsnit vil 

derfor danne grundlag for de skøn og vurderinger, der foretages i de kommende afsnit.   

 

2.1 Historien bag Novo Nordisk19 

 

Virksomheden Novo Nordisk blev, i sin nuværende form, til i år 2000 efter en opdeling af den tidligere 

virksomhed i tre selvstændige selskaber. Det nye Novo Nordisk A/S ”beholdt” Health Care-forretningen, 

som udgjorde størstedelen af virksomheden, mens enzym-delen der var anset som mindre værdiskabende 

blev udskilt til det nye selskab, Novozymes A/S.20  Desuden dannes Novo A/S, som er Novo Nordisk Fondens 

holdingselskab og nærmere beskrevet i afsnit 2.5. 

Før opdelingen i år 2000, var Novo Nordisk blevet til under en fusion i år 1989 mellem de to virksomheder 

Novo Industri A/S og det mindre Nordisk Gentofte A/S. De to selskaber har i store træk en fælles historie, 

som strækker sig tilbage til år 1922 hvor ægteparret August Krogh (professor og modtager af nobelprisen i 

medicin i 1920) og Marie Krogh (læge og forsker i stofskiftesygdomme, der i øvrigt selv var type 2-

diabetiker) rejste til USA. Her mødte August og Marie Krogh to forskere, der behandlede diabetespatienter 

med insulinekstrakt fra oksebugspytkirtler og ægteparret fik licens til at påbegynde en insulinproduktion i 

Danmark. Den 21. december 1922 lykkedes det for første gang at udskille insulin fra en oksebugspytkirtel 

og i foråret 1923 blev de første patienter behandlet med insulinen og Nordisk Insulinlaboratorium (Nordisk) 

blev grundlagt. Kort efter blev brødrene Harald og Thorvald Pedersen ansat, dog blot for at Thorvald, i 

1924, blev fyret og Harald i sympati valgte at sige sin stilling op. Brødrene valgte herefter at starte deres 

egen insulinproduktion og starte den konkurrerende virksomhed Novo Terapeutisk Laboratorium (Novo).  

                                                           
19 http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/aboutus_history.asp 
20 http://www.business.dk/evb-archive/novo-nordisk-i-nyt-vaekstboom 

http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/aboutus_history.asp 
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De følgende 65år konkurrerede de to virksomheder og udviklede sig begge kraftigt. Begge havde 

hovedfokus på diabetesbehandling og gjorde dette til et eksporteventyr for Danmark, men Novo blev også 

verdensførende i produktionen af industrielle enzymer og Nordisk udviklede medicin til behandling af 

blødersygdomme og vækstforstyrrelser. Herefter valgte de i 1989 at indgå i førnævnte fusion og danne 

Novo Nordisk. Ved fusionen havde Novo Industri A/S ca. 9.500 medarbejdere og Nordisk Gentofte A/S ca. 

1.450 medarbejdere. 21 På trods af at Nordisk Gentofte A/S (opr. Nordisk Insulinlaboratorium) var det 

oprindelige firma endte det altså med at være de tidligere ansatte brødres afhopper Novo Industri A/S (opr. 

Novo Terapeutisk Laboratorium) som var langt det største firma ved fusionen i år 1989. Ved føromtalte 

opdeling i år 2000 var det dog også enzymproduktionen, der kom fra Novo Nordisk Industri A/S, der blev 

udskilt i Novozymes A/S.     

 

2.2 Hvor Novo Nordisk er i dag 

 

Novo Nordisk er i dag en verdensomspændende virksomhed, der har ca. 40.700 ansatte (juni 2014 tal), 

hvilket svarer til at medarbejderstaben har gennemgået en firedobling på de 25 år siden føromtalte fusion 

og det på trods af udskillelsen af Novozymes i 2000. De ansatte er fordelt i følgende overordnede 

ansættelses- og geografiske områder. 

Figur 7 og 8, fordeling af ansatte: 22 

 

                                                           
21 http://www.novonordiskfonden.dk/da/content/1989-fusion-novo-nordisk-fonden-dannes 
22 Selvudarbejdet på baggrund af tal fra http://novonordisk.com/about_us/facts_and_figures/facts.asp 
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Novo Nordisk er således en virksomhed, der stadig er stærkt forankret i Danmark og har valgt fortsat at 

beholde ikke kun administrationen, men også en stor de af deres forskning og produktionsstillinger i 

Danmark. Samtidigt er virksomheden dog verdensomspændende med medarbejdere i 75 lande, 

markedsføring af produkter i 180 lande (mangler dermed kun 13 i forhold til de 193 medlemslande i FN23) 

og med 24,3 millioner slutbrugere af blot deres diabetesprodukter. Dette har været medvirkende til et salg 

på 83,6 mia. kr. og et nettoresultat på hele 25,2 mia. kr. i 2013.24 De ekstremt flotte nettoresultater 

gennem de seneste år, for 2013 svarende til ca. 30 % af salget, har givet genlyd i pressen og på børserne. 

Kursen på en aktie i Novo Nordisk er næsten firedoblet de seneste fem år, jfr. figur 14 i afsnit 3.1.2.1. 

Novo Nordisk koncernen har en lang række datterselskaber og associerede selskaber, hvoraf alle på nær et 

er 100 % ejede datterselskaber. Den enlige undtagelse er ”Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd.”, hvori 

Novo Nordisk kun ejer en kapitalandel på 49 %, der derfor betegnes som en associeret virksomhed.25 Da 

Novo Nordisk ejer alle deres datterselskaber 100 % er der ingen minoritetsinteresser som der skal tages 

højde for i reformuleringen. Novo Nordisk udmeldte dog i starten af 2014 at de ville undersøge 

mulighederne for at børsnotere datterselskabet Novo Nordisk IT (NNIT) og frasælge en andel på omkring 30 

% heraf. Efterfølgende blev det planlagt at foretage en børsnotering af datterselskabet i oktober 2014, men 

denne er nu udskudt til 2015.26   

 

                                                           
23 http://www.unric.org/da/information-om-fn/25948 
24 2013 årsrapport side 4 
25 2013 årsrapport side 92 
26 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/293479/boersnoteringen_af_nnit_skudt_til_2015.html 
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2.3 Produkterne og deres markeder 

 

I enhver værdiansættelse vil et nøglepunkt være at identificere hvad der skaber værdien. Kun når de 

væsentligste værdiskabende elementer i virksomhedens værdikæde kendes, kan den værdi virksomheden 

skaber forklares og analyseres. I en virksomhed som Novo Nordisk, der både udfører forskning i nye 

mediciner samt produktion af de eksisterende, vurderer jeg at det i høj grad er selve produkterne eller 

lægemidlerne som er hovedfokus i værdiskabelsen.  

Omkostningerne til opfindelse, test, godkendelse, patentering samt påbegyndelse af produktionen af nye 

lægemidler er enorm og som følge heraf skønnes der at være store barrierer for, at andre virksomheder 

kan skabe konkurrerende produkter, hvilket vil blive analyseret i afsnit 3.1.2.2.  Dermed kan produktionen 

af patenterede lægemidler skabe overnormale afkast og den eksisterende portefølje af lægemidler samt 

halvfærdige forskningsprojekter, repræsenterer en stor del af værdien i Novo Nordisk. Ligeledes kan 

produkterne dog meget hurtigt tabe værdi, såfremt en konkurrent indfører et bedre lægemiddel eller hvis 

patentet udløber og produkter frit kan produceres som kopimedicin, hvorved de overnormale afkast 

udkonkurreres. I følgende figur er inkluderet oversigt over hvornår patenterne på Novo Nordisks produkter 

udløber. 

Figur 9, patentudløb på Novo Nordisks produkter: 27 

 

I følgende underafsnit vil jeg beskrive nuværende lægemidler som Novo Nordisk udbyder til behandling af 

sukkersyge og øvrige sygdomme samt de væsentligste udviklingsprojekter for nye lægemidler. Der vil være 

fokus på de væsentligste produkter i forhold til omsætning og omsætningspotentiale, men jeg vil først gå i 

dybden med salgstal for nuværende lægemidler i regnskabsanalyserne under afsnit 4.3.   
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2.3.1 Insuliner og andre produkter mod sukkersyge 

 

 Langt størstedelen af omsætningen i Novo Nordisk stammer i dag fra Insuliner og andre produkter mod 

sukkersyge, også kaldet diabetes. En væsentlig forståelse af værdiskabelsen i Novo Nordisk kommer derfor 

fra forståelsen af sukkersyge og jeg vil i de følgende underafsnit først beskrive sygdommen og dernæst de 

produkter som Novo Nordisk udbyder til behandling af sukkersyge.  

 

2.3.1.1 Om sygdommen sukkersyge 

Sukkersyge er en betegnelse for sygdomme hvor sukkerindholdet i blodet er over normalt. Dette medfører 

en række komplikationer, bl.a. øget risiko for hjerte-kar sygdomme, nyresvigt, blindhed, hyppig 

vandladning samt øget sult og tørst. En stor del af disse komplikationer kan i sidste ende føre til dødsfald og 

i 2013 var sukkersyge skyld i 5,1 millioner dødsfald. Skønnet over antallet af diabetikere på verdensplan 

varierer mellem ca. 350 og 400 millioner fra kilde til kilde, men i årsrapporten for 2013 henviser Novo 

Nordisk selv til tal fra den Internationale Diabetes Føderation på 382 millioner diabetikere og skøn for 592 

millioner i år 2035. Det skønnes i øvrigt at kun halvdelen af de 382 million får stillet en diagnose samt at kun 

halvdelen af de diagnoserede får behandling. Dette svarer således til at hele 75 % eller næsten 300 

millioner af diabetikerne skønnes at være uden behandling.28   

Kroppens typiske værn til regulering af blodsukkeret er hormonet insulin, der produceres i bugspytkirtlen. 

Da der endnu ikke findes nogen egentlig kur for sukkersyge, se i øvrigt analysen i afsnit 3.1.2.3 vedr. 

mulighederne for en kur, producerer Novo Nordisk og deres konkurrenter udelukkende medicin, der kan 

afhjælpe følgerne af sygdommen. Sukkersyge deles typisk op i to hovedgrupper. 

Ø Type 1 diabetes29 

Type 1 diabetes skyldes at bugspytkirtlen ikke producerer den insulin, der skal til for at regulere 

blodsukkeret. Type 1 diabetes er, i modsætningen til type 2, ikke en livsstilsygdom og rammer derfor også 

folk med en sund livstil. Sygdommen rammer både børn og voksne, dog oftest børn, og type 1 diabetes 

kaldes derfor også ungdomssukkersyge. Da kroppen, typisk, stadig reagerer normalt på insulin kan 

sygdommen lindres ved enten injektioner med insulin eller lægemidler som kan hjælpe med at genskabe 

kroppens egenproduktion af insulin.  

                                                           
28 2013 årsrapport side 22-23 
29 http://www.diabetes.dk/diabetes-1/fakta-om-diabetes-1.aspx 
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Ø Type 2 diabetes30 

Type 2 diabetes skyldes at kroppen har nedsat insulinfølsomhed eller at kroppen nedbryder insulin via 

enzymet IDE (Insulin Degrading Enzyme). Type 2 diabetes er en livsstilsygdom, forårsaget af bl.a. overvægt, 

mangel på motion samt rygning og derfor er type 2 diabetes også blevet kaldt gammelmandssukkersyge. 

Fordi sygdommen i høj grad opstår som følge af livstil og ikke af arvelige problemer, opstår sygdommen 

gradvist i takt med f.eks. øget overvægt eller mangel på motion. I de indledende faser kan det forsøges at 

lindre sygdommen med livstilsændringer og mildere tabletbehandling. Er det ikke tilstrækkeligt kan der 

behandles med injektion af insulin i stigende doser/styrke.  

Ca. 90 % af alle diabetikere på verdensplan har type 2 diabetes og da sygdommen er en livsstilssygdom er 

det type 2 diabetes, der er hovedårsag til at antallet af diabetikere forventes at stige med 210 millioner 

frem mod 2035. Udviklingen er størst i lav- og mellemindkomstlande hvor økonomisk vækst og urbanisering 

medfører store livstilsændringer. Allerede i dag skønnes 80 % af verdens diabetikere at bo i disse lande.31 

 

2.3.1.2 Generelt om produkter mod sukkersyge 

Produkter til behandling af diabetes deles typisk op i humane og moderne insuliner, hvor moderne insuliner 

ofte inkluderer andre moderne ikke-insulin produkter som Victoza®, der er beskrevet i afsnit 2.3.1.5.  

Det oprindelige insulin var, som beskrevet i afsnit 2.1, animal men i 1982 lancerede Novo Nordisk verdens 

første insuliner identisk til kroppens eget humane insulin. Produktionen var stadig baseret på udvinding af 

insulin fra grise, som efterfølgende blev omdannet til humant insulin. I 1987 begyndte produktion af human 

insulin ved genetisk modificerede gærceller og produktionen foregår i dag typisk ved fermentering.32  

Efter ovennævnte udvikling fra animalske til humane insuliner har insulinprodukterne foretaget en 

videreudvikling, hvor man er gået væk fra at efterligne kroppens egen insulin. I moderne insuliner, også 

kaldet insulinanaloger, kan man ved at ændre på molekylestrukturen udforske og fremstille forskellige 

insuliner, som virker optimalt for særlige grupper af patienter eller i særlige situationer. En hyppigt brugt 

differentiering er reaktionshastigheden og virkningstiden således at der både kan udbydes insuliner, som 

giver en hurtig effekt til akutte tilfælde samt insuliner til længerevarende regulering af blodsukkeret. 33  

                                                           
30 http://www.diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2.aspx 
31 2013 årsrapport side 22-23 
32 http://www.novonordisk.com/about_us/history/step-by-step.asp 
33 http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/33080 
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Ligesom markedet har bevæget sig væk fra den animale insulin, er de moderne insuliner nu ved helt at 

overtage markedet fra human insulin, hvilket fremgår i følgende to figurer. Da moderne insuliner sælges til 

højere priser end humane insuliner er deres markedsandel større målt i omsætning end volumen.  

Figur 10 og 11, fordeling af volumen og omsætningen i insulinmarkedet: 34 (omsætning øverst) 

 

2.3.1.3 Novo Nordisks humane insuliner 

Novo Nordisk sælger humant insulin i tre udgaver, Insulatard®, Actrapid® og Mixtard®, der alle indeholder 

humant insulin som aktivt stof, men med forskellige blandinger af insulinet på opløst og krystallinsk form. 

Produkternes virkningshastighed varierer da krystaller skal opløses før kroppen kan optage insulinet.35  

 

2.3.1.4 Novo Nordisks moderne insuliner 

Novo Nordisk sælger pt. følgende moderne insuliner, som alle bruges til både type 1 og 2 diabetes. 

Ø Novorapid® (også kaldet Insulin aspart efter det aktive stof, markedsført som Novolog® i U.S.A.)36 

Novorapid® er et hurtigt virkende insulin (hurtigere end humant insulin) og indtages derfor typisk ved 

måltider. Novorapid®, blev lanceret i år 1999 som det første moderne insulin fra Novo Nordisk og i 2007 

blev det, som det første hurtigtvirkende insulin, godkendt af EU til behandling af ældre patienter.  
                                                           
34http://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2011/CMD2011/03_The_global_diabetes_c
are_market_CMD2011.pdf 
35 http://www.novonordisk.com/press/factaboutnnproducts.asp 
36 http://www.novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=94b68e67-20fb-4add-
a0fc-d46bbd2727c1 

http://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2011/CMD2011/03_The_global_diabetes_c
http://www.novonordisk.com/press/factaboutnnproducts.asp 
http://www.novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=94b68e67-20fb-4add-
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Ø NovoMix® (30/50/70)37 

NovoMix® er et blandingsprodukt baseret på det samme hurtigtvirkende aktive stof som Novorapid®, 

Insulin aspart, men i en 30, 50 eller 70 % blanding mellem krystallinsk og opløst form.  

Ø Levemir® (også kaldet Insulin Detemir efter det aktive stof )38 

Levemir® er et langsomt virkende insulin (langsommere og mere afdæmpet end humant insulin) og bruges 

derfor typisk til længerevarende og mindre kritiske reguleringer af blodsukkeret ved 1 – 2 doser om dagen.  

 

2.3.1.5 Victoza® (også kaldet Liraglutid efter det aktive stof)39 40 

Victoza® er modsat de førnævnte insuliner et hormon, som stimulerer kroppens egen insulinproduktion og 

produktionen øges kun ved højt blodsukker, hvorved Victoza® i forhold til injektion af insulin har en lavere 

risiko for at medføre lavt blodsukker, også kendt som Hypoglykæmi. Victoza® anvendes p.t. kun til type 2 

diabetes, men kan muligvis fremover bruges som tillægsbehandling for type 1 diabetes.41  Victoza® er et nyt 

produkt, lanceret i 2009, og vil derfor blive indregnet sammen med de moderne insuliner i analyserne. 

 

2.3.1.6 Orale antidiabetika 

Novo Nordisk sælger også orale antidiabetika i form af tabletter til milde diabetestilfælde. Da omsætningen 

herpå er relativt begrænset vil de i analyserne blive indregnet sammen med de humane insuliner. 

 

2.3.1.7 Doseringssystemer 

Novo Nordisk producerer selv dosseringssystemer til injicering af insulin m.v. og udvikler løbende disse så 

injiceringen bliver lettere og mindre risikofyldt. Novo Nordisk har differentieret produkterne med specielle 

penne til børn og svagtseende.42 Dosseringsystemerne indregnes ikke som en særskilt omsætningspost. 

                                                           
37http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000308/human_med_000933.
jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124&jsenabled=true 
38http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000528/human_med_000884.
jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124&jsenabled=true 
39http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001026/human_med_001137.
jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124 
40 http://www.drugs.com/nda/liraglutide_080530.html 
41 2013 årsrapport side 10. 
42 http://www.novonordisk.com/images/press/Infographics/Devices_heritage_infographic.pdf 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000308/human_med_000933.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000528/human_med_000884.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001026/human_med_001137.
http://www.drugs.com/nda/liraglutide_080530.html 
http://www.novonordisk.com/images/press/Infographics/Devices_heritage_infographic.pdf 
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2.3.2 Biopharmaceuticals43 

 

Novo Nordisk producerer og markedsfører også en række produkter til andre sygdomme end sukkersyge og 

kalder samlet set disse for Biopharmaceuticals. Disse produkter dækker behandling indenfor tre områder. 

Ø Hæmostase/Hæmofili44 

Hæmostase er betegnelse for kroppens evne til at stoppe blødninger og Hæmofili eller blødersyge er en 

sygdom hvor patienten har defekter i blodets koagulationsfaktorer. Novo Nordisk har i dag kun et produkt i 

denne underkategori, nemlig NovoSeven®, der anvendes til hæmofilipatienter, der danner antistoffer mod 

de traditionelle behandlinger. Novo Nordisk betjener dermed p.t. kun en niche af hæmofilipatienterne, 

men forsøger som beskrevet i følgende afsnit 2.3.3 at udvide produktsortimentet på dette område. 

Ø Humane væksthormoner45 

I denne kategori markedsfører Novo Nordisk kun et væsentligt lægemiddel, nemlig Norditropin®, som er 

kemisk fremstillet væksthormon til patienter, der ikke selv producerer nok væksthormon. 

Ø Hormonterapi 

Denne kategori består af produkter til behandling af mangel af det kvindelig kønshormon. Omsætningen på 

disse produkter er lav og fremgår kun under øvrige produkter. De bliver derfor ikke gennemgået nærmere. 

 

2.3.3 Kommende produkter og mulige nye salgsområder for eksisterende  

 

Novo Nordisk lister i deres årsrapport en oversigt over deres igangværende udviklingsprojekter og opdeler 

disse i fire udviklingsstadier, fase I, II og III samt ”registrering/godkendelse”, hvor fasen beskriver hvor langt 

præparatet er i de studier, der leder op til en registreringsansøgning.46 Novo Nordisks egne erfaringer viser 

at chancen for markedsføring af projekter er hhv. under 35 %, ca. 40 % og ca. 70 % for produkter i fase I, II 

og III.47 Af de 25 udviklingsprojekter som Novo Nordisk oplister, er der ved 2013 årsrapportens afslutning:48 

                                                           
43 http://www.novonordisk.com/press/factaboutnnproducts.asp 
44 2013 årsrapport side 18 og 30. 
45 https://www.norditropin.com/ 
46 2013 årsrapport side 20 - 21 
47 2013 årsrapport side 42 

http://www.novonordisk.com/press/factaboutnnproducts.asp 
https://www.norditropin.com/ 
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Ø   4 projekter under registrering/godkendelse, heraf 3 vedr. diabets og 1 vedr. fedme 

Ø   5 projekter i fase III, heraf 3 vedr. diabetes og 2 vedr. hæmofili 

Ø   4 projekter i fase II, heraf 1 vedr. diabetes og 3 vedr. inflammation 

Ø 12 projekter i fase I, heraf 7 vedr. diabetes, 1 vedr. hæmofili, 1 vedr. vækst og 3 vedr. inflammation  

Til sammenligning havde Novo Nordisk ved udgangen af 2009 følgende igangværende udviklingsprojekter 

under de sidste to trin:49 

Ø 2 projekter under registrering/godkendelse, Victoza® og det mindre hormonterapiprodukt 

Vagifem®. Begge produkter er nu udbudt på markedet 

Ø 5 projekter i fase III, hvoraf 1 projekt stadig er under fase III, 3 projekter nu er under 

registrering/godkendelse og 1 produkt nu er udbudt på markedet (NovoThirteen® som har et 

meget begrænset omsætningspotentiale)50 

Potentialet i den nuværende pipeline anses som værende højt, da Novo Nordisk har flere produkter i 

”registrering/godkendelse” end i 2009 og da flere af de nuværende produkter under dette trin er vurderet 

til at have blockbusterpotentiale, hvilket vil sige skønnet omsætning på over 1 milliard USD pr. år. 

Jeg vil herefter kort gennemgå de i alt fire projekter som i 2013 er nået til registrering/godkendelse. 51 

Ø Tresiba®  

Tresiba® er ved 2013 årsrapportens afslutning allerede godkendt og lanceret i bl.a. EU og Japan, men 

mangler dog stadig godkendelse af den vigtige amerikanske Food and Drug Administration (FDA). Tresiba® 

er baseret på et nyt aktivt stof, insulin degludec, der har en ultralang virkning og kan bruges til behandling 

af både type 1 og type 2 diabetes. Tresiba® anses som en konkurrent til det verdensførende insulin Lantus®, 

omtales i afsnit 3.1.2.1, og alene indenfor EU anses potentialet for Tresiba® til at være over 1 mia. USD.52  

Ø Ryzodeg®  

Ryzodeg® er en blanding af det hurtigtvirkende insulin fra NovoRapid® og det langtidsvirkende insulin fra 

Tresiba®, hvorved Ryzodeg® kan give en kombineret lang og kort effekt i et lægemiddel. Ryzodeg® er også 

                                                                                                                                                                                                 
48 Som beskrevet i afsnit 2.4 er alle 6 projekter vedr. inflammation efterfølgende blevet indstillet som konsekvens af 
utilfredsstillende resultater under fase II studierne for et af udviklingsprojekterne. 
49 2009 årsrapport side 17 
50 http://novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=324857b4-81f4-439d-b032-
3bccb2108266 
51 2013 årsrapport side 20 
52 http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article5113070.ece 

http://novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=324857b4-81f4-439d-b032-
http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article5113070.ece 
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allerede godkendt i bl.a. EU og Japan, men mangler stadig godkendelse ved FDA. Ryzodeg® virker også både 

mod type 1 og 2 diabetes, men potentialet i Ryzodeg® er generelt anset for at være lavere end Tresiba®.53 

Ø Xultophy® (også kaldet IdegLira) 

Xultophy® er en blanding af det aktive stof i Victoza®, Liraglutid der er omtalt i afsnit 2.3.1.5, og insulinet fra 

Tresiba®, hvorved Xultophy® midlertidigt øger kroppens egen insulinproduktion i.f.m. måltider og tilføjer 

insulin med en ultralang virkning til mellem måltiderne for type 2 diabetikere. På grund af 

sammensætningen afventer indsendelse af ansøgning til FDA godkendelsen af Tresiba®, hvorfor udsigterne 

til markedsføring af Xultophy® er lidt længere og der kun er foretaget begrænsede estimater af potentialet.  

Ø Liraglutid 3 mg (vil formentligt blive markedsført under navnet Saxenda)54 

Vedrører modsat de førnævnte tre projekter ikke diabetes, men fedmebehandling, der er et muligt nyt 

forretningsområde for Novo Nordisk. Lægemidlet er en højere koncentration af det aktive stof i Victoza®, 

beskrevet i afsnit 2.3.1.5, og projektet er igangsat da Victoza® har vist at have en appetitnedsættende 

virkning. Da det udelukkende er koncentrationen som er ændret har Novo Nordisk allerede stor erfaring og 

kapacitet til produktion af det aktive stof i storskala. Potentialet i Saxenda er generelt vurderet til at være 

på blockbuster niveau, over 1 mia. USD i omsætning pr. år, og et gennemsnit af 12 analytikeres vurdering af 

omsætningspotentialet er opgjort til 11,1 milliard kr. pr. år når salget forventes at toppe omkring år 2025.55 

 

2.4 Ledelsesstilen, Novo Nordisk Way og den tredobbelte bundlinje 

 

Når Novo Nordisk selv sammenfatter deres måde at drive virksomhed bruger de beskrivelsen ”Novo 

Nordisk Way”, som sidst blev opdateret ved revision i 2010. Novo Nordisk Way er bygget op om 10 såkaldte 

”Essentials”, der bl.a. omhandler at behandle alle med respekt, aldrig at gå på kompromis med kvalitet og 

forretningsetik samt at have et forretningsgrundlag, der sætter patienten i centrum. 56 

Et af hovedpunkterne i Novo Nordisk Way er filosofien bag den tredobbelte bundlinje, hvor resultaterne 

måles på følgende tre parametre, der alle forsøges opnået med patienterne i centrum. 

                                                           
53 http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article5113070.ece 
54 2013 årsrapport side 28-29 
55 http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article7016327.ece 
56 http://www.novonordisk.com/images/about_us/NNWay/PDFs/Brochure_210x120mm_DK_LOW.pdf 

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article5113070.ece 
http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article7016327.ece 
http://www.novonordisk.com/images/about_us/NNWay/PDFs/Brochure_210x120mm_DK_LOW.pdf 
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Ø Finansielt ansvar 

Da de finansielle resultater gennemgås i resten af afhandlingen vil jeg ikke komme nærmere ind på dem 

her. Udover det finansielle ansvar overfor aktionærerne anses det finansielle ansvar også som ansvar 

overfor patienterne til at drive en sund forretning, der sikrer økonomisk fundament for fremtidig forskning. 

Ø Socialt ansvar57 

Det sociale ansvar opgøres i resultater på tre niveauer, behandlingen for patienterne, arbejdsvilkår for 

personalet samt processor for at sikre den ansvarlige ledelse. 

 Som del af det sociale ansvar overfor patienterne sælger Novo Nordisk human insulin til en differentieret 

prispolitik til 35 af de mindst udviklede lande. Prispolitikken dikterer at prisen maksimalt må være 20 % af 

gennemsnitsprisen i den vestlige verden og medførte at gennemsnitsprisen pr. patient pr. dag i år 2013 lå 

på 0,17 US dollar i de pågældende lande. Et andet af de langsigtede opsatte sociale mål vedr. patienterne 

er at levere behandling til 40 millioner mennesker i år 2020, så en del af de sociale mål går hånd i hånd med 

aktionærernes målsætning om øget omsætning. 

Novo Nordisk sætter bl.a. mål for det sociale ansvar for medarbejderne ved medarbejdernes vurdering af 

hvor høj grad virksomheden følger principperne i Novo Nordisk Way. Et andet socialt parameter, som der 

dog ikke fremgår mål på, er medarbejderomsætningen som var 8,1 % i 2013 mod 9,1 % i 2012. En lav 

medarbejderomsætning medfører lavere rekrutteringsomkostninger og mindre tidstab for både nye og 

eksisterende medarbejdere i forbindelse med oplæring. Derudover er en lav medarbejderomsætning en 

indikation af høj medarbejdertilfredshed, hvilket kan forøge virksomhedens muligheder for at tiltrække 

attraktive kandidater. Hertil kan det tilknyttes at Novo Nordisk har vundet fagbladet Ingeniørens pris som 

mest attraktive arbejdsplads for ingeniører 14 år i træk.58 

På ledelsesniveau er et af målene at alle øverste ledelsesteams skal være mangfoldige og have medlemmer 

af begge køn samt forskellige nationaliteter. I 2013 levede 23 ud de 33 øverste teams op til målsætningen. 

Ø Miljømæssigt ansvar59 

Det miljømæssige ansvar består i høj grad i at sikre at produktionen kan udføres med et minimalt forbrug af 

ressourcer samt med så lidt genereret affald som muligt. Målene for ressourceforbrug af f.eks. energi og 

vand er opgjort i totale mængder og da omsætningen i det seneste år er steget markant har Novo Nordisk 

                                                           
57 2013 årsrapport side 11-12. 
58 http://karriere.jobfinder.dk/artikel/aarets-profilvinder-novo-nordisk-1706 
59 2013 årsrapport side 13. 

http://karriere.jobfinder.dk/artikel/aarets-profilvinder-novo-nordisk-1706 
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haft øget forbrug og ligger for 2013 over målsætningerne, på trods af at det er lavet mange tiltag som har 

reduceret forbruget pr. produceret enhed. 

Som en del af strategien har Novo Nordisk også opsat følgende strategiske fokusområder og deres mål: 

Figur 12, strategiske fokusområder og kernekompetencer: 60 

 

Som det kan ses vil Novo Nordisk også fremadrettet fokusere på et begrænset antal fokusområder og på at 

forfølge eller styrke lederskab på diabetes, hæmofili og vækstforstyrrelser, hvor man allerede i dag har 

stærk tilstedeværelse. Det ene af de to nye fokusområder er fedme, der som beskrevet i afsnit 2.3.3, er 

opstået på baggrund af konstaterede egenskaber ved Liraglutid/Victoza®, der egentligt var udviklet som en 

del af diabetesbehandlingen. Det andet nye fokusområde i figuren, etablering af tilstedeværelse indenfor 

inflammation, er sidenhen udgået af de strategiske fokusområder efter Novo Nordisk i efteråret 2014 har 

valgt at trække sig fra området ved indstilling af alle forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dette er sket på 

baggrund af at et fase II studie viste at et af projekterne ikke havde tilstrækkelig statistisk effekt.61  

 Ved kun at fokusere på få forretningsområder holder Novo Nordisk sig til den forretningsformel, der har 

vist sig succesfuld gennem virksomhedens levetid. Som beskrevet i afsnit 2.1 har sukkersyge lige fra starten 

i Nordisk Insulinlaboratorium været det altoverskyggende fokusområde og man valgte i år 2000 at udskille 

enzymproduktionen i Novozymes A/S for at begrænse forretningsomfanget i Novo Nordisk. 

 

                                                           
60 2013 årsrapport side 17 
61 http://www.novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=87B3C641-22A7-4F9E-
974C-B1A03A227752 

http://www.novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=87B3C641-22A7-4F9E-
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2.5 Aktionærforhold62 

 

Aktierne i Novo Nordisk er opdelt i A- og B-aktier, som ultimo 2013 er fordelt med nominelt kr. 107.487.200 

A-aktier og kr. 442.512.800 B-aktier63 eller totalt nominelt kr. 550.000.000. Hver aktie har, efter der i januar 

2014 blev gennemført et 5:1 aktiesplit, en stykstørrelse på kr. 0,20. Forskellen på de to aktiekategorier er, 

at A-aktierne har 200 stemmer på virksomhedens generalforsamling, mens B-aktierne kun har 20 stemmer. 

Da de to aktietyper er økonomisk sidestillet vil der ikke blive skildret mellem A-aktier og B-aktier ved 

værdiansættelsen og B-aktierne vil blive vurderet uden skildring til deres lavere indflydelse. Da Novo 

Nordisk pr. 31. december 2013 ejede egne aktier til nominelt kr. 20.570.405, har jeg opgjort antallet af 

udestående aktier til 2.647,15 mio. stk. efter føromtalte aktiesplit.64 

Samtlige A-aktier er ejet at Novo Nordisk Fonden via holdingselskabet Novo A/S som jfr. fondens vedtægter 

er forpligtet til at bevare bestemmende ejerskab i både Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Ultimo 2013, 

ejede Novo A/S 25,5 % af aktiekapitalen og havde 74 % af stemmerne i Novo Nordisk A/S. På trods af at 

Novo Nordisk er et frit handlet aktieselskab, er det dermed Novo Nordisk Fonden som har hele den 

bestemmende aktiemajoritet. Denne ejerstruktur virker som et værn mod fjendtlige overtagelsesforsøg, 

hvilket dog også kan være en ulempe i vurderingen af en akties værdi. Havde en ekstern køber kunne 

opkøbe hele virksomheden/aktiekapitalen ville der være en mulighed for at aktionærerne kunne få en stor 

gevinst i forbindelse med et salg af hele virksomheden. Denne mulighed eksisterer ikke ved Novo Nordisk, 

hvilket dog ikke vil påvirke værdiansættelsen i denne afhandling da værdiansættelsen, som beskrevet i 

afsnit 1.4.4, er baseret på at virksomheden er en going koncern og aktierne beholdes evigt.  

I tråd med teorien om at finansielle aktiver ikke skaber værdi, beskriver Novo Nordisk i deres årsrapport, at 

overskydende kapital efter finansiering af vækstmuligheder og virksomhedsovertagelser typisk vil blive 

tilbagebetalt til investorerne. Tilbagebetalingen bliver både foretaget ved udlodning af udbytte samt 

tilbagekøbsprogrammer og annullering af egne aktier. For perioden 1. februar 2014 til 31. januar 2015 har 

Novo Nordisk besluttet et tilbagekøbsprogram på op til 15 milliarder kr., samt annullering af nominelt kr. 20 

millioner af virksomhedens egne B-aktier.65   

                                                           
62 2013 årsrapport side 44-45 
63 B-aktier handles også som ADR’er eller American Depositary Receipts på New York Stock Exchange. Der vil ikke blive 
skildret mellem B-aktier og ADR’er i opgaven, da ADR’erne udover at kunne medføre en øget aktieomsætning ikke 
skønnes af have væsentlig påvirkning på aktien. 
64 Beregnet ved 5*(550.000.000-20.570.405)=2.647.147.975 aktier 
65 Annulleringen er i 2013 årsrapport side 44 beskrevet som 20 mio. aktier, men i referat fra ordinær 
generalforsamling fremgår tydeligt at der annulleres for 20 mio. kr., hvilket svarer til 100 mio. aktier efter aktiesplit. 
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3. Strategisk analyse 

 

3.1 Eksterne faktorer 

 

3.1.1 Omverdenens påvirkning, PEST 

 

Da selve PEST-analysen er gennemgået i afsnit 1.4.2.1, vil jeg i dette afsnit udelukkende fokusere på 

anvendelsen af den under analysen af Novo Nordisk. Da der laves en samlet opsamling på hele den 

strategiske analyse under SWOT-analysen i afsnit 3.3, vil jeg ikke lave delkonklusioner på PEST-analysen. 

 

3.1.1.1 Politiske forhold 

Novo Nordisk markedsfører, som beskrevet i afsnit 2.2, lægemidler i næsten samtlige lande i verden, hvoraf 

hvert enkelt land ofte vil have deres egen sundhedslovgivning, der vil medfører regulering af markedet. 

Novo Nordisk er derfor underlagt utallige politiske forhold som følge af den type virksomhed de driver. Jeg 

vil nøjes med at fokusere på de forhold som vil kunne påvirke Novo Nordisk i de væsentligste lande, hvoraf 

Nordamerika er det væsentligste salgsmarked, jfr. afsnit 4.3, og Danmark er koncernens hjemland og det 

land hvor langt størstedelen af medarbejderne er ansat, jfr. figur 8 i afsnit 2.2. 

Følgende politiske faktorer er vurderet som de væsentligste at gennemgå. 

Ø Ændringer af skattepolitikken i Danmark 

Skattepolitikken i Danmark vil naturligvis påvirke resultaterne efter skat i Novo Nordisk. Selskabsskatten i 

Danmark er faldet løbende siden midten af 1990’erne og med vedtagelsen af Vækstplan DK er det besluttet 

at sænke selskabsskattesatsen yderligere fra de nuværende 25,0 % i 2013, til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 

og 22,0 % fra 2016 og frem. Denne sænkelse vil medføre at Danmark går fra at have en højere til en lavere 

selskabsskatteprocent end gennemsnittet i de 28 nuværende medlemslande i EU.66 Med de nuværende 

resultater er der ingen tvivl om at Novo Nordisk også fremover vil generere overskud, betale selskabsskat 

og dermed drage fordel af denne lovændring i de kommende år.  

 

                                                           
66 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2014/ 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2014/ 
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Ø Regler for godkendelser af nye produkter og fortsat produktion af de eksisterende 

For en virksomhed som Novo Nordisk, der genererer hele sin omsætning ved produktion af relativt få 

produkter, som ofte omsætter for flere milliarder kr. om året, er vilkårene for salg af eksisterende og 

introduktion af nye produkter selvsagt af enorm betydning for omsætningen. Manglende eller forsinket 

godkendelse af et produkt og tilbagetrækning eller pauser i salget af et eksisterende vil kunne medføre 

meget store tab af omsætning. Alene i år 2013 og på det vigtige amerikanske marked blev Novo Nordisk 

ramt af flere sager. 10. februar 2013 måtte Novo Nordisk således offentliggøre, at de havde modtaget et 

såkaldt ”Complete Response Letter” fra Food and Drug Administration (FDA) om at ansøgningerne om 

godkendelse af de to nye produkter Tresiba® og Ryzodeg®, begge beskrevet i afsnit 2.3.3, ikke kunne 

godkendes før yderligere undersøgelser omkring risici for at lægemidlerne kunne forårsage hjerte-kar-

sygdomme var foretaget.67 Ligeledes måtte Novo Nordisk i forbindelse med udgivelsen af årsrapporten for 

2012 pr. 31. januar 2013 berette at FDA havde udstedt et såkaldt ”warning letter” i forbindelse med en 

kontrol af produktionen af de eksisterende produkter, som var udført i december 2012.68 Sidstnævnte brev 

havde tilsyneladende en begrænset effekt på aktiekursen, men offentliggørelsen pr. 10. februar 2013 af 

den manglende godkendelse fik aktiekursen til at falde fra en lukkekurs på 1.070,00 fredag den 8. februar til 

en kurs på 896,00 få minutter inde i handlen den 11. februar (begge opgjort ved daværende kurs før 

aktiesplit). Dette svarede til et værdifald i den totale markedsværdi på 79 milliarder kr. og understeger, at 

de politiske godkendelsessystemer kan udgøre en meget stor trussel for Novo Nordisk.69 

 

3.1.1.2 Økonomiske forhold 

Umiddelbart vil flere af de forhold som er placeret i de andre kategorier også kunne anskues som 

økonomiske forhold. Det er her værd at huske at PEST-analysen er en analyse på omverdenen og ikke Novo 

Nordisk, hvorfor politiske forhold ikke bliver økonomiske blot fordi de kan påvirke økonomien i Novo 

Nordisk. Under dette punkt vil der derfor kun blive medtaget faktorer, der også omhandler økonomi når de 

anskues fra den brede verdensvinkel. 

Følgende økonomiske faktorer er vurderet som de væsentligste at gennemgå. 

                                                           
67 http://www.novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=83700060-0ce3-4577-
a35a-f3e57801637d 
68 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/250862/novo_faar_sundhedsadvarsel_i_bagsvaerd.html 
69 http://www.nordjyske.dk/nyheder/novo-nordisks-vaerdi-falder-79-milliarder-paa-to-minutter/b7056fa5-a12a-
4b85-871f-e010e982e998/4/1513 

http://www.novonordisk.com/include/asp/exe_news_attachment.asp?sAttachmentGUID=83700060-0ce3-4577-
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/250862/novo_faar_sundhedsadvarsel_i_bagsvaerd.html 
http://www.nordjyske.dk/nyheder/novo-nordisks-vaerdi-falder-79-milliarder-paa-to-minutter/b7056fa5-a12a-
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Ø Udvikling i valutakurser70 

Da Novo Nordisk er en international koncern kan de ikke undgå at blive påvirket af udsving i valutakursen, 

på trods af at de inddækker en del af risikoen ved at indgå finansielle kontrakter, der kurssikrer 

eksisterende aktiver og forpligtelser samt forventede fremtidige pengestrømme i op til 24 måneder. Da 

over halvdelen af de ansatte i Novo Nordisk er ansat i Danmark og Europa, jfr. figur 8 i afsnit 2.2, vil en stor 

del af udgifterne blive afholdt i kroner eller den nært beslægtede euro, mens en forholdsvis større del af 

indtægterne kommer fra U.S.A. og andre lande hvis valuta varierer i værdi overfor kronen. Novo Nordisk 

lister selv estimater for hvor meget 5 % udsving i diverse valutaer vil påvirke resultatet af primær drift på 

side 80 af årsrapporten for 2013. At spå om de fremtidige kursværdier falder eller stiger er så godt som 

umuligt og usikkerheden kan derfor både være en mulighed eller trussel som umiddelbart ikke kan 

indregnes i budgetteringen.  

Ø Generelle markedskonjunkturer 

I den typiske værdiansættelse vil markedskonjunkturer og finanskrise spille en meget stor rolle. Hvor salget 

af mange varer varierer meget afhængigt af kundernes økonomiske situation, forventer jeg dog, i tråd med 

Maslows behovspyramide, at kunderne fortsat vil prioritere basale forbrugsgoder som mad og medicin i 

krisetider, hvorfor markedskonjunkturer forventes at have en relativt beskeden indflydelse på Novo 

Nordisk. Af samme årsag har jeg i denne analyse valgt ikke at indarbejde andre typiske økonomiske faktorer 

som f.eks. udvikling i realløn og købekraft. 

 

3.1.1.3 Sociale forhold 

Følgende sociale faktorer er vurderet som de væsentligste at gennemgå: 

Ø Ændringer i levestil og øget urbanisering 

Type 2 diabetes er en livstilssygdom, hvorfor verdensomspændende sociale tendenser med øget 

urbanisering og ændrede kostvaner i lav- og mellemindkomstlande, forventes at få antallet af diabetikere 

på verdensplan til at stige med 55 % frem mod år 2035, som beskrevet i afsnit 2.3.1.1. Da Novo Nordisk 

allerede sidder på en stor andel af dette marked, på tværs af de fleste landegrænser, må det forventes at 

Novo Nordisk opnår meget store muligheder for øget vækst i omsætningen fra produkter mod sukkersyge. 

                                                           
70 2013 årsrapport side 79 - 80 
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Den øgede forekomst af ekstrem overvægt der kan opstå som følge af disse livstilsændringer kan desuden 

være med til at øge potentialet for Novo Nordisks kommende produkt til behandling af fedme, der er 

nærmere beskrevet i afsnit 2.3.3. 

Ø Ændringer i omverdens syn og fokus på medicinering71 

Som beskrevet i afsnit 2.3.1.1 medfører hvad Novo Nordisk kalder for ”Rule of Halves”, at omkring 50 % af 

verdens diabetikere ikke har fået stillet en diagnose og 75 % ikke modtaget behandling. Dermed ligger der 

en mulighed for et kæmpe vækstgrundlag for Novo Nordisk såfremt de sociale forhold ændres, så 

patienterne, regeringer eller organisationer som WHO får øget fokus på behandlingen af sukkersyge. Novo 

Nordisk forsøger selv at påvirke denne statistik ved at forbedre adgangen til behandling i 3. verdenslande, 

f.eks. igennem oprettelsen af klinikker og salg af human insulin til differentierede priser.72 Da der er tale om 

hundredvis af millioner diabetikere som er uden behandling, må dette dog anses som en ekstern faktor 

som Novo Nordisk kun i begrænset omfang kan påvirke selv. 

Omvendt kan de 75 % af verdens diabetikere, der lever uden medicinsk behandling måske inspirere de 

mildest ramte diabetikere under behandling til at droppe medicinen og forsøge at bekæmpe sukkersygen 

ved livstilsændringer. Ligeledes kan samfundsholdningen til hvorvidt det er etisk korrekt at kunne 

medicinere mod overvægt få stor indflydelse på omsætningspotentialet for Novo Nordisk kommende 

produkt til behandling af fedme. 

 

3.1.1.4 Teknologiske forhold 

Novo Nordisk er en højteknologisk virksomhed, hvor en stor del af værdiskabelsen kommer fra udforskning 

af nye produkter samt patent- og myndighedsgodkendelser. Derfor må Novo Nordisk forventes at blive 

påvirket i høj grad af teknologiske faktorer i omverden. 

Følgende teknologiske faktorer er vurderet som de væsentligste at gennemgå. 

Ø Ændringer i patentlovgivning og håndhævningen af patenter 

Ændringer i patentlovgivningen, et punkt der også kunne høre under de politiske forhold, vil kunne have 

store påvirkninger af hele måden som Novo Nordisk driver forretning på. Patentreglerne giver Novo 

Nordisk mulighed for at kunne gennemføre lange og omkostningstunge forskningsprojekter, da sikring ved 

                                                           
71 2013 årsrapport side 22 -23 
72 2013 årsrapport side 26 
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patent medfører muligheden for at prissætte det endelige produkt højt nok til, at der kan dannes 

overnormale afkast og de udgiftsførte omkostninger til R&D kan tjenes ind igen. Havde produktet ikke 

været beskyttet af patent ville det kunne kopieres af generiske producenter til en pris, som kun behøvede 

at dække deres produktions- og salgsomkostninger. Derved kan ændring af patentreglerne medføre, at det 

vil blive mere eller mindre rentabelt at forske i nye lægemidler og ændre markant i innovationen i 

branchen. Senest har Novo Nordisk været indblandet i en større patentsag i Sydafrika, hvor patentreglerne 

er søgt ændret mod lempeligere regler for såkaldte tvangslicenser, der giver kopiproducenter mulighed for 

at fremstille billige kopier af ellers patentbeskyttet medicin.73  

Ø Udvikling indenfor IT til kommunikation og processtyring 

Som en stor international koncern med ansatte og produktion i en lang række lande er Novo Nordisk en 

virksomhed som i høj grad har muligheden for at profitere på den genelle udvikling inden for it-systemer, 

der i større og større grad muliggør at forskelige former for support og mødeafholdelse kan foregå 

elektronisk. Ligeledes kan computere i stigende grad overtage styringen af produktionsanlæg, hvorved 

fejlrisiko og lønomkostninger kan minimeres. Her forventes Novo Nordisk at besidde styrker som gør dem i 

stand til at udnytte mulighederne, idet deres likviditet og store masseproduktion gør dem i stand til at 

finansiere og skabe forrentning af etablering af omkostningstunge moderne anlæg.  

 

3.1.2 Konkurrenceforholdene i branchen, Porters Five Forces 

 

Modellen bag Porters Five Forces er introduceret i figur 3 i afsnit 1.4.2.1, hvorfor jeg udelukkende vil 

analysere Novo Nordisk på baggrund af modellen i dette afsnit. Da analysen foretages på brancheniveau 

skal det først defineres hvilken branche der skal analyseres på. Jeg vil her vurdere at branchen for 

lægemidler generelt vil være for bred, da bl.a. kundegruppe og produktionsomkostninger vil variere 

markant. Jeg vil derfor definere Novo Nordisk branche, som branchen for behandling af sukkersyge, 

herunder både insulin og andre produkter, da det er indenfor denne branche Novo Nordisk har 

hovedparten af deres forretningsomfang. Novo Nordisk er også i mindre grad repræsenteret i brancherne 

indenfor behandling af hæmofili og vækstforstyrrelser, men jeg vil her fokusere på deres hovedbranche. 

 

                                                           
73 http://www.business.dk/medico/novo-nordisk-forlader-sydafrikansk-organisation-i-protest 

http://www.business.dk/medico/novo-nordisk-forlader-sydafrikansk-organisation-i-protest 
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3.1.2.1 Rivaliseringen mellem de allerede eksisterende konkurrenter 

I branchen for behandling af sukkersyge har Novo Nordisk reelt set kun to væsentlige konkurrenter, 

amerikanske Eli Lilly og tysk-franske Sanofi (tidligere Sanofi-Aventis). Som det fremgår af følgende figur har 

de tre parter gennem de senere år fordelt hele markedet for moderne insuliner mellem sig med relativt 

små udsving i markedsandele. 

Figur 13, fordeling af markedsandele for moderne insuliner efter volumen: 74 

 

Sammenholdes dette med udviklingen fra figur 10 og 11 fra afsnit 2.3.1.2, der viser at hele insulinmarkedet 

bevæger sig mod en gradvis udfasning af humant insulin til fordel for de moderne insuliner, kan det 

konkluderes at disse tre virksomheder alene sidder på hele den mest værdifulde og voksende andel af 

insulinmarkedet. Nyeste opgørelse af markedsandele efter volumen for Novo Nordisk er i øvrigt uændrede 

på 46 % af markedet for moderne insuliner samt 48 % af det samlede insulinmarked.75 

I følgende tabel er væsentlige nøgletal for de tre koncerner sammenlignet. 

 

                                                           
74 Investor præsentation fra Novo Nordisk side 54, 
https://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2013/IR_presentations/20130314_Arbejder
nes_Landsbank_aktieseminar.pdf 
75 2013 årsrapport side 6 

https://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2013/IR_presentations/20130314_Arbejder
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Tabel 1, sammenligning af Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly :76 

(Millioner kr., udover hvor % er anført) Novo Nordisk Sanofi Eli Lilly 
Nettoomsætning: 

   2013 83.572 245.814 127.353 
2009 51.078 218.623 120.316 
Vækst 2009-2013 63,62 % 12,44 % 5,85 % 
Research and Development: 

   2013 11.733 35.584 30.476 
2009 7.864 34.189 23.839 
Vækst 2009-2013 49,20 % 4,08 % 27,84 % 
Resultat af primær drift (EBIT): 

   2013 31.493 38.091 33.330 
2009 14.933 47.490 30.961 
Vækst 2009-2013 110,90 % -19,79 % 7,65 % 
Årets resultat efter skat og minoriteter: 

   2013 25.184 27.729 25.814 
2009 10.768 39.277 23.853 
Vækst 2009-2013 133,88 % -29,40 % 8,22 % 

    Markedsværdi pr. 5. februar 2014 596.138 704.403 315.112 

    Nettoomsætning på væsentligste diabetesprodukter 2013: 
 

 
NovoRapid® 16.848 Lantus® 42.634 Humalog 14.388 

 
Victoza® 11.633 Amaryl® 2.798 Humulin® 7.250 

 
Levemir® 11.546 Apidra® 2.148 

 
 

Humane insuliner 10.869 Insuman® 985 
 

 
NovoMix® 9.759 

   

Som det kan ses i tabellen er begge konkurrenter, målt på omsætning, væsentligt større end Novo Nordisk. 

Det skyldes dog, at de begge har en større spredning af deres aktiviteter og flere andre forretningsområder 

udover diabetes. Det kan endvidere ses at begge har et langt større budget til research and development 

end Novo Nordisk og særligt Eli Lilly investerer en meget stor del af deres omsætning i forskning, men har 

tilsyneladende ikke kunne udnytte dette til at skabe væsentlig vækst i omsætningen og resultater. På 

resultatsiden har Novo Nordisk næsten indhentet de to konkurrenter over den korte årrække og for Novo 

Nordisk overstiger væksten i resultaterne langt omsætningsvæksten, så rentabiliteten må også være 

forbedret, hvilket vil blive analyseret i afsnit 4.2.  

                                                           
76 Egen tilvirkning, udarbejdet på baggrund af tal fra årsrapporter fra de tre virksomheder. Alle regnskabstal fra Sanofi 
er påført eurokursen pr. 5. februar 2014 på 7,46 og ligeledes for Eli Lilly med en dollarkurs på 5,51. Markedsværdier er 
beregnet ud fra opslåede kursværdier pr. 5. februar 2014 gange antal udestående aktier jfr. årsrapporterne for 2013. 
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Nederst i tabellen er omsætningen på virksomhedernes enkelte diabetesprodukter også opgjort og det er 

værd at bemærke, at de to konkurrenter kun har et og to såkaldte blockbuster produkter med årligt salg på 

over en milliard USD, mens Novo Nordisk har fem (foruden to udenfor diabetes i form af NovoSeven® og 

Norditropin®). Ydermere er det særligt interessant, at næsten hele omsætningen i Sanofi og en meget stor 

del af det totale diabetesmarked kommer fra produktet Lantus®, som er et langtidsvirkende moderne 

insulin, der virker mod både type 1 og type 2 diabetes og har fordoblet omsætningen fra 2009 til 2013. 

Patentet på Lantus® udløber allerede i 2015, hvorved en meget stor del af markedet vil blive åbnet for 

konkurrence fra Novo Nordisk og Eli Lilly, men også for mulige nye konkurrenter.77 Novo Nordisk har selv 

produktet Tresiba®, beskrevet i afsnit 2.3.3, på vej og har på trods af populariteten af Lantus® vurderet at 

Tresiba® har nok fordele til at de kan kræve en væsentligt højere pris.78  

På trods af at markedsandelene i figur 13 har ændret sig meget lidt, vurderes det dermed, at der er sket og 

fortsat vil ske ændringer i rivaliseringen mellem de tre konkurrenter. Sammenligningen mellem de 

historiske nøgletal i tabel 1 viser at Novo Nordisk er kommet stærkest ud fra de sidste års rivalisering og 

med den stærke produktportefølje vurderes Novo Nordisk også at stå stærkt i den fremtidige rivalisering. Et 

kort kig på udviklingen i aktiekurserne for de tre konkurrenter, viser at markedet også har vurderet 

udviklingen i Novo Nordisk som værende særdeles positivt i forhold til Sanofi og Eli Lilly.   

Figur 14, udvikling i kursværdier fra 5. februar 2009 (index) til 5. februar 2014: 79 

 

                                                           
77 Årsrapporter for 2010 og 2013 fra Sanofi 
78 http://diatribe.org/issues/53/new-now-next/5 
79 Kursudskrifter fra http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx, er kontrolleret til respektive 
børser og udarbejdelse af graf er egen tilvirkning.   
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3.1.2.2 Truslen fra nye konkurrenter 

Truslen fra nye konkurrenter afhænger i høj grad af hvor store barrierer nye konkurrenter skal overkomme 

når de vil træde ind i branchen. Som netop beskrevet er branchen opdelt mellem få, men meget store 

koncerner, hvilket tyder på at der er mange stordriftsfordele i branchen. Dette stemmer overens med 

forståelsen af branchen, hvor der ofte skal investeres enorme summer i udvikling af nye lægemidler med 

meget lange tidshorisonter og risiko for manglende godkendelser. Ligeledes skal der etableres store 

produktionsanlæg, da lægemidlerne ofte skal sælges til hele verden når de først er godkendt. Desuden er 

det en meget højteknologisk branche, hvor det kan tage mange år at skaffe den viden og de højt 

kvalificerede medarbejdere, der skal til for at kunne konkurrere i branchen. Jeg vurderer derfor at 

barriererne omkring branchen er så høje at truslen fra nye konkurrenter er lav, dog kan patentudløb 

medføre stærkt reducerede barrier, hvis ikke de nuværende konkurrenter får de patentudløbende 

lægemidler substitueret med nye og bedre produkter.  

 

3.1.2.3 Truslen fra nye produkter og services 

Omsætningen i Novo Nordisk kommer i meget høj grad fra behandling af sukkersyge og banebrydende 

teknologiske landvindinger inden for behandlingen af sukkersyge eller i den medicinske branche generelt, 

må forventes at kunne påvirke Novo Nordisk væsentligt. Som beskrevet i afsnit 2.3.1.1 produceres der 

endnu kun medicin til lindring af sygdommen, men mulighederne for en vaccine der kan virke for nogle 

type 1 diabetikere har flere gange været fremme i medierne. 80 De omtalte vacciner og kure er dog oftest 

meget langt fra en mulig introduktion og vedrører typisk kun type 1 diabetes, der, som beskrevet i afsnit 

2.3.1.1, udgør en meget lille andel af antallet af diabetikerne i forhold til type 2 diabetes. 

En anden produktudvikling der har været stor fokus på indenfor medicineringen af diabetikere er måden 

hvorpå lægemidlerne injiceres i kroppen. Novo Nordisk har selv udviklet flere forskellige orale antidiabetika 

samt forskellige penne eller sprøjter. Tidligere har Novo Nordisk, Eli Lilly og flere andre konkurrenter lavet 

forsøg med inhalerbar insulin, dog uden succes da de fleste projekter er blevet skrinlagt og selv 

medicinalgiganten Pfizer, som egentligt havde fået markedsført et inhalerbart lægemiddel endte med at 

trække det tilbage.81 

 

                                                           
80 http://www.b.dk/viden/vaccine-mod-sukkersyge-muligvis-paa-vej 
81 http://investor.borsen.dk/artikel/1/127592/eli_lilly_dropper_nu_ogsaa_inhalerbar_insulin.html 

http://www.b.dk/viden/vaccine-mod-sukkersyge-muligvis-paa-vej 
http://investor.borsen.dk/artikel/1/127592/eli_lilly_dropper_nu_ogsaa_inhalerbar_insulin.html 
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3.1.2.4 Leverandørernes styrkeforhold 

Som en stor international koncern har Novo Nordisk naturligvis er bredt og kompliceret forsyningsnet af 

leverandører og underleverandører, hvorfor leverandørernes forhold må anskues overordnet. Novo 

Nordisk står selv for udvikling, produktion og formidling af lægemidler samt dosseringssystemer. Derudover 

har de selv varetaget en stor del af deres IT-udvikling gennem Novo Nordisk IT, som er nærmere beskrevet i 

afsnit 2.2. Novo Nordisk har dermed valgt selv at varetage så mange af de værdiskabende aktiviteter i 

værdikæden, at de vurderes relativt uafhængige af de enkelte leverandør og i kraft af deres størrelse kan 

lægge et stort pres på leverandørerne. Dette bekræftes også af, at Novo Nordisk har udviklet standarder for 

hvordan leverandører forventes at leve op til Novo Nordisks principper om tredobbelt bundlinje, hvilket 

Novo Nordisk næppe kunne kræve såfremt leverandørernes styrkeforhold var højt.82 

 

3.1.2.5 Kundernes styrkeforhold83 

Som beskrevet i afsnit 1.4.2.1 er der i forhold til analysering af kundernes styrkeforhold til Novo Nordisk en 

udfordring i at definere kunden, da ordreafgiveren, betaleren og slutbrugeren ofte kan være forskellige 

parter. På f.eks. det nordamerikanske marked, gælder der nogle særlige markedsvilkår, da det ofte er 

Pharmacy Benefit Managers (BPM), der forvalter sundhedsbudgetterne. 

Det amerikanske sundhedssystem adskiller sig markant fra det danske, da det i meget høj grad er baseret 

på sundhedsforsikringer. Desuden er det under store omvæltninger, ikke mindst på grund af den meget 

omtalte sundhedsreform Affordable Care Act, populært kaldet Obamacare, der blev godkendt i 2010 og nu 

er under implementering. Reformen sigter mod at en højere andel af de fattigste amerikanerne bliver 

forsikret og får adgang til behandling, som de ellers ikke ville have råd til. Reformen sigter dog også mod at 

reducere sundhedsomkostningerne og har derfor medført hårdere forhandlinger samt øget brug af 

generisk medicin, også kaldet kopimedicin. Reformerne medfører derfor både muligheder for Novo Nordisk 

i form at en større kundegruppe, men også trusler i form af øget pres på priserne. Presset herfra kan 

allerede ses i omsætningen, da rabatter og distributørrefusion I U.S.A. har medvirket til at brutto- til 

nettoreguleringen er steget fra 21 % af bruttoomsætningen i 2011 til 28 % i 2013.84 For denne store andel 

af kundesegmentet vurderes kundernes styrkeforhold for relativt stærkt. I modsætning til hvad der kan ske 

i andre brancher, vurderes det dog ikke at kundernes styrke kan medføre at de forsøger vertikal integration 

og bliver konkurrenter til Novo Nordisk. 

                                                           
82 http://www.novonordisk.com/images/Sustainability/PDFs/SourcingStandards/Resp_Sourcing_Standards_DK.pdf 
83 2013 årsrapport side 32-33 
84 2013 årsrapport side 64 
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3.2 Interne faktorer 

 

3.2.1 Novo Nordisk konkurrencestrategier, Porters generiske strategier 

 

Som vist i figur 4 i afsnit 1.4.2.2 er porters generiske strategier delt op i fire kategorier efter den 

konkurrencemæssige fordel som markedet angribes med og hvor stor en markedsandel der sigtes efter. 

Som beskrevet herunder har jeg vurderet at Novo Nordisk primært anvender differentiering, da det er 

denne strategi der anvendes i den væsentligste del af branchen for behandling af diabetes. I mindre dele af 

diabetesbranchen samt i andre brancher er det dog vurderet at Novo Nordisk også anvender 

omkostningslederskab samt fokuseret differentiering.  

Ø Differentiering 

På markedet for moderne insuliner har Novo Nordisk en stor markedsandel og konkurrerer i høj grad på 

baggrund af den i afsnit 2.3.1 beskrevne pallet af forskellige produkter, der konstant søges udviklet med 

bedre egenskaber og tilpasning til forskellige patientbehov. I markeder hvor differentieringsstrategien kan 

bruges, er der ofte mulighed for at opnå høje overskudsgrader, da man ikke behøver at konkurrere på pris. 

Ø Omkostningslederskab 

Som beskrevet i afsnit 2.4 sælger Novo Nordisk human insulin til flere af de mindst udviklede lande til en 

stærkt reduceret pris. Her er produkterne ikke patentbeskyttede og der er derfor ringe mulighed for at 

differentiere sig fra generiske producenter. Tilsammen medfører dette at der i denne del af branchen 

næsten kun kan konkurreres på prisen og da Novo Nordisk, som beskrevet i afsnit 3.1.2.1, har en stor 

markedsandel giver det mulighed for at anvende stordriftsfordelene til at forfølge omkostningslederskab. 

Ø Fokuseret differentiering 

I indtrædelsen på nye markeder som hæmofili har Novo Nordisk først introduceret produkter, der sigter på 

en begrænset målgruppe af markedet. F.eks. er NovoSeven® som er beskrevet i afsnit 2.3.2, kun tilsigtet 

blødere der danner antistoffer overfor traditionelle lægemidler og dermed kun en lille og differentieret 

patientgruppe i branchen for behandling af blødersygdomme. Herefter har Novo Nordisk, som beskrevet i 

afsnit 2.3.3, indledt forsøg på at introducere flere nye lægemidler til hæmofili og dermed arbejdet sig hen 

mod en differentieret strategi i stil med den der anvendes for moderne insulin, hvor flere differentierede 

produkter til behandling af samme type sygdomme anvendes til at opnå store markedsandele. 
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3.2.2 Produkternes placering i konkurrencestrategierne, Ansoffs vækstmatrice 

 

Som vist i figur 5 i afsnit 1.4.2.2 er der i Ansoffs vækstmatrice fire kategorier for vækstmuligheder, opdelt 

efter hvorvidt muligheden ligger i et nyt eller nuværende marked og i et nyt eller et eksisterende produkt. 

Jeg vurderer at Novo Nordisk har mulighed for og forsøger anvendelse af alle fire typer af vækst. Novo 

Nordisks vækststrategier indenfor de fire vækstmuligheder er beskrevet herefter:     

Ø Markedspenetrering 

Mulighederne for markedspenetrering, vækst med et nuværende produkt i det nuværende marked, vil 

næsten altid være muligt, medmindre man konkurrerer i et marked med negativt vækst og lave muligheder 

for at erobre markedsandele. Da markedet for bl.a. sukkersyge forventes at vokse i de kommende år 

forventes Novo Nordisk bestemt at have mulighed for vækst uden nødvendigvis at ændre kurs for marked 

eller produkt, hvilket regnskabstallene for tidligere år også understøtter. 

Ø Produktudvikling 

Da Novo Nordisk, som beskrevet i afsnit 2.3.3, udvikler en langt række nye produkter til deres eksisterende 

marked for behandling af diabetes,  vurderes denne vækstmulighed også at blive anvendt. Da Novo Nordisk 

selv sidder på en stor markedsandel, kan en stor del af de nye produkters vækst komme på bekostning af, 

at en del af kunderne skifter væk fra Novo Nordisks egne eksisterende produkter. Overgangen fra gamle til 

nye produkter kan dog være ønskelig da de nye produkters patenter vil gælde længere. 

Ø Markedsudvikling 

Saxenda® er som beskrevet i afsnit 2.3.3 et nyt produkt, som blot er en stærkere opløsning af det aktive 

stof, Liraglutid, der indgår i det eksisterende produkt Victoza, hvorfor de to produkter i forhold til udvikling 

og produktion m.v. kan anses som samme produkt. Herved kan der spares mange udviklingsomkostninger 

og genanvendes mange erfaringer, i forhold til at anvende nye produkter til at skabe vækst i nye markeder.  

Ø Diversifikation  

Novo Nordisk har, som vist i figur 12 i afsnit 2.4, forsøgt at etablere tilstedeværelse indenfor inflammation, 

ved brug af nye lægemidler, hvilket må beskrives som et forsøg på relateret diversifikation, da Novo 

Nordisk har stor erfaring indenfor den generelle lægemiddelindustri. Som det også er beskrevet i afsnit 2.4, 

måtte Novo Nordisk dog trække sig fra dette område i efteråret 2014, hvilket kan være som følge af de 

begrænsede muligheder der er for at genanvende produkt- eller markedserfaring under diversifikationen. 
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3.3 Opsamling i SWOT analyse 

 

Resultaterne af de foregående interne og eksterne analyser, samt enkelte faktorer der er beskrevet i 

virksomhedspræsentationen og den følgende regnskabsanalyse, er samlet i følgende figur. De forskellige 

faktorer under styrker m.v. er rangeret så de faktorer der er skønnet væsentligst er placeret øverst. 

Endvidere er de faktorer, som jeg anser som nøglefaktorer markeret med fed skrift.  

Figur 15, opsamling af strategisk analyse i SWOT analyse: (egen tilvirkning)  

 

De væsentligste af nøglefaktorerne er vurderet som mulighederne ved øget antal sukkersyge, beskrevet i 

afsnit 3.1.1.3 og sænkning af selskabsskatten, beskrevet i afsnit 3.1.1.1, samt styrkerne i de nuværende og 

kommende produkter. På baggrund heraf skønnes det at Novo Nordisk har gode forudsætninger for vækst i 

omsætningen i de kommende år og effekten af nøglefaktorerne vil blive indregnet i budgetteringen. 

Desuden er udsving i valutakurser, beskrevet i afsnit 3.1.1.2, og udløb af patent hos konkurrent, Lantus® 

beskrevet i afsnit 3.1.2, placeret både som muligheder og trusler, da disse faktorer vurderes at kunne 

medføre både positive og negative udviklinger for Novo Nordisk.     

Interne faktorer 
Strengths - styrker Weaknesses - svagheder 
Ø Bred portefølje til diabetesbehandling i 

forhold til konkurrenter 
Ø Nyt produkt til fedmebehandling er langt 

fremme i udvikling 
Ø Flere nye produkter til diabetesbehandling 

er langt fremme i udvikling 
Ø Markedsandel og erfaring kan bruges ved 

introduktion af nye produkter 

Ø Markedsandel for diabetesbehandling på 
næsten 50 % begrænser i høj grad vækst-
potentiale for diabetes til markedsvækst  

Ø Nært forestående patentudløb på flere af 
de nuværende produkter (jfr. figur 9) 

Ø Flotte overskudsgrader er delvist baseret på 
at en lav andel af omsætningen bruges til 
forskning (relativt til Eli Lilly)  

Eksterne faktorer 
Opportunities - muligheder Threats – trusler 
Ø Øget antal sukkersyge forventes som følge 

af livstilsændringer 
Ø Sænkning af selskabsskatten 
Ø Øget andel af sukkersyge kan komme 

under behandling  
Ø Store entre-barrierer i branchen 
Ø Stort patent hos konkurrent udløbet i 2015 
Ø Udsving i valutakurser  

Ø Evt. manglende godkendelse af nye 
produkter 

Ø Øget prispres fra kunderne  
Ø Ændringer eller manglende håndhævning af 

patentregler 
Ø Stort patent hos konkurrent udløbet i 2015 
Ø Udsving i valutakurser 
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4. Regnskabsanalyse 

 

4.1 Reformuleringer af årsrapporternes regnskabstal 

 

Som beskrevet i afsnit 1.4.3.1 skal årsrapporternes historiske regnskabstal reformuleres så deres opsætning 

egner sig bedre til brug i de efterfølgende analyser og budgetteringen. Jeg vil i de følgende tre underafsnit 

præsentere de reformulerede opgørelser af egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen samt 

beskrive de metoder, valg og skøn, som er foretaget under udarbejdelsen af reformuleringerne. 

 

4.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

 

I egenkapitalopgørelsen opsamles alle bevægelser, der påvirker udviklingen i egenkapitalen fra primo til 

ultimo og opdeles i totalindkomst samt transaktioner med ejerne. Totalindkomsten udgøres af resultatet 

fra resultatopgørelsen samt såkaldt dirty surplus, der set fra ejernes synspunkt er indtægts- eller 

udgiftsposter, men som følge af posternes natur ikke indregnes i resultatopgørelsen. Typiske dirty surplus 

poster er reguleringer af valutakurser, sikringsinstrumenter, og lignende. Transaktioner med ejerne består 

af udbetaling af udbytte, aktiebaseret aflønning, aktietilbagekøb og -salg med videre. 

Siden 2009 har virksomheder, som aflægger regnskab efter reglerne i IFRS, skulle indarbejde en 

totalindkomstopgørelse i årsrapporten85 og Novo Nordisk har herefter fulgt disse regler ved at tillægge dirty 

surplus poster til resultatet umiddelbart under selve resultatopgørelsen. Dette er dog ikke foretaget i 2007 

og 2008, hvorfor årsrapporternes opgørelse af totalindkomsten for de første to år af analyseperioden kun 

findes i egenkapitalopgørelsen. Egenkapitalopgørelserne bliver derfor reformuleret, så der kan bringes en 

samlet oversigt for hele analyseperioden samt for at sikre korrekt opgørelse af totalindkomsten, der skal 

indregnes i reformulering af resultatopgørelsen, som følger i afsnit 4.1.3. I den følgende tabel er 

hovedposterne fra reformuleringen af egenkapitalopgørelsen inkluderet. 

  

                                                           
85 Ole Sørensen side 103 
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Tabel 2, uddrag af reformulering af egenkapitalopgørelse (se bilag 1 for fuld opgørelse):86 

(Millioner kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
              

Bogført værdi af egenkapital primo 30.122 32.182 32.979 35.734 36.965 37.448 40.632 

 
              

Årets resultat 8.522 9.645 10.768 14.403 17.097 21.432 25.184 
Anden totalindkomst efter skat 223 -1.962 1.773 -415 -515 1.026 -131 

 
              

Totalindkomst for året 8.745 7.683 12.541 13.988 16.582 22.458 25.053 

 
              

Samlede transaktioner med ejerne -6.685 -6.886 -9.786 -12.757 -16.099 -19.274 -23.116 

 
              

Bogført værdi af egenkapital ultimo 32.182 32.979 35.734 36.965 37.448 40.632 42.569 
 

Som det kan ses har Novo Nordisk igennem perioden haft øgede transaktioner med ejerne i form af 

stigende udbyttebetalinger og øgede tilbagekøbsprogrammer.87 På trods af dette har Novo Nordisk formået 

at forøge egenkapitalen hvert år, fordi totalindkomsten er steget og hvert år har oversteget 

transaktionerne med ejerne. Totalindkomsten udgøres hovedsageligt af årets resultat, da den totale sum af 

anden totalindkomst eller dirty surplus for perioden er på minus 1 million kroner. Som følge af den natur 

som dirty surplus poster har, svinger de meget fra år til år og især omkring år 2008 til 2009, hvor 

finanskrisens påvirkning af reguleringerne af sikringsinstrumenter må skønnes at have været særlig høj.  

Som beskrevet i afsnit 2.4 er alle Novo Nordisks datterselskaber ejet 100 % af Novo Nordisk, hvorfor der 

ikke er nogen minoritetsinteresser at tage højde for i reformuleringen. Desuden har Novo Nordisk som del 

af deres langsigtede incitamentsordning valgt ikke at tildele akiteoptioner siden 2006. Da disse optioner 

kunne udnyttes fra 3 til 8 år efter udstedelsen, er deres påvirkning i forhold til størrelsen af Novo Nordisks 

egenkapital og drift skønnet så begrænset, at der ikke er foretaget yderligere analyser af aktieoptioner ved 

reformuleringen.88 Herved ender reformulering med at give reformulerede egenkapitalopgørelser, der i al 

væsentlighed er uændrede i forhold til de officielle egenkapitalopgørelser i årsrapporterne. Reformulering 

har alligevel tjent det formål, at egenkapitalopgørelse og totalindkomstopgørelsen nu er på et samlet 

format, der kan bruges under reformulering af resultatopgørelserne. 

 

                                                           
86 2007 – 2013 årsrapporter samt egen tilvirkning 
87 Tilbagekøbsprogrammerne har været ret stabile i andelen af aktiekapitalen, der tilbagekøbes pr. år, men 
tilbagekøbsbeløb er steget på grund af den stigende aktiekurs.  
88 2013 årsrapport side 86 
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4.1.2 Reformulering af balancen 

 

Som vist i formel 1 og beskrevet i afsnit 1.4.5.1 baseres beregningerne i værdiansættelsen på en indirekte 

værdiansættelsesmodel, hvor udgangspunktet er, at finansieringen ikke skaber værdi for den typiske ikke-

finansielle virksomhed. Dette medfører at egenkapitalens fundamentale værdi kan udregnes ud fra netto 

driftsaktivernes (NDA) fundamentale værdi fratrukket den bogførte værdi af netto finansielle forpligtelser 

(NFF). Derfor skal balancen, før den kan bruges i den efterfølgende budgettering og værdiansættelse, 

reformuleres ved at opdele aktiver og forpligtelser i poster vedrørende drift eller finansiering.  

Driftsaktiver og driftsforpligtelser består af poster, der vedrører virksomhedens drift/værdikæde, herunder 

hører tilgodehavende fra salg og leverandørgæld, selvom disse måske kan forveksles med finansielle 

poster. Finansielle nettoforpligtelser udgør sammen med egenkapitalen finansieringen af netto 

driftsaktiverne. Da finansieringen ikke skaber værdi, bør virksomheder som udgangspunkt kun holde 

finansielle aktiver til midlertidig opbevaring af overskydende likviditet, indtil investering i driften eller 

udlodning til ejere kan foretages. Forholdet mellem finansielle forpligtelser og egenkapital afgøres af 

finansielle beslutninger i virksomheden omkring graden af egenfinansiering og finansiel gearing. 89    

Driftsposterne er næsten altid netto aktiver og finansieringen er oftest netto passiver. Som det fremgår af 

efterfølgende tabel 3 har Novo Nordisk, lidt atypisk, større finansielle aktiver end passiver, hvorfor der i 

stedet for netto finansielle forpligtelser forekommer netto finansielle aktiver (NFA). For virksomheder som 

Novo Nordisk med netto finansielle aktiver kan den reformulerede balance skitseres efter følgende figur. 

Figur 16, skitsering af reformuleret balance: 90 

Aktiver Passiver 
Driftsaktiver DA     
Driftsforpligtelser -DF     
Netto driftsaktiver NDA=DA-DF     
        
Finansielle aktiver FA     
Finansielle forpligtelser -FF     
Netto finansielle aktiver NFA=FA-FF     
        
Samlede nettoaktiver NA=NDA+NFA Egenkapital EK=NDA+NFA 

 

                                                           
89 Ole Sørensen side 158 
90 Ole Sørensen side 158-159 samt egen tilvirkning 
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I den følgende tabel er hovedposterne fra reformuleringen af balancen inkluderet. 

Tabel 3, uddrag af reformulering af balancen (se bilag 2 for fuld opgørelse):91 

(Millioner kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
              

Driftsaktiver (DA) i alt 41.557 41.072 42.762 45.813 47.625 50.116 56.153 
Driftsforpligtelser (DF) i alt 14.228 16.589 17.775 23.371 26.397 24.537 27.553 

 
              

Netto driftsaktiver (NDA) i alt (DA-DF) 27.329 24.483 24.987 22.442 21.228 25.579 28.600 

 
              

Finansielle aktiver (FA) i alt 6.174 9.531 11.980 15.589 17.073 15.553 14.184 
Finansielle forpligtelser (FF) i alt 1.321 1.035 1.233 1.066 853 500 215 

 
              

Netto finansielle aktiver (NFA) i alt (FA-FF) 4.853 8.496 10.747 14.523 16.220 15.053 13.969 

 
              

Netto aktiver (NA) i alt (NDA+NFA) 32.182 32.979 35.734 36.965 37.448 40.632 42.569 

        Egenkapital 32.182 32.979 35.734 36.965 37.448 40.632 42.569 
 

Som det kan ses har Novo Nordisk igennem perioden kun haft begrænsede stigninger i netto driftsaktiverne 

i forhold til de stigninger i omsætning og overskud, der er konstateret tidligere. Det kan dermed tyde på, at 

Novo Nordisk er blevet mere effektive i udnyttelsen af deres aktiver og bedre til at skabe vækst uden behov 

for investeringer, hvilket på baggrund af de reformulerede opgørelser vil blive analyseret grundigere i 

rentabilitetsanalysen i afsnit 4.2.  Ligeledes fremgår det at Novo Nordisk holder store finansielle aktiver, 

primært i form af likvider og letomsættelige værdipapirer. Da disse beholdninger er opgjort pr. 31. 

december skal dette dog holdes op imod at Novo Nordisk, som vist i tabel 2 fra reformuleringen af 

egenkapitalopgørelsen, hvert år udbetaler udbytte og tilbagekøber aktier, hvoraf udbyttedelen falder 

umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Derved må gennemsnitsbeholdningen af netto 

finansielle aktiver over årets forløb antages at være lidt lavere end de opgjorte saldi pr. 31. december. Da 

årsgennemsnit ikke umiddelbart kan opgøres ud fra de tilgængelige informationer, vil analyse heraf samt 

evt. regulering af renten i % af netto finansielle aktiver dog ikke blive foretaget. 

Ud fra regnskabsposternes navne og placering i de officielle balancer er de fleste posters inddeling i de 

reformulerede balancer rimelig ligetil. Nogle af posterne har dog krævet flere overvejelser og jeg vil 

herefter kort argumentere for nogle af de væsentligste af disse posters klassificering. 

                                                           
91 2007 – 2013 årsrapporter samt egen tilvirkning 
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Ø Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser 

Uden adgang til Novo Nordisks skatteberegninger, kan det ikke præcist vides hvorfra skatteaktiver og 

forpligtelser opstår. Typisk vedrører de dog forskelle mellem beregningen af driftsoverskud i 

resultatopgørelsen og skatteopgørelsen, hvorfor alle balancens skatteposter er klassificeret under drift.92  

Ø Andre forpligtelser og andre hensatte forpligtelser  

Disse poster er blevet klassificeret som driftsforpligtelser og udgør samlet set langt størstedelen af 

driftsforpligtelserne i de reformulerede balancer. I notebeskrivelse af andre forpligtelser, fremgår det, at de 

vedrører personaleomkostninger og periodeafgrænsningsposter m.v.93 Periodeafgrænsningsposterne kan 

naturligvis dække over mange ting, men da størstedelen af resultatopgørelsen og balancen vedrører drift, 

må det skønnes at størstedelen af periodeafgrænsningsposterne også vedrører drift. I notebeskrivelsen af 

andre hensatte forpligtelser fremgår det, at de vedrører driftsposter som salgsrabatter, retlige forpligtelser 

og hensættelser til returvarer.94 

Ø Afledte finansielle instrumenter 

Ud fra posternes navn vil det være nærliggende at klassificere posterne som finansielle, årsrapportens 

noteoplysninger viser dog at instrumenterne tjener til sikring af Novo Nordisks terminskontrakter og 

valutatransaktioner i forbindelse med driften og salget i især U.S. dollar.95 Afledte finansielle instrumenter 

er derfor anset som en del af Novo Nordisk kerneaktivitet og det er valgt at klassificere både aktiver og 

passiver under driftsposter.96 

Ø Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger over et vist niveau vedrører som udgangspunkt finansiering, dog kan en mindre 

mængde driftslikviditet være nødvendig til at varetage løbende betaling af leverandører og andre 

driftsomkostninger. Jeg har derfor anvendt en tommelfingerregel og klassificeret likvider svarende til 1 % af 

nettoomsætningen som et driftsaktiv og klassificeret de resterende likvider som et finansielt aktiv.97 

 

                                                           
92 Ole Sørensen side 163 
93 2013 årsrapport side 77 
94 2013 årsrapport side 75 
95 2013 årsrapport side 81-83 
96 Ole Sørensen side 160 
97 Ole Sørensen side 161 
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4.1.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

 

Som beskrevet i begyndelsen af afsnit 4.1.2 blev balancen reformuleret for at opdele netto driftsaktiver og 

netto finansielle balanceposter, da værdiansættelsen ved hjælp af formel 1 fra afsnit 1.4.5.1 skal have disse 

poster opdelt. Heraf er den fundamentale værdi af netto finansielle aktiver nu kendt, i det den anses for at 

være lig den bogførte værdi, opgjort under balancens reformulering. Til værdiansættelsen mangler derfor 

”kun” den fundamentale værdi af netto driftsaktiver også kaldet virksomhedsværdien. Som det fremgår i 

formel  1 og 2 opgøres virksomhedsværdien ud fra de frie cashflow fra den fremtidige drift. For at kunne 

forberede resultatopgørelsen til brug under budgettering og rentabilitetsanalyse skal der derfor foretages 

reformulering af resultatopgørelsen, hvor poster der er afgørende for de fremtidige frie cashflow adskilles. 

Reformuleringen af resultatopgørelsen vil primært foretages ved følgende fire ændringer til den officielle 

resultatopgørelse.98 

Ø Inkludering af anden totalindkomst fra de reformulerede egenkapitalopgørelser 

For at sikre at den fulde værditilvækst, som tilgår til aktionærerne bliver indregnet og analyseret, bringes 

totalindkomst eller dirty surplus ind i resultatopgørelserne, således de reformulerede resultatopgørelser 

bliver ”clean-surplus” og bundlinjen bliver totalindkomsten til aktionærerne. Anden totalindkomst fra 

egenkapitalopgørelsernes reformulering inkluderes derfor i input til resultatopgørelsernes reformulering.  

Ø Opdeling af indtægter og udgifter i poster vedrørende drift og finansiering 

Da det som sagt er den fundamentale værdi af netto driftsaktiver, der mangler at blive fundet er det vigtigt 

at denne værdi kun opgøres på baggrund af de indtægter og udgifter som stammer fra driftsaktiverne uden 

påvirkning fra indtægter og udgifter, der stammer fra finansieringen. Laves denne opdeling ikke korrekt, vil 

effekten af finansieringsaktiviteter komme til at påvirke virksomhedsværdien, på trods af at finansieringens 

værdi er opgjort særskilt og vil blive tillagt til virksomhedsværdien i beregningen af egenkapitalværdien. 

Ø Opdeling af poster i permanente (core) og usædvanlige poster 

Da de reformulerede resultatopgørelser skal danne grundlag for de fremtidige budgetter foretages der 

yderligere opdeling i permanente og usædvanlige poster. Usædvanlige poster vil pga. deres natur enten 

ikke forventes i fremtiden eller kan ikke budgetteres pålideligt. De reformulerede resultatopgørelser kan 

dermed anvendes til at vurdere hvilke historiske poster, der skal indregnes og undlades i budgetterne. 

                                                           
98 Ole Sørensen side 168 -171 
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Ø Opdeling af permanente (core) driftsposter i poster fra salg og andre 

Som vist i figur 6 i afsnit 1.4.3.2 vil der i den følgende rentabilitetsanalyse blive foretaget analyser på niveau 

3 af overskudsgrader fra salg og andre poster. Driftsposter, der vedrører andre indtægter end salget skal 

derfor adskilles herfra under reformuleringen af resultatopgørelserne.  

I den følgende tabel er inkluderet hovedposterne fra reformuleringen af resultatopgørelsen. 

Tabel 4, uddrag af reformulering af resultatopgørelsen (se bilag 3 for fuld opgørelse):99 

(Millioner kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
                
Core driftsoverskud fra salg:               
Nettoomsætning 41.831 45.553 51.078 60.776 66.346 78.026 83.572 
Produktionsomkostninger -8.141 -8.278 -8.587 -9.848 -10.709 -11.475 -12.059 
Salgs- og distributionsomkostninger -12.340 -12.828 -15.377 -18.135 -18.909 -21.448 -23.302 
Forsknings- og udviklingsomkostninger -7.333 -7.383 -7.336 -9.142 -8.995 -10.434 -11.267 
Administrationsomkostninger -2.389 -2.535 -2.635 -2.950 -3.116 -3.168 -3.334 
                
EBITDA 11.628 14.529 17.143 20.701 24.617 31.501 33.610 
Afskrivninger og nedskrivninger -2.137 -2.389 -2.551 -2.467 -2.737 -2.693 -2.799 
                
Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 9.491 12.140 14.592 18.234 21.880 28.808 30.811 
Skat herpå -2.388 -2.880 -3.358 -4.138 -4.816 -6.628 -6.922 
                
Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 7.103 9.260 11.234 14.096 17.064 22.180 23.889 
Core andet driftsoverskud før Skat 321 286 341 657 494 666 682 
Skat herpå -80 -72 -85 -164 -124 -167 -171 
                
Permanent driftsoverskud efter skat 7.344 9.474 11.490 14.589 17.434 22.679 24.400 
Usædvanlige driftsposter efter skat 1.486 -1.720 1.155 -351 -760 -121 728 
                
Samlet driftsoverskud efter skat 8.830 7.754 12.645 14.238 16.674 22.558 25.128 
Core netto finansielle omkostninger efter skat -85 -71 -104 -250 -92 -100 -75 
                
Totalindkomst til ordinære aktionærer 8.745 7.683 12.541 13.988 16.582 22.458 25.053 

 

Som det kan ses har Novo Nordisk igennem perioden haft store stigninger i overskuddet fra deres primære 

driftsområde og Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT eller Net Operating Profit After Tax) er 

steget med 16.786 mio. kr. fra 2007 til 2013, hvilket ca. svarer til stigningen på 16.308 mio. kr. i 
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totalindkomst for perioden. Core andet driftsoverskud udgøres kun af ”licensindtægter og andre 

driftsindtægter (netto)”, som Novo Nordisk ikke specificerer yderligere i årsrapporterne. De usædvanlige 

driftsposter svinger en del pga. naturen af de inkluderede poster, der er beskrevet herunder. De finansielle 

poster udgør hvert år en mindre nettoudgift, på trods af at reformuleringen af balancen i afsnit 4.1.2 viste 

at Novo Nordisk har netto finansielle aktiver. Det skyldes at netto finansielle aktiver udgøres af aktiver og 

forpligtelser, hvoraf forpligtelserne forrentes højere. Der er ikke konstateret usædvanlige finansielle poster 

og da Novo Nordisk ikke har minoriteter tilfalder hele totalindkomsten til de ordinære aktionærer. 

Ud fra regnskabsposternes navne og placering i de officielle resultatopgørelser og totalindkomstopgørelser 

er de fleste posters inddeling i de reformulerede resultatopgørelser rimelig ligetil. Nogle af posterne har 

dog krævet flere overvejelser og jeg vil herefter kort argumentere for nogle af de væsentligste af disse 

posters klassificering. 

Ø Poster inkluderet i usædvanlige driftsposter 

De udsædvanlige driftsposter består primært af to typer poster: 

§ Valutakursgevinster og –tab samt reguleringer af afledte finansielle instrumenter 

Som beskrevet i afsnit 4.1.2 under afledte finansielle instrumenter er disse klassificeret som driftsposter i 

de reformulerede balancer, da de tjener til sikring af driften. Det er derfor også valgt at klassificere 

posterne fra disse instrumenter fra resultat- og totalindkomstopgørelsen som værende vedrørende drift. 

Da disse poster har store udsving fra indtægter til udgifter, er det dog valgt at klassificere dem som 

værende usædvanlige fremfor permanente (core). På trods af, at de er usædvanlige vil de formentligt også 

have stor indvirkning på fremtidige resultater, men da deres udsving skønnes at følge ”random walk-

hypotesen” kan de ikke budgetteres.100 

§ Øvrige konstaterede usædvanlige poster som følge af enkeltstående hændelser 

Ved reformuleringen er der på baggrund af udsving i regnskabstal og noteoplysninger i årsrapporterne 

konstateret to enkeltstående hændelser, hvor det er valgt at klassificere en del af regnskabets udgiftsposter 

særskilt og placere denne del under usædvanlige driftsposter. I 2007 og 2008 indgik der henholdsvis 870 og 

53 mio. kr. under afskrivninger på forsknings- og udviklingsomkostninger, som vedrørte afvikling af 
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forskningen i inhalerbar insulin.101 Derudover indgik der i 2008 et uoplyst beløb, som jeg har skønnet til 400 

mio. kr., i renteindtægter, som vedrørte en pris-dumping sag i Brasilien.102 

Ø Allokering af skat103 

Da skatten kun fremgår som en samlet post i de officielle resultatopgørelser og de fleste indtægts- og 

udgiftsposter påvirker skatteudgiften, skal skatten deles op og allokeres til de forskellige poster i de 

reformulerede resultatopgørelser. Vælger man at tilskrive hele skatten til driftsoverskuddet fremfor at 

foretage allokering, kan skattefordele fra store finansielle forpligtelser/omkostninger få en fejlagtig positiv 

indvirkning på resultatet af drift efter skat og dermed fordreje værdiansættelsen. Skatten er derfor 

allokeret ved først at foretage allokering af skat til følgende tre poster - netto finansielle omkostninger, 

usædvanlige driftsposter og andet driftsoverskud, hvorefter den resterende skat er allokeret til core 

driftsoverskud fra salg. Skatteallokeringen til de tre øvrige poster er foretaget ved anvendelse af den 

danske selskabsskat, der i alle årene var 25 %. Dette er valgt da forskelle i betalt skat og dermed den 

effektive skatteprocent oftest kommer fra den primære drift, som beskrevet i afsnit 4.1.2 under udskudte 

skatteaktiver og skatteforpligtelser. Der er ikke allokeret skat til resultat af kapitalandele i associerede 

virksomheder samt egenkapitalposteringer, da disse posteringer allerede er rapporteret efter skat i de 

officielle opgørelser.  Se i øvrigt bilag 3 note C for beregningen af skatteallokeringen.  

 

4.2 Rentabilitetsanalyse 

 

Efter tallene fra de tre opgørelser i regnskabet er blevet reformuleret kan de som beskrevet i afsnit 1.4.3.2 

bruges til at analysere egenkapitalforrentningen (ROE) ved brug af den udvidede DuPont model, der er 

skitseret i figur 6. Som vist i figuren dekomponeres egenkapitalforrentningen over tre niveauer, hvor der for 

hvert niveau fremkommer nye nøgletal som danner en dybere og dybere forståelse for udviklingen i 

egenkapitalforrentningen. Rentabilitetsanalysen vil herunder blive gennemgået med tabeller som viser 

resultaterne af hvert niveaus analyser for årene 2007-2013, efterfulgt af korte kommentarer på tallene fra 

hver tabel. Som det fremgår af figur 6 er niveau 1 og 2 delt op i drift og finansiering, men hovedvægten i de 

følgende kommentarer vil være på driften, da det er her værdien skabes. 
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Tabel 5, rentabilitetsanalyse niveau 1:104 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Drift:               
Aktivers omsætningshastighed 1,53 1,76 2,07 2,56 3,04 3,33 3,09 
Overskudsgrad drift *21,11% *17,02% *24,76% *23,43% *25,13% *28,91% *30,07% 
Afkast på driftsaktiver 32,31% 29,93% 51,12% 60,04% 76,36% 96,39% 92,76% 
                
Finansiering:               
Finansiel gearing -0,151 -0,205 -0,280 -0,348 -0,413 -0,401 -0,349 
SPREAD *34,06% *31,00% *52,20% *62,02% *76,96% *97,03% *93,28% 
Afkast på finansieringsaktiver -5,14% -6,35% -14,62% -21,56% -31,80% -38,86% -32,54% 
                
Egenkapitalforrentning 27,17% 23,58% 36,50% 38,48% 44,57% 57,53% 60,22% 

 

Som det kan ses er begge parametre, der indgår i afkastet på driftsaktiver (ROIC) steget støt igennem 

analyseperioden, dog med et stort fald i overskudsgraden fra drift i 2008 og et mindre fald i aktivernes 

omsætningshastighed i 2013.  

Den negative påvirkning fra finansieringen kommer af at Novo Nordisk har en negativ gearing, i form af 

netto finansielle aktiver, og disse aktiver skaber et afkast, der er væsentligt under driftsaktiverne, hvilket 

udtrykkes ved SPREAD’et. Afkastet på driftsaktiver og egenkapitalforrentningen er meget høj, hvilket må 

skyldes store skjulte aktiver i form af f.eks. medarbejdererfaring, udgiftsført forskning og værdien af 

patenter.  

Egenkapitalforrentningen kan også sammenholdes med at egenkapitalen handles til en price-to-book værdi 

på 14, jfr. tabel 1 og 2 fra henholdsvis afsnit 3.1.2.1 og 4.1.1, hvorved egenkapitalforrentning for 2013 på 

60,22 % svarer til 4,30 % i forrentning af markedsværdien pr. 5. februar 2014. 4,30 % må anses at være en 

nogenlunde realistisk startforrentning på en investering, relativt til den i afsnit 6.1 beregnede rwacc, såfremt 

det vurderes at der er yderligere potentiale i fremtiden.  

 

  

                                                           
104 2007 – 2013 årsrapporter samt egen tilvirkning. I beregningerne for år 2008-2013 er balanceposter opgjort til 
gennemsnittet mellem primo og ultimo værdi så der i en hvis grad tages højde for udviklinger i løbet af året. I 
beregningerne for år 2007 er balanceposter blot opgjort til ultimo værdi, da reformulerede primotal ikke er 
udarbejdet. 
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Tabel 6, rentabilitetsanalyse niveau 2:105 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Drift:               
Nettoomsætning 41.831 45.553 51.078 60.776 66.346 78.026 83.572 
Netto driftsaktiver /27.329 /25.906 /24.735 /23.715 /21.835 /23.404 /27.090 
Aktivers omsætningshastighed 1,53 1,76 2,07 2,56 3,04 3,33 3,09 
                
Driftsoverskud 8.830 7.754 12.645 14.238 16.674 22.558 25.128 
Nettoomsætning /41.831 /45.553 /51.078 /60.776 /66.346 /78.026 /83.572 
Overskudsgrad drift 21,11% 17,02% 24,76% 23,43% 25,13% 28,91% 30,07% 
                
Finansiering:               
Netto finansielle forpligtelser -4.853 -6.675 -9.622 -12.635 -15.372 -15.637 -14.511 
Egenkapital /32.182 /32.581 /34.357 /36.350 /37.207 /39.040 /41.601 
Finansiel gearing -0,151 -0,205 -0,280 -0,348 -0,413 -0,401 -0,349 
                
Afkast på driftsaktiver 32,31% 29,93% 51,12% 60,04% 76,36% 96,39% 92,76% 
r -1,75% -1,06% -1,08% -1,98% -0,60% -0,64% -0,52% 
SPREAD 34,06% 31,00% 52,20% 62,02% 76,96% 97,03% 93,28% 

 

På niveau 2 kan årsagerne til udviklingen fra niveau 1 analyseres. Det fremgår her at stigningen i aktivernes 

omsætningshastighed kommer fra, at Novo Nordisk har været i stand til at forøge omsætningen med ca. 50 

% fra 2007 til 2011 og samtidigt nedbringe investeringerne i driften. Fra 2011 til 2013 er omsætningen 

forsat øget, men det har været nødvendigt at forøge netto driftsaktiverne nogenlunde tilsvarende, så 

aktivernes omsætningshastighed er stort set uændret fra 2011 til 2013. Stigningen i overskudsgrad skyldes 

at Novo Nordisk har formået at ca. tredoble driftsoverskuddet fra en nettoomsætning, der ”kun” er 

fordoblet. Faldet i overskudsgrad i 2008 kommer primært fra et fald i driftsoverskuddet. 

På finansieringssiden fremgår det at de netto finansielle aktiver er forøget med ca. 10 mia. kr. og da netto 

driftsaktiver er ca. uændrede vil egenkapitalen være forøget tilsvarende. Som det kan ses i bilag 2 består de 

øgede finansielle aktiver primært af likvide beholdninger og letomsættelige værdipapirer, som Novo 

Nordisk let kan investere eller udbetale til aktionærerne såfremt der ikke findes investeringsmuligheder. 

Udover afkastet på driftsaktiver stammer SPREAD’et fra en negativ nettoforrentning på de finansielle 

aktiver, denne nærmer sig dog 0 %, da Novo Nordisk løbende har afviklet næsten alle finansielle 

forpligtelser, som vist i tabel 3 i afsnit 4.1.2. 
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I følgende tabel for niveau 3 er de underliggende årsager til ændringerne i overskudsgraden analyseret.  

Tabel 7, rentabilitetsanalyse niveau 3:106 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Drift:               
Overskudsgrad salg før skat 22,69% 26,65% 28,57% 30,00% 32,98% 36,92% 36,87% 
Overskudsgrad salg, skat -5,71% -6,32% -6,57% -6,81% -7,26% -8,49% -8,28% 
Overskudsgrad salg 16,98% 20,33% 21,99% 23,19% 25,72% 28,43% 28,58% 
                
Overskudsgrad andet før skat 0,77% 0,63% 0,67% 1,08% 0,74% 0,85% 0,82% 
Overskudsgrad andet, skat -0,19% -0,16% -0,17% -0,27% -0,19% -0,21% -0,20% 
Overskudsgrad andet 0,58% 0,47% 0,50% 0,81% 0,56% 0,64% 0,61% 
                
Overskudsgrad usædvanlige 3,55% -3,78% 2,26% -0,58% -1,15% -0,16% 0,87% 
                
Overskudsgrad i alt 21,11% 17,02% 24,76% 23,43% 25,13% 28,91% 30,07% 

 

Den positive udvikling i overskudsgraden stammer fra højere overskudsgrad fra salget, der er øget markant 

fordi core driftsoverskud fra salg er mere end tredoblet fra 2007 til 2013, mens omsætningen er fordoblet, 

hvilket fremgår i de reformulerede resultatopgørelser i tabel 4. I niveau 3 analysen fremgår det ligeledes at 

de negative udsving i den totale overskudsgrad, der kunne ses på niveau 1 og 2, udelukkende skyldes 

udsving i usædvanlige poster, som blev defineret under reformuleringen af resultatopgørelsen. Stigningen i 

overskudsgraden fra salg fra 2012 til 2013 skyldes dog kun at den effektive skatteprocent er faldet. 

 

4.3 Analyse af udviklingen i nettoomsætning på geografisk- og produktniveau 

 

Som beskrevet i afsnit 1.4.3.3 vil jeg her analysere på de seneste års udvikling i nettoomsætningen, således 

der opstår et bedre kendskab til hvorfra væksten dannes. Da Novo Nordisk sælger størstedelen af deres 

produkter udenfor EU, vil de rapporterede salg i danske kroner (DKK) i høj grad blive påvirket af udsving i 

valutakurser. Da jeg vurderer at salgstal i lokale valutaer danner det bedste grundlag for vurdering af det 

fremtidige salg, vil følgende analyse blive opgjort ud fra salgsvæksten i lokale valutaer fremfor DKK, der har 

været udgangspunkt i de hidtil udførte analyser. Analysen er foretaget ud fra Novo Nordisks fem regioner 

og med opdelingen af omsætningen i tre overordnede produktkategorier, på baggrund af gennemgangen af 
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produkterne i afsnit 2.3. Beregninger er foretaget ved at vækstrater i DKK er beregnet på baggrund af de 

rapporterede nettoomsætninger, hvorefter den i årsrapporten oplyste valutaeffekt for hver region er 

tillagt. I følgende tabel er inkluderet hver region samt den totale omsætning. 

Tabel 8, opgørelse af vækst i nettoomsætning i lokale valuta:107 

          Omsætning 
        Gennemsnit (i mio. kr.) 
(Vækst i nettoomsætning i lokale valuta) 2011 2012 2013 2011 - 2013 2013 
            
Nordamerika:           
Moderne insuliner og Victoza 29,11 % 28,75 % 22,56 % 26,81 % 27.007 
Human insulin og øvrige produkter mod diabetes -3,51 % 4,63 % -6,08 % -1,65 % 3.566 
Biopharmaceuticals 7,58 % 3,27 % 16,15 % 9,00 % 8.451 
Total for alle produkter 17,91 % 19,21 % 17,84 % 18,32 % 39.024 
Europa:           
Moderne insuliner og Victoza 14,18 % 11,13 % 5,59 % 10,30 % 12.074 
Human insulin og øvrige produkter mod diabetes -16,60 % -15,77 % -7,48 % -13,28 % 3.312 
Biopharmaceuticals 0,33 % -1,94 % 2,62 % 0,33 % 4.677 
Total for alle produkter 2,40 % 2,01 % 2,51 % 2,31 % 20.063 
International:           
Moderne insuliner og Victoza 24,07 % 23,62 % 23,28 % 23,66 % 5.545 
Human insulin og øvrige produkter mod diabetes 5,43 % 15,00 % 7,01 % 9,15 % 3.646 
Biopharmaceuticals 24,22 % 5,66 % 19,47 % 16,45 % 2.816 
Total for alle produkter 17,08 % 16,19 % 16,97 % 16,75 % 12.007 
Japan og Korea:           
Moderne insuliner og Victoza 12,36 % 4,24 % -3,00 % 4,53 % 2.359 
Human insulin og øvrige produkter mod diabetes -11,82 % -17,08 % -4,29 % -11,06 % 961 
Biopharmaceuticals 9,83 % 1,46 % 5,88 % 5,72 % 1.997 
Total for alle produkter 5,15 % -1,47 % -0,15 % 1,18 % 5.317 
Region Kina:           
Moderne insuliner og Victoza 32,47 % 37,96 % 28,99 % 33,14 % 2.801 
Human insulin og øvrige produkter mod diabetes 4,35 % 6,94 % 4,36 % 5,22 % 4.185 
Biopharmaceuticals 20,00 % 17,71 % 0,23 % 12,65 % 175 
Total for alle produkter 11,66 % 16,29 % 12,66 % 13,53 % 7.161 
Samlet alle 5 regioner:           
Moderne insuliner og Victoza 22,49 % 21,31 % 16,84 % 20,21 % 49.786 
Human insulin og øvrige produkter mod diabetes -4,39 % -0,44 % -0,94 % -1,92 % 15.670 
Biopharmaceuticals 7,58 % 2,35 % 11,50 % 7,14 % 18.116 
Total for alle produkter 11,37 % 11,60 % 11,89 % 11,62 % 83.572 

                                                           
107 2013 årsrapport side 66-67 og 2012 årsrapport side 65-66 samt egen tilvirkning. Se de til afhandlingen vedlagte 
Excel ark for beregninger. Da omsætning ikke er tilstrækkeligt specificeret i årsrapporter fra før 2012, kan analyserne 
kun udføres på de seneste tre år.  
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Som det fremgår af tabellen har den samlede vækst været meget stabil på 11 – 12 % i lokale valutaer for 

hele perioden og drevet af høje vækstrater for moderne insuliner og Victoza®, hvis vækst for 2013 på 16,84 

% dog er et stykke under væksten for 2011 og 2012. Dette kan i høj grad skyldes, at de to nye moderne 

insuliner Tresiba® og Ryzodeg® i starten af 2013 fik deres godkendelse i U.S.A. udskudt, som beskrevet i 

afsnit 3.1.1.1. Ud fra de samlede tal for alle 5 regioner kan det ligeledes ses at omsætningen på de ældre 

humane insuliner er aftagende. Dette skyldes ikke at Novo Nordisk taber markedsandele, men at de 

humane insuliner langsomt bliver erstattet af moderne insuliner, som vist i figur 10 og 11 i afsnit 2.3.1.2.  

Nordamerika er både det marked, som oplever størst vækst og det klart største marked, idet det udgør 

næsten 50 % af nettoomsætningen for 2013. Det kan også ses at både den Nordamerikanske omsætning og 

vækst er drevet af de moderne insuliner, således at det er i de største segmenter af det største marked at 

Novo Nordisk oplever den største vækst. På trods af at den nordamerikanske region er Novo Nordisks 

største, er det dog stadig den region hvor Novo Nordisk har den laveste markedsandel for insulin på 38 %, 

mod 47 – 57 % i de øvrige regioner.108 Region Nordamerika kan dermed stadig have højt vækstpotentiale i 

fremtiden for Novo Nordisk.  

Europa udgør også en relativt stor del af omsætningen, men væksten i Europa er stagneret, på trods af at 

der er en meget stærk bevægelse i det europæiske marked fra de billige humane insuliner til de dyrere 

moderne insuliner.  

Den internationale region omfatter hele 4,4 milliarder mennesker i 149 lande fra alle verdensdele med 

undtagelse af Europa og Nordamerika, hvorfor denne region består af både ekstremt fattige og rige 

lande.109 En relativt stor del af omsætningen i denne region kommer stadig fra de ældre humane insuliner, 

der stadig viser stærk omsætningsfremgang i denne region, formodentligt pga. de fattige lande i regionen. 

Udviklingen i regionen Japan og Korea minder en del om udviklingen i den europæiske region. Væksten er 

generelt stagneret og der sker en stor bevægelse fra humane til moderne insuliner. Isoleret set har 2013 

vist et fald i omsætningen for moderne insuliner, hvilket strider mod udviklingen for denne produktkategori 

i alle andre regioner. Novo Nordisk tilskriver selv dette til en udfordrende konkurrencesituation i 

regionen.110 

Region Kina har oplevet meget store vækstrater, især for de moderne insuliner. Kina er dog den eneste 

region hvor omsætningen på de ældre humane insuliner stadig overgår de moderne insuliner.  

                                                           
108 2013 årsrapport side 35 
109 2013 årsrapport side 34 
110 2013 årsrapport side 35 
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5. Budgettering af fremtidige regnskabstal 

 

I dette afsnit vil der blive foretaget budgettering af den fremtidige drift, vurderet på baggrund af tallene fra 

regnskabsanalyserne og de ikke-finansielle value drivers fra de strategiske analyser. Som beskrevet i afsnit 

1.4.4 er det valgt at foretage budgettering på årsbasis for en periode på 7 år, fra 2014 – 2020, hvorefter 

perioden fra år 2021 og frem indregnes som en terminalperiode. Da budgetterne skal anvendes til 

værdiansættelse ved en indirekte værdiansættelse som vist i formel 1 og 2 i afsnit 1.4.5.1 er det ikke 

nødvendigt at budgettere finansieringen, men kun driftsoverskud (DO) og netto driftsaktiver (NDA) for 

budgetperioden samt den faste vækst (g) i terminalperioden. Fremfor at budgettere i specifikke beløb for 

disse poster vil jeg budgettere væksten i nettoomsætning, overskudsgraden fra drift, samt aktivernes 

omsætningshastighed. Disse nøgletal kan, som vist i rentabilitetsanalysen i afsnit 4.2, bruges til 

beregningen af driftsoverskud samt netto driftsaktiver og budgetteringen kan dermed opgøres på baggrund 

af de historiske nøgletal, som er opgjort i afsnit 4. 

 

5.1 Budgettering af nettoomsætning 

 

Igennem analyserne er der konstateret flere faktorer og historiske data, der kan indregnes i budgetteringen 

af nettoomsætningen. De strategiske analyser og gennemgangen af den historiske nettoomsætning i afsnit 

4.3, har vist at markedsvilkår og historisk vækst varierer meget for forskellige produktgrupper/markeder. 

Derfor vil jeg også i budgetteringen af nettoomsætningen adskille disse markeder, budgettere dem særskilt 

og anvende de særskilte budgetter til at beregne den samlede vækst i nettoomsætningen. I de følgende to 

underafsnit vil der blive foretaget budgettering af vækst i eksisterende markeder og vækst fra det nye 

forventede marked for fedmebehandling, hvorefter den samlede vækst kan beregnes i tredje underafsnit.  

 

5.1.1 Vækst i eksisterende markeder 

 

Væksten i de eksisterende markeder vil blive delt op i moderne insuliner inkl. Victoza®, human insulin og 

øvrige produkter mod diabetes samt biopharmaceuticals, da denne opdeling også blev anvendt i analysen 

af den historiske vækst i afsnit 4.3. 
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5.1.1.1 Moderne insuliner inkl. Victoza® 

Som vist i tabel 8 i afsnit 4.3 har væksten for moderne insuliner inkl. Victoza® været meget høj, men dog 

lidt faldende indenfor de sidste tre år. Da Novo Nordisks markedsandele indenfor diabetesbehandling har 

været relativt uændrede, skønnes den historiske vækst i høj grad at komme fra den samlede udvikling i 

markedet for behandling af diabetes. Væksten kommer derfor til dels fra et øget antal diabetikere, men 

skyldes også at hele diabetesmarkedet har bevæget sig fra humane til moderne insuliner, som vist i figur 10 

og 11 i afsnit 2.3.1.2. Effekten af overgangen fra human insulin må forventes at aftage efterhånden som de 

fleste patienter er overgået til moderne insuliner. 

Udover markedsvæksten har Novo Nordisk naturligvis mulighed for at øge deres andel af markedet for 

moderne insuliner og har, som beskrevet i afsnit 2.3.3, flere udviklingsprojekter for moderne insuliner, der 

kan anvendes til at erobre markedsandele. Da Novo Nordisk, som vist i tabel 1 i afsnit 3.1.2.1, allerede har 

en høj markedsandel af diabetesmarkedet baseret på en stærk produktportefølje af eksisterende 

produkter, hvoraf flere jfr. figur 9 i afsnit 2.3 nærmer sig patentudløb, skønnes det dog at de nye produkter 

i høj grad skal bruges til at fastholde og sikre den nuværende markedsandel. 

Det budgetteres derfor med at Novo Nordisks markedsandel på sigt vil forblive ca. uændret og væksten i 

nettoomsætningen over budgetperioden vil falde til den langsigtede vækst i markedet. Som beskrevet i 

afsnit 3.1.1.3 forventes antallet af diabetikere at stige med 55 % frem mod år 2035, hvilket svarer til 2 % 

stigning pr. år.111 Dertil kan tillægges skønnet generel vækst i omsætning pr. diabetiker grundet inflation 

m.v. og den langsigtede vækst i terminalperioden bliver fastsat til 4 %. Herudfra er følgende budget fastsat. 

Tabel 9, budget for vækst i nettoomsætning fra moderne insuliner og Victoza®: (egen tilvirkning) 

  Real Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
Moderne insuliner+Victoza 16,84% 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,50% 6,00% 5,00% 4,00% 

 

5.1.1.2 Human insulin og øvrige produkter mod diabetes 

Som vist i figur 10 og 11 i afsnit 2.3.1.2 er human insulin langsomt under udfasning til fordel for moderne 

insuliner, hvilket også blev bekræftet under analyserne af den historiske udvikling i omsætningen i afsnit 

4.3. På baggrund heraf vurderes det at omsætningen herfra også vil falde i de kommende par år, men at 

nedgangen vil aftage og til sidste blive til mindre vækst. Udviklingen forventes at vende en smule fordi 

Novo Nordisk, som beskrevet i afsnit 2.4, fortsat vil satse på human insulin til differentierede priser i 

                                                           
111 Beregnet ved: 1,55^(1/22år)=1,0201 eller 2,01 % stigning. 
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verdens fattigste lande. Derudover er der, som vist i afsnit 4.3, en pæn vækst i omsætningen for disse 

produkter i Region Kina som sammen med inflationen kan medfører en vækst på sigt, modsat udfasningen i 

den vestligste verden, der som sagt kun kan forsætte for en begrænset periode.  Derfor er følgende budget 

fastsat. 

Tabel 10, budget for vækst i nettoomsætning fra human insulin m.v. mod diabetes: (egen tilvirkning) 

  Real                 
  2011- Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
Human insulin m.v. -1,92% -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 

 

 

5.1.1.3 Biopharmaceuticals 

Branchen for biopharmaceuticals (blødermedicin m.v.) er kun blevet analyseret i mindre grad i forhold til 

branchen for diabetesbehandling.  Som det fremgår af figur 9 i afsnit 2.3 er patenterne for NovoSeven® og 

Norditropin®, der er de klart vigtigste biopharmaceuticals målt på omsætning, henholdsvis udløbet og 

under udløb i 2015 – 2017. Novo Nordisk har dog, som beskrevet i afsnit 2.3.3 et par nye 

udviklingsprojekter indenfor blødermediciner. Jeg skønner at hele medicinalbranchen vil opleve vækst som 

følge af længere levealdre m.v., men at øget urbanisering og ændrede madvaner ikke vil have samme 

indflydelse som de har for diabetes. Jeg har derfor fastsat terminalvæksten til 3,0 % og budgetteret med 

løbende fald i væksten frem med år 2020. Følgende budget er fastsat. 

Tabel 11, budget for vækst i nettoomsætning fra biopharmaceuticals: (egen tilvirkning) 

  Real                 
  2011- Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
Biopharmaceuticals 7,14% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 
 

5.1.2 Vækst fra forventet kommende marked for fedmebehandling 

 

Som beskrevet i afsnit 2.3.3 og 3.2.2 er Novo Nordisk på vej ind i et nyt marked for fedmebehandling, da 

lægemidlet Liraglutid har vist potentiale for vækst ved markedsudvikling i form af lægemidlet Saxenda. Da 
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potentialet i Saxenda er skønnet at være væsentligt, selv for en virksomhed af Novo Nordisks størrelse, har 

jeg besluttet at indregne omsætning herfra i de forventede vækstrater.  

I budgettet bør der dog indregnes er en risiko for at produktet alligevel ikke bliver markedsført og jeg har 

valgt at indregne denne til 20 %, baseret på at 70 % af produkterne i fase III, som er fasen før 

”registrering/godkendelse” hvor Saxenda nu er, historisk set er blevet markedsført.112  

Som beskrevet i afsnit  2.3.3 er omsætningspotentialet ud fra gennemsnittet af 12 analytikeres vurdering 

opgjort til 11.100 mio. kr. i år 2025. På baggrund af dette samt en skønnet terminalvækst på 3,5 % har jeg 

opgjort den forventede omsætning i år 2020, såfremt Saxenda bliver markedsført, til 9.300 mio. kr. og 

skønnet en udvikling fra evt. introduktion i 2015 og frem til 2020. Fra de budgetterede omsætninger ved 

markedsføring er der trukket 20 % og risikoen for at Saxenda ikke bliver markedsført er dermed indregnet i 

budgettet. Alternativt kunne det vælges at udarbejde to forskellige budgetter med og uden Saxenda for til 

sidst at vægte værdiansættelserne fra de to budgetter med 80 og 20 %.      

Tabel 12, budget for vækst i fra Saxenda: (egen tilvirkning) 

  Real Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
(Millioner kr.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
Skønnet nettoomsætning 0 0 1.400 3.200 5.200 7.000 8.400 9.300 3,50% 
Ved 20 % risiko for afslag 0 0 1.120 2.560 4.160 5.600 6.720 7.440 3,50% 

 

5.1.3 Beregning af samlede vækstrater 

 

Da vækstraterne for de 3 eksisterende markeder samt nettoomsætningen for Saxenda nu er opgjort, kan de 

sammenregnes til et samlet budget for den fremtidige vækst i nettoomsætningen. Væksten fra Saxenda 

kan ikke opgøres i % for hele perioden og simpel gennemsnitsberegning af vækstraterne for de 

eksisterende produkter, vil heller ikke tage højde for deres vægtning i omsætningen. Derfor beregnes 

omsætningen i kr. for hvert marked/produktgruppe ud fra de fastsatte vækstrater og ud fra den samlede 

budgetterede omsætning i kr., beregnes den samlede vækstrate. 

Beregningerne er opgjort i følgende tabel.   

 

 

                                                           
112 2013 årsrapport side 42 
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 Tabel 13, beregning af samlede vækstrater:113 

  Real Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
(Millioner kr.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
Moderne insuliner+Victoza 49.786 57.254 64.697 71.814 78.277 84.148 89.196 93.656 97.402 
Human insulin m.v. 15.670 15.357 15.126 14.975 14.900 14.900 14.975 15.124 15.351 
Biopharmaceuticals 18.116 19.294 20.451 21.576 22.655 23.674 24.621 25.483 26.247 
Saxenda 0 0 1.120 2.560 4.160 5.600 6.720 7.440 7.700 
                    
Total 83.572 91.904 101.394 110.925 119.992 128.322 135.512 141.704 146.702 
Vækst i % i lokale valuta   9,97% 10,33% 9,40% 8,17% 6,94% 5,60% 4,57% 3,53% 
Valutaeffekt i %   -3,50%               

Vækst i % i DKK   6,47% 10,33% 9,40% 8,17% 6,94% 5,60% 4,57% 3,53% 
 

De historiske vækstrater er som beskrevet i afsnit 4.3 opgjort i lokale valuta, da vækst i lokale valutaer blev 

skønnet som det bedste grundlag for det fremtidige salg. Da den fremtidige vækst i afsnit tabel 9 -12 er 

opgjort uden hensynstagen til valutakurser, må de også anses for at være opgjort i lokale valuta.  

Regulering til vækst i DKK, som kan påvirke aktieværdien i DKK, vil som udgangspunkt ikke blive foretaget, 

da fremtidige udsving i valutakurs, som beskrevet i afsnit 3.1.1.2 ikke kan budgetteres. Allerede kendte 

påvirkninger ud fra kursværdierne pr. 5. februar 2014 kan dog indregnes, og da Novo Nordisk i deres 

forventninger for 2014 pr. 30. januar 2014 har opgjort de daværende kurser til at medføre negativ 

valutaeffekt på 3,5 % i omsætningen for 2014, er det valgt at indregne dette i ovenstående tabel. Mit 

budget falder i øvrigt indenfor Novo Nordisk egne skøn på 8 -11 % vækst i lokale valutaer i 2014. 114 

 

5.2 Budgettering af overskudsgrad 

 

Novo Nordisks historiske overskudsgrad fra salg efter skat har som vist i tabel 7 i afsnit 4.2 udviklet sig 

meget positivt i analyseperioden, fordi driftsoverskuddet er tredoblet mens omsætningen kun er fordoblet. 

Tabellen viser dog også, at stigningen fra 2012 til 2013 kun skyldes ændringer i den effektive skatteprocent, 

da overskudsgraden fra salg før skat er faldet en smule. På trods af at Novo Nordisk har præsteret stærkt 

stigende overskudsgrader før skat fra 2007 til 2012, kan det dermed tyde på at toppen er nået.  

                                                           
113 Egen tilvirkning, hvor budgetterede vækstrater fra tabel 9-11 er tilskrevet realiseret omsætning fra tabel 8. Se de til 
afhandlingen vedlagte Excel ark for beregninger.  
114 2013 årsrapport side 8 
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Ændringer i produktporteføljen vil påvirke overskudsgraden, da de forskellige produkter har forskellige 

salgspriser og produktionsomkostninger. F.eks. kan den førhen beskrevne overgang fra billige humane til 

dyrere moderne insuliner være en stor del af årsagen til den forbedrede overskudsgrad i analyseperioden. 

Novo Nordisk opgør dog kun overskudsgraden fordelt på diabetes og biopharmaceuticals i årsrapporten115, 

hvorfor den fremtidige overskudsgrad er svær at skønne, selvom den fremtidige produktsammensætning 

blev budgetteret i afsnit 5.1.3. Under de strategiske analyser blev det i afsnit 3.1.2.5 konstateret, at Novo 

Nordisk pga. ændringer i sundhedssystemet i U.S.A. oplever øget pres på priserne og dermed øget brutto- 

til nettoregulering, som også påvirker overskudsgraden, da der skal produceres flere enheder for at opnå 

samme nettoomsætning. Derudover blev det ved sammenligningen i tabel 1 fra afsnit 3.1.2.1 konstateret, 

at Novo Nordisk historisk set har investeret en væsentligt mindre andel af omsætningen i forskning end 

konkurrenten Eli Lilly. Såfremt Novo Nordisk skal fastholde markedsandele i fremtiden kan det kræve, at 

udgifterne til forskning kommer på niveau med konkurrenterne. Ligeledes kan Novo Nordisks nuværende 

overskudsgrader skønnes at være så høje, at nye konkurrenter kan finde grundlag for at træde ind i 

branchen, på trods af de høje entre barrierer, der i afsnit 3.1.2.2 blev skønnet at være i branchen. 

Der er derfor mange faktorer, som kan påvirke den fremtidige overskudsgrad fra salg før skat og skabe 

usikkerhed omkring budgetteringen heraf. På baggrund af at jeg vurderer de nuværende overskudsgrader 

for at være meget høje og forventer, at Novo Nordisk fremover må bruge flere penge på forskning m.v. for 

at forsvare deres markedsandel, er det dog valgt at antage at overskudsgraden fra salg før skat falder med 

1 % pr. år frem til terminalperioden.  

Udover overskuddet fra salg kommer der permanent overskud fra andre poster, da Novo Nordisk hvert år 

har indtægter fra licens med videre. På baggrund af at de seneste tre års overskudsgrad fra andet før skat, 

jfr. tabel 7 i afsnit 4.2, er posten sat til 0,8 % i hele budgetperioden.  

For at beregne overskudsgraderne efter skat skal den effektive skatteprocent også budgetteres. Den 

effektive skatteprocent på Novo Nordisks driftsoverskud fra salg var, jfr. tabel 4 i afsnit 4.1.3, 22,47 % i 

2013, hvilket er lidt under selskabsskatteprocenten i Danmark på 25 % for 2013. Den effektive skattesats 

kan, særligt i en international koncern som Novo Nordisk, variere et stykke fra selskabsskatteprocenten, 

men da Novo Nordisk skønner den effektive skatteprocent for 2014 til 22 % og den langsigtede 

selskabsskatteprocent også er på 22 %, jfr. beskrivelsen i afsnit 3.1.1.1, er det valgt at skønne den effektive 

skattesats til 22 % i hele perioden. 116 

                                                           
115 2013 årsrapport side 65 
116 2013 årsrapport side 8 
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Herefter kan den totale permanente (core) overskudsgrad beregnes i følgende tabel. 

Tabel 14, budget for overskudsgrader: (egen tilvirkning) 

  Real Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
Overskudsgrad salg før skat 36,87% 35,87% 34,87% 33,87% 32,87% 31,87% 30,87% 29,87% 28,87% 
Overskudsgrad salg, skat -8,28% -7,89% -7,67% -7,45% -7,23% -7,01% -6,79% -6,57% -6,35% 
Overskudsgrad andet før skat 0,82% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
Overskudsgrad andet, skat -0,20% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% 
                    
Overskudsgrad efter skat 29,20% 28,60% 27,82% 27,04% 26,26% 25,48% 24,70% 23,92% 23,14% 

 

Novo Nordisk har selv en målsætning om at overskudsgraden før skat skal stige til 40 %, hvorfor mit budget 

er lidt pessimistisk i forhold til virksomhedens egne skøn.117 Som følge af usikkerhederne der kan være i de 

fremtidige overskudsgrader, er det valgt at inkludere andre skøn, end de herover budgetterede, i 

følsomhedsanalysen i afsnit 6.3.1. 

 

5.3 Budgettering af aktivernes omsætningshastighed 

 

Da driftsoverskuddet vil blive beregnet ud fra de tidligere opgjorte vækstrater og overskudsgraden, skal 

aktivernes omsætningshastighed kun anvendes til beregning af udviklingen i netto driftsaktiver (ΔNDA) 

under værdiansættelsen, jfr. formel 1 og 2 fra afsnit 1.4.5.1. Som følge af at Novo Nordisk er en virksomhed 

hvor størstedelen af værdiskabelsen kommer fra skjulte driftsaktiver (høj price-to-book), har ændringer i de 

bogførte netto driftsaktiver (NDA) og dermed aktivernes omsætningshastighed, kun en begrænset effekt på 

værdiansættelsen.118 Det er derfor ikke skønnet væsentligt at foretage en dybdegående budgettering af 

aktivernes fremtidige omsætningshastighed.  

Som vist i tabel 6 i afsnit 4.2 har Novo Nordisk formået at forøge omsætningen fra 2007 – 2011 uden 

forøgelse af driftsaktiverne, hvorved aktivernes udnyttelse og omsætningshastighed er forøget. Fra 2011 til 

2013 har det dog været nødvendigt at forøge aktiverne nogenlunde tilsvarende til omsætningen og jeg 

                                                           
117 2013 årsrapport side 9 
118 Er bekræftet ved beregning af følsomhedsanalyser, der dog ikke er inkluderet i afhandlingen. 
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vurderer derfor, at den nuværende AOH er et realistisk skøn for fremtiden og har for hele budget- og 

terminalperioden fastsat AOH til de nuværende 3,09.  

Tabel 15, budget for aktivernes omsætningshastighed: (egen tilvirkning) 

  Real Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
AOH 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 
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6. Værdiansættelse og analyser heraf 

 

Som beskrevet i afsnit 1.4.5 vil dette afsnit bestå af tre underafsnit, beregning af tilbagediskonteringsfaktor 

(rwacc), selve beregningen af værdiansættelsen og analyser af den beregnede værdiansættelse. I afsnit 1.4.5 

blev beregningen af værdiansættelsen introduceret før rwacc, men da rwacc skal anvendes i værdiansættelsen 

vil rwacc blive beregnet i det første af de tre følgende underafsnit.  

 

6.1 Beregning af tilbagediskonteringsfaktor, rwacc 

 

Som vist i formel 3 og 4 i afsnit 1.4.5.2 er der en række faktorer som påvirker rwacc og som derfor skal 

opgøres og estimeres før rwacc kan beregnes. I første omgang opgøres de faktorer som skal bruges i 

beregningen af ejernes afkastkrav (re) ved brug af formel 4: 

Ø Den risikofri rente (rf) 

Den risikofri rente fastsættes typisk ud fra renten for en 10-årig statsobligation, da investering i de fleste 

statsobligationer anses som tæt på risikofrie og en 10-årig periode nogenlunde vil matche gennemsnittet 

for hvornår værdiskabelsen fra fremtidige pengestrømme tilfalder ejerne i form af afkast.119 

Da Novo Nordisk er en international virksomhed med base og stor del af driften i Danmark, men med 

Nordamerika som væsentligste marked har jeg valgt at fastsætte den risikofri rente til gennemsnittet af 

renten på danske og amerikanske statsobligationer. Renten var i februar 2014 på 1,63 % for 10-årige 

danske statsobligationer120 og 2,66 % for 10-årige amerikanske statsobligationer121, hvorfor den risikofri 

rente er fastsat til 2,15 %.    

Ø Markedets generelle risikopræmie [E(rm)-rf]  

For at kunne foretage beregning af estimater for markedets generelle risikopræmie, vil det kræve en 

dybdegående værdiansættelse af samtlige virksomheder i markedet, hvorefter de risikopræmier der 

tilsyneladende er indregnet i markedskurserne kan udledes. Da en sådan beregning ikke kan foretages 

indenfor denne afhandlings omfang, kan risikopræmien i stedet estimeres ved at spørge flere investorer om 

                                                           
119 Ole Sørensen side 158 
120 Opslag på www.statistikbanken.dk 
121 http://data.cnbc.com/quotes/US10YT%3DXX/tab/2 

www.statistikbanken.dk
http://data.cnbc.com/quotes/US10YT%3DXX/tab/2 
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deres skøn og udlede et gennemsnit heraf. En sådan undersøgelse gav i 2011 et estimat på 5,4 % for 

markedsrisikopræmien på det danske aktiemarked, og denne sats anvendes derfor.122  

Ø Den systematiske risiko (β) for den pågældende aktie i forhold til markedets risikopræmie  

Beta bliver i beregningen af ejernes afkastkrav multipliceret til markedets risikopræmie, således der kan 

tilføjes regulering til markedets risikopræmie, når risikopræmien for den pågældende investering skønnes 

at være over eller under den generelle risikopræmie for markedet. Såfremt virksomhedens risiko skønnes 

at være på niveau med markedet fastsættes beta til 1 og skønnes en investering i virksomheden at være 

risikofri, fastsættes beta til 0, hvorved ejernes afkastkrav blot bliver den risikofrie rente. Ligeledes vil 

betaværdier på mellem 0 og 1 betyde, at risikoen anses som lavere end den generelle markedsrisiko og 

betaværdier over 1 betyder at risikoen anses som højere end den generelle markedsrisiko. 

Novo Nordisk opererer i en branche, der anses for at have en relativt lav konjunkturfølsomhed, idet 

kunderne må forventes at være loyale og have lav prisfølsomhed. Jeg vil derfor vurdere at Novo Nordisk har 

en risiko, som er lidt lavere end den generelle markedsrisiko og fastsætte beta til 0,90, hvilket svarer til at 

risikopræmien for investering i Novo Nordisk bliver 10 % lavere end markedets risikopræmie.    

 

Efter estimering af disse tre faktorer kan ejernes afkastkrav opgøres til 7,01 % ved brug af formel 4. 

��= ��+ ���(��)−���= 2,15% + 0,90 ∗ 5,4% = 7,01% 

 

Da ejernes afkastkrav nu er kendt vil jeg opgøre de øvrige faktorer som skal bruges i beregningen af rwacc 

ved brug af formel 3: 

Ø Markedsværdien af egenkapitalen (V0
E) 

Markedsværdien af egenkapitalen er beregnet ud fra aktiekursen og antallet af udestående aktier og er 

som vist i tabel 1 i afsnit 3.1.2.1 opgjort til 596.138 mio. kr. 

Ø Markedsværdien af netto finansielle aktiver (V0
NFA) 

Markedsværdien af netto finansielle aktiver er opgjort til det samme som den bogførte værdi, der ved 

reformuleringen er opgjort til 13.969 mio. kr., som vist i tabel 3 i afsnit 4.1.2. 

                                                           
122 Ole Sørensen side 44 
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Ø Markedsværdien af virksomheden (V0
EV= V0

E- V0
NFA) 

Ud fra de to foregående værdier kan markedsværdien af virksomheden opgøres til 582.168 mio. kr. 

Ø rfa er effektiv rente efter skat på finansielle aktiver 

På baggrund af rentabilitetsanalysen i afsnit 4.2 sættes denne til -0,53 %. En større analyse kunne også 

være foretaget for at fastsætte denne, men som det kan ses i nedenstående formel er effekten af rfa 

begrænset, da nævneren i den multiplicerede brøk er langt højere end tælleren. 

 

Da alle elementer til beregning af rwacc nu er opgjort kan rwacc opgøres til 7,19 % ved brug af formel 3 

�����= ���
����

∗��−
�����
����

∗���= 596.138
582.168	∗ 7,01%− 13.969	

582.168	∗(−0,53%)= 7,19	% 

 

6.2 Beregning af værdiansættelsen 

 

Efter foregående budgettering og beregning af tilbagediskonteringsfaktor er alle skøn, der skal bruges til at 

udregne en værdiansættelse, efter den i afsnit 1.4.5.3 beskrevne FCF-model, blevet foretaget. Jeg vil derfor 

kun komme med korte opgørelser af beregningen i dette afsnit. 

På baggrund af vækstraterne i DKK fra tabel 13 og overskudsgraden i tabel 14 kan de budgetterede 

driftsoverskud beregnes.  

Tabel 16, beregning af budget for driftsoverskud:123 

  Real Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
Nettoomsætning 83.572 88.979 98.167 107.394 116.173 124.238 131.199 137.194 142.032 
Overskudsgrad efter skat 29,20% 28,60% 27,82% 27,04% 26,26% 25,48% 24,70% 23,92% 23,14% 
Driftsoverskud 24.400 25.449 27.311 29.040 30.508 31.657 32.407 32.818 32.867 

 

                                                           
123 Egen tilvirkning, bemærk at nettoomsætning ikke stemmer med tabel 13, da tallene her er opgjort efter den i afsnit 
5.1.3 omtalte valutaeffekt. 
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Herefter kan formel 1 og 2 fra afsnit 1.4.5.1 anvendes til at beregne selve værdiansættelsen, som er opgjort 

herunder. 

 

Tabel 17, beregning af værdiansættelse ved FCF-modellen:124 

  Real Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
(Millioner kr.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Terminal 
                    
Driftsoverskud   25.449 27.311 29.040 30.508 31.657 32.407 32.818 32.867 
Netto driftsaktiver 28.600 31.820 34.811 37.657 40.271 42.528 44.471 46.039 47.663 
FCF = OI - ΔNOA   22.228 24.320 26.195 27.894 29.400 30.464 31.249 31.244 
Diskonteringsfaktor (wacc^t)   1,0719 1,1490 1,2316 1,3201 1,4150 1,5168 1,6258 1,6258 
Nutidsværdi af FCF   20.737 21.167 21.269 21.129 20.777 20.085 19.220   
Sum nutidsværdi af FCF 2014-2020 144.384                 
Terminalværdi                 852.968 
Nutidsværdi af terminalværdi 524.630                 
                    
Virksomhedsværdi 669.014                 
Netto finansielle aktiver 13.969                 
                    
Egenkapitalværdi 682.983                 
Antal mio. udestående aktier 2.647,15                 
                    
Værdi pr. aktie (kr.) 258,01                 
 

Værdiberegningen kan som beskrevet i afsnit 1.4.5.1 også foretages ved RIDO-modellen, hvilket skal 

medføre samme resultat i værdi pr. aktie. Det er valgt ikke at inkludere RIDO-modellen i afhandlingen, men 

kontrolberegning ved brug af RIDO-modellen er vedlagt som bilag 4. 

Som det kan ses medfører beregningen en aktieværdi på 258,01 kr., hvilket er 32,81 kr. eller 14,57 % over 

markedskursen på 225,20 kr. pr. 5. februar. Desuden fremgår det af opgørelsen at egenkapitalværdien på 

683 mia. kr. udgøres af 14 mia. kr. fra nuværende netto finansielle aktiver, 144 mia. kr. fra frie cash flows 

for budgetperioden fra år 2014 til 2020 og 525 mia. kr. fra frie cash flows fra terminalperioden, dækkende 

år 2021 og frem. Det kan dermed ses at langt størstedelen af værdiansættelsen kommer fra 

forventningerne til terminalperioden og i de efterfølgende følsomhedsanalyser kan der med fordel 

analyseres på baggrund af ændrede skøn for terminalperioden.  

                                                           
124 Egen tilvirkning, se de til afhandlingen vedlagte Excel ark for beregninger. 
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6.3 Analyser af den beregnede værdiansættelse 

 

Som beskrevet i afsnit 1.4.5.3 vil jeg i dette afsnit foretage analyser på værdiansættelsen. I de følgende to 

underafsnit vil der blive foretaget henholdsvis følsomhedsanalyser, hvor den fundamentale værdi opgøres 

under ændrede parametre og en sammenligning til en relativ værdiansættelse, hvor Novo Nordisk 

værdiansættes relativt til markedsværdien af sammenlignelige virksomheder. 

 

6.3.1 Følsomhedsanalyser 

 

Som beskrevet i afsnit 5.2 var der mange faktorer, som skønnedes at kunne påvirke den fremtidige 

overskudsgrad og jeg valgte på den baggrund at budgettere en faldende overskudsgrad, på trods af at 

overskudsgraden var ca. uændret fra 2012 til 2013 og på trods af at Novo Nordisk egne målsætninger er at 

opnå en endnu højere overskudsgrad på 40 % før skat. Desuden blev det i afsnit 6.2 konstateret at langt 

størstedelen af den opgjorte egenkapitalværdi, og dermed den fastsatte fundamentale aktiekurs på 258,01 

kr., stammede fra værdien af frie cashflows fra terminalperioden.  

Jeg har derfor valgt at inkludere ændrede skøn for overskudsgraden, vækst i terminalperioden (g) og 

tilbagediskonteringsfaktoren (rwacc) i den følgende følsomhedsanalyse. Jfr. formel 1 fra afsnit 1.4 er det 

netop g og rwacc, som udover de frie cashflows for første år efter den specifikke budgetperiode, er de eneste 

faktorer, der påvirker den store værdi fra terminalperioden.  

Da det rent grafisk kan være svært at præsentere følsomhedsanalyser med ændring af tre faktorer, har jeg 

valgt kun at indregne to forskellige scenarier for overskudsgraden, nemlig den under budgetteringen 

fastsatte udvikling, samt en konstant overskudsgrad efter skat svarende til 2013 på 29,20 % for hele budget 

og terminalperioden. 

I følgende tabel præsenteres resultaterne af følsomhedsanalysen ved de to scenarier for overskudsgrad, 

med det budgetterede scenarie øverst og scenariet med konstant overskudsgrad nederst og i parentes. I 

figurens akser ændres væksten i terminalperioden (g) og tilbagediskonteringsfaktoren (rwacc). Felterne er 

markeret som grønne når begge scenarier for overskudsgraden vil medføre en fundamental aktieværdi 

over markedsværdien på 225,20 kr., gule når det kun er tilfældet for det mest optimistiske konstante 

scenarie og røde i det ene tilfælde hvor begge scenarier medfører en fundamental aktieværdi under 

markedsværdien.     
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Tabel 18, følsomhedsanalyse af værdiansættelsen:125  

 Vækst i terminalperiode (g) 

 

 

 

 

Tilbagedis-

konterings-

faktor (rwacc) 

 2,53 % 3,03 % 3,53 % 4,03 % 4,53 % 

6,19 % 276,63 

(341,92) 

308,77 

(383,27) 

352,98 

(440,15) 

417,64 

(523,32) 

521,17 

(656,52) 

6,69 % 243,68 

(300,14) 

267,13 

(330,36) 

297,99 

(370,14) 

340,45 

(424,85) 

402,53 

(504,86) 

7,19 % 217,80 

(267,36) 

235,49 

(290,19) 

258,01 

(319,27) 

287,65 

(357,53) 

328,41 

(410,16) 

7,69 % 196,93 

(240,95) 

210,63 

(258,66) 

227,62 

(280,63) 

249,25 

(308,80) 

277,72 

(345,42) 

8,19 % 179,76 

(219,22) 

190,59 

(233,26) 

203,75 

(250,31) 

220,07 

(271,45) 

240,84 

(298,36) 

 

Den i afsnit 6.2 beregnede aktiekurs er centrum i følsomhedsanalysen og ved reguleringer af væksten i 

terminalperioden (g) og tilbagediskonteringsfaktoren (rwacc) med 0,5 og 1 procentpoint i begge retninger, er 

der skabt en matrix af aktiekurser, under hvert af de to overskudsgradsscenarier beskrevet over tabellen.  

Følsomhedsanalysen viser at fejlskøn på 1 % i et af de to parametre, eller samtidigt fejlskøn på 0,5 % i 

begge parametre, er nok til at ændre den beregnede fundamentale værdi, så der ikke længere kan gives en 

købsanbefaling af aktien i forhold til markedsværdien pr. 5. februar 2014 på kr. 225,20.  

Det fremgår ligeledes, at var den i afsnit 5.2 budgetterede overskudsgrad efter skat fastsat til at forblive 

konstant på 2013-niveau på 29,20 %, ville det have medført en værdiansættelse på 319,27 kr. pr. aktie, 

hvilket er ca. 24 % højere end værdiansættelsen ved de budgetterede fald i overskudsgraden. Ligeledes 

havde ændringen til konstant overskudsgrad medført, at kun det mest ekstreme tilfælde af 

følsomhedsanalysen, hvor rwacc sættes til 8,19 % og g til 2,53 %, ville medføre en ændring af 

købsanbefalingen. Da Novo Nordisk selv har en målsætning om en endnu bedre overskudsgrad på omkring 

31,2 % efter skat (40 % før skat), vil tiltro til at Novo Nordisk kan opnå denne medføre, at der skal meget 

ekstreme estimater af rwacc og g til før markedskursen pr. 5. februar 2014 ikke længere anses som værende 

undervurderet. 
                                                           
125 Egen tilvirkning, se de til afhandlingen vedlagte Excel ark for beregninger. Tal uden for parantes er ved 
overskudsgrader efter skat som budgetteret i afsnit 5.2. Tal i parantes er beregnet ved konstant overskudsgrad efter 
skat på 29,20 % for hele perioden.  
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Nærlæsning af tallene vil i øvrigt vise, at værdiansættelsen er mere følsom overfor ændringer i rwacc end i g, 

f.eks. medfører 1 procentpoint stigning i rwacc et fald i aktieværdien på ca. 54 kr., mens 1 procentpoint fald i 

g kun medfører et fald på ca. 40 kr.. Denne skævhed i følsomheden kan også aflæses af værdiansættelsens 

formel 1 i afsnit 1.4.5.3, hvor rwacc indgår eksponentielt i næveren under beregningen af terminalværdien. 

 

6.3.2 Sammenligning med relativ værdiansættelse 

 

Som beskrevet i afsnit 1.4.5.3 vil følsomhedsanalyserne blive suppleret med en relativ analyse, hvor Novo 

Nordisks værdiansættelse og markedsværdi vurderes relativt i forhold til markedsværdien af 

sammenlignelige virksomheder. Udover konkurrenterne Sanofi og Eli Lilly, er det valgt at tilføje en tredje 

lignende medicinalvirksomhed til sammenligningen for at opnå et bedre sammenligningsgrundlag. Da der 

ikke indgår flere virksomheder i diabetesbranchen, blev der undersøgt efter brugbare danske virksomheder 

og  Novozymes blev vurderet bedst egnet.126 Novozymes har ligesom Novo Nordisk haft høj 

omsætningsvækst og som det fremgår herunder pæne driftsresultater (EBIT).  

Som valg af multiple er det valgt at lave en price-to-sales (P/S) og en price-to-earnings (P/E) analyse, price-

to-book (P/B) er skønnet mindre anvendelig da en høj graf af værdiskabelsen i branchen forventes at 

komme fra skjulte aktiver, hvilket analyserne på Novo Nordisk også har bekræftet. For at korrigere for ikke 

værdiskabende forskelle i finansiering er der anvendt ugearede multiple hvor virksomhedernes nettogæld 

er tillagt markedsværdierne og af samme årsag er P/E-multiplen beregnet ud fra EBIT.127  

Opgørelsen af Novo Nordisks beregnende relative markedsværdi og den heraf afledte værdi pr. aktie 

fremgår at følgende tabel. 

 

 

 

                                                           
126 Af andre muligheder blev bl.a. undersøgt Leo Pharma, som ikke kan anvendes da de er 100 % fondsejet og Bavarian 
Nordic, som blev skønnet uegnede da deres resultat efter skat er negativt. 
127 Nettogæld er opgjort ved at summere poster fra balancer, der umiddelbart er finansielle, se evt. vedlagte Excel ark. 
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Tabel 19 relativ værdiansættelse ud fra markedsværdier pr. 5. februar 2014:128 

(Millioner kr.) Nettoom-   Markeds- Enterprise P/S P/E  
  sætning EBIT værdi Value (EV/omsæ.) (EV/EBIT) 
Sammenligningsvirksomheder:              
Novozymes 11.746 2.901 76.696 77.323 6,58 26,65 
Sanofi 245.814 38.091 704.403 750.267 3,05 19,70 
Eli Lilly 127.353 33.330 315.112 343.835 2,70 10,32 
              
Gennemsnit for øvrige 3 virksomheder     4,11 18,89 
              
Anvendelse på Novo Nordisk:       
Novo Nordisk (værdisat efter P/S) 83.572 31.493 357.588 343.619 4,11 10,91 
Novo Nordisk (værdisat efter P/E) 83.572 31.493 608.839 594.870 7,12 18,89 
Novo Nordisk (markedsværdi) 83.572 31.493 596.138 582.169 6,97 18,49 
Novo Nordisk (fundamentalværdi) 83.572 31.493 682.983 669.014 8,01 21,24 
              
      Markeds- Fundamen- Relativ Relativ 
      værdi talværdi P/S værdi P/E værdi 
Værdi af Novo Nordisk (markedsværdi), kr. pr. aktie 225,20 258,01 135,08 230,00 

 

Som det fremgår af tabellen giver en værdiansættelse ved brug af P/S-multiplen en meget lav værdi for 

Novo Nordisk, formentligt fordi Novo Nordisk skaber resultater som er tilsvarende konkurrenternes, på 

trods af et lavere toplinjesalg. Det kan også argumenteres for at P/E-multiplen er den mest anvendelige da 

den værdiansætter efter driftsoverskud, der er afgørende for aktionærernes værdiskabelse jfr. den udførte 

fundamentale værdiansættelse. Relativ værdiansættelse efter P/E-multiplen giver Novo Nordisk aktien en 

værdi på 230,00 og viser, at markedskursen er en lille smule undervurderet, hvilket til dels bekræfter 

resultatet af den fundamentale værdiansættelse. Da P/E multiplen for de tre sammenlignelige 

virksomheder varierer meget, må der dog antages at være en stor usikkerhed i den relative vurdering og et 

markant anderledes resultat kunne være forekommet såfremt en af virksomhederne var fravalgt i analysen. 

At Eli Lilly er værdiansat til en langt lavere P/E værdi kan dog skyldes at markedet har lavere forventninger 

til væksten i Eli Lilly end i de øvrige virksomheder, hvilket giver god mening i forhold til den lavere historiske 

vækst, der fremgår at tabel 1 i afsnit 3.1.2.1 

  

                                                           
128 2013 årsrapporter og opslåede kursværdier for de fire virksomheder samt egen tilvirkning med inspiration fra Ole 
Sørensen side 31-32. 
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7. Konklusion 

 

Lige fra starten i 1922 har Novo Nordisks altoverskyggende forretningsområde været behandlingen af 

diabetes. I kraft af at sygdommens omfang er blevet udbredt, som følge af ændrede levevilkår, er Novo 

Nordisk i stand til at drive en virksomhed, hvor det stadig er det oprindelige kerneområde, der står for både 

størstedelen af omsætningen og væksten heri. Dette har medført at Novo Nordisk har en unik position med 

høj erfaring indenfor forskning og produktion samt generelt branchekendskab, konkurrencefordele som 

konkurrenterne ikke let kan efterligne. 

I kraft af disse egenskaber, har Novo Nordisk været i stand til at foretage en lang strøm af produktudvikling, 

hvor de har været med til at forbedre behandlingen af diabetes fra animale insuliner, via humane insuliner 

til i dag at være baseret på en bred vifte af moderne insuliner og endnu mere moderne produkter, der øger 

kroppens egen produktion af insulin. Den markante produktudvikling har været medvirkende til at skabe 

barrierer omkring branchen for diabetesbehandling i form af bl.a. patenter og stordriftsfordele. Herved er 

Novo Nordisk i dag kommet i den gunstige position som markedsleder i en branche, hvor der kun er to 

væsentlige konkurrenter på verdensplan og hvor truslen fra nye konkurrenter anses for at være relativ lav.  

Ligeledes er det skønnet at Novo Nordisk har interessante nye mulige produkter på vej fra deres portefølje 

af udviklingsprojekter. En del af disse kommende produkter vedrører diabetesbehandling og skal dermed til 

dels anvendes til at forsvare Novo Nordisks nuværende position som markedsleder. Der er dog også nye 

produkter på vej indenfor Novo Nordisks mindre og helt nye markeder. Heraf er særligt Saxenda, som 

udvikles til behandling af svær overvægt, anset for at have et højt potentiale, og det er valgt at indregne 

skønnet omsætning fra Saxenda i budgetteringen af omsætningsvæksten. 

Den konkurrencemæssige position har gjort Novo Nordisk i stand til at levere imponerende resultater. De 

reformulerede opgørelser viser, at Novo Nordisk over de seneste 7 år har formået at fordoble 

omsætningen og mere end tredoble det permanente driftsoverskud, uden at en tilsvarende forøgelse af 

investeringerne i driftsaktiver har været nødvendig. Så godt som alle historiske finansielle nøgletal har 

dermed peget fremad for Novo Nordisk og udfordringen under værdiansættelsens budgettering har ikke 

været at vurdere om Novo Nordisk kunne levere store overskud i fremtiden, men nærmere at vurdere 

hvorvidt de fremtidige resultater kunne leve op til den historiske og positive udvikling gennem de seneste 

år. 
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 Selvom både mange af de ikke-finansielle value drivers og flere af de historiske regnskabstal peger på 

fortsat fremgang, er det i budgetteringen indregnet, at væksten og overskudsgraden på sigt må falde mod 

et lavere niveau som følge af markedskræfterne. Dermed er budgetteringen på nogle punkter mere 

pessimistisk end Novo Nordisks egne målsætninger, særligt i forhold til overskudsgraden som Novo Nordisk 

selv forventer at kunne forbedre yderligere. 

De indregnede budgetter og tilbagediskonteringsfaktoren har medført en fundamental værdiansat værdi på 

258,01 kr. pr. aktie, hvilket er et væsentligt stykke over markedskursen på 225,20 kr. pr. 5. februar 2014. 

Der er ligeledes foretaget en mindre omfattende relativ værdiansættelse, der hovedsageligt er udført som 

et realitetscheck af den fundamentale analyse. Den relative værdiansættelse resulterede ud fra en P/E-

multipel i en aktieværdi på 230,00 kr., hvilket til dels bekræfter den fundamentale værdiansættelse i at 

markedskursen er lidt undervurderet. I vurderingen af den relative værdiansættelse må det dog 

medregnes, at Novo Nordisk er så stor og specialiseret virksomhed, at der reelt ikke er nogle virksomheder 

som er fuldt sammenlignelige. 

I vurderingen af den fundamentale værdiansættelse må desuden medregnes risikoen for fejlskøn og 

udførte følsomhedsanalyser viser at udsving på under et procentpoint i terminalvæksten eller 

tilbagediskonteringsfaktoren vil være nok til at ændre den beregnede aktieværdi, så den kommer under 

markedsværdien. Følsomhedsanalyser kan også anvendes til at genoverveje budgetteringen, med særligt 

fokus på de parametre der påvirker værdiansættelsen mest. Herefter kan der evt. foretages en grundigere 

analyse af f.eks. tilbagediskonteringsfaktoren, som har vist sig at have stor indflydelse på værdiansættelsen.  

På trods af de omtalte usikkerheder ændres der dog ikke ved, at den opgjorte aktieværdi anses som det 

bedste skøn for den fundamentale værdi. Usikkerhederne kan påvirke værdiansættelsen i begge retninger 

og da budgetteringerne er opgjort ud fra neutrale skøn, anses den opgjorte aktieværdi på 258,01 kr., som 

værende det bedste bud på et gennemsnit af de mulige udfald. Herved vurderes aktiens markedsværdi på 

225,20kr. pr. 5. februar 2014 som værende undervurderet og der gives en købsanbefaling af aktien. 
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Bilag 1 - Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

 (Millioner kr.) 2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Bogført værdi af egenkapital primo 30.122 
 

32.182 
 

32.979 
 

35.734 
 

36.965 
 

37.448 
 

40.632 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Årets resultat 8.522 
 

9.645 
 

10.768 
 

14.403 
 

17.097 
 

21.432 
 

25.184 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Anden totalindkomst efter skat: 
             Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder 53 

 
-465 

 
527 

 
300 

 
-173 

 
-172 

 
-435 

Regulering af sikringsinstrumenter 271 
 

-1.555 
 

1.252 
 

-1.065 
 

-512 
 

2.031 
 

386 
Værdireguleringer af ydelsesbaserede pensionsordninger 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-281 

 
54 

Øvrige reguleringer -8 
 

-15 
 

19 
 

4 
 

-20 
 

35 
 

75 
Skat på egenkapitalposteringer -93 

 
73 

 
-25 

 
346 

 
190 

 
-587 

 
-211 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Anden totalindkomst efter skat i alt 223 
 

-1.962 
 

1.773 
 

-415 
 

-515 
 

1.026 
 

-131 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Totalindkomst for året 8.745 
 

7.683 
 

12.541 
 

13.988 
 

16.582 
 

22.458 
 

25.053 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Transaktioner med ejerne: 
             Udbytte -2.221 

 
-2.795 

 
-3.650 

 
-4.400 

 
-5.700 

 
-7.742 

 
-9.715 

Aktiebaseret aflønning 130 
 

331 
 

259 
 

463 
 

319 
 

308 
 

409 
Køb af egne aktier -4.835 

 
-4.717 

 
-6.512 

 
-9.498 

 
-10.839 

 
-12.162 

 
-13.989 

Salg af egne aktier 241 
 

295 
 

117 
 

678 
 

244 
 

266 
 

65 
Skat på salg af egne aktier 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-123 

 
0 

 
0 

Skattefradrag relateret til aktieoptioner 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

56 
 

114 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Samlede transaktioner med ejerne -6.685 
 

-6.886 
 

-9.786 
 

-12.757 
 

-16.099 
 

-19.274 
 

-23.116 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Bogført værdi af egenkapital ultimo 32.182 
 

32.979 
 

35.734 
 

36.965 
 

37.448 
 

40.632 
 

42.569 
 



Bilag 2 - Reformulering af balancen (side 1 af 2) 
  

(Millioner kr.) 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 
                            
Driftsaktiver:                           
Patenter og licenser 367   481   645   795   696   762   810 
Internt udviklet software og under udvikling  304   307   392   663   793   733   805 
Grunde og bygninger 8.590   8.488   8.468   8.550   9.075   9.464   9.917 
Produktionsanlæg og maskiner 8.247   7.228   6.796   6.437   5.957   5.047   5.350 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 923   1.134   1.055   1.004   1.084   1.150   1.183 
Aconto-betalinger og materielle aktiver under opførelse 1.845   1.789   2.907   4.516   4.815   5.878   5.432 
Udskudte skatteaktiver 2.522   1.696   1.455   1.847   2.414   2.244   4.231 
Kapitalandele i associerede virksomheder 500   222   176   43   39   0   0 
Varebeholdninger 9.020   9.611   10.016   9.689   9.433   9.543   9.552 
Varedebitorer 6.092   6.581   7.063   8.500   9.349   9.639   10.907 
Tilgodehavende selskabsskat 319   1.010   799   650   883   1.240   3.155 
Andre tilgodehavender og forudbetalinger 1.493   1.704   1.962   2.403   2.376   2.705   2.454 
Afledte finansielle instrumenter 917   365   517   108   48   931   1.521 
Andel af likvider til drift (skønne til 1 % af nettoomsætning) 418   456   511   608   663   780   836 
                            
Driftsaktiver (DA) i alt 41.557   41.072   42.762   45.813   47.625   50.116   56.153 
                            
Driftsforpligtelser:                           
Udskudte skatteforpligtelser 2.346   2.404   3.010   2.865   3.206   732   672 
Pensionsforpligtelser 362   419   456   569   439   760   688 
Andre hensatte forpligtelser (lange) 1.239   863   1.157   2.023   2.324   1.907   2.183 
Leverandørgæld 1.947   2.281   2.242   2.906   3.291   3.859   4.092 
Skyldig selskabsskat 929   567   701   1.252   1.171   593   2.222 
Andre forpligtelser 4.959   5.853   6.813   7.954   8.534   8.982   9.386 
Afledte finansielle instrumenter 45   1.279   155   1.158   1.492   48   0 
Andre hensatte forpligtelser (korte) 2.401   2.923   3.241   4.644   5.940   7.656   8.310 
                            
Driftsforpligtelser (DF) i alt 14.228   16.589   17.775   23.371   26.397   24.537   27.553 
                            
Netto driftsaktiver (NDA) i alt (DA-DF) 27.329   24.483   24.987   22.442   21.228   25.579   28.600 



Bilag 2 - Reformulering af balancen (side 2 af 2) 
                            
(Millioner kr.) 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 
                            
Finansielle aktiver:              
Øvrige finansielle aktiver (lange) 131  194  182  254  234  228  551 
Letomsættelige værdipapirer 1.598   997   1.013   3.926   4.094   4.552   3.741 
Øvrige finansielle aktiver (korte) 40   15   0   0   0   0   0 
Likvide beholdninger (ekskl. Driftslikvider) 4.405   8.325   10.785   11.409   12.745   10.773   9.892 
                            
Finansielle aktiver (FA) i alt 6.174   9.531   11.980   15.589   17.073   15.553   14.184 
                            
Finansielle forpligtelser:                           
Lån 961   980   970   504   502   0   0 
Langfristet gæld til forfald indenfor 1 år 154   0   0   0   0   0   0 
Kortfristede gældsforpligtelser 206   55   263   562   351   500   215 
                            
Finansielle forpligtelser (FF) i alt 1.321   1.035   1.233   1.066   853   500   215 
                            
Netto finansielle aktiver (NFA) i alt (FA-FF) 4.853   8.496   10.747   14.523   16.220   15.053   13.969 
                            
Egenkapital 32.182   32.979   35.734   36.965   37.448   40.632   42.569 

 
  



Bilag 3 - Reformulering af resultatopgørelsen (side 1 af 3) 
  

(Millioner kr.) 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 
                            
Core driftsoverskud fra salg:                           
Nettoomsætning 41.831   45.553   51.078   60.776   66.346   78.026   83.572 
Produktionsomkostninger (ekskl. afskrivninger) -8.141   -8.278   -8.587   -9.848   -10.709   -11.475   -12.059 
Salgs- og distributionsomkostninger (ekskl. afskrivninger) -12.340   -12.828   -15.377   -18.135   -18.909   -21.448   -23.302 
Forsknings- og udviklingsomkostninger (ekskl. afskrivninger) -7.333   -7.383   -7.336   -9.142   -8.995   -10.434   -11.267 
Administrationsomkostninger (ekskl. afskrivninger) -2.389   -2.535   -2.635   -2.950   -3.116   -3.168   -3.334 
                            
EBITDA 11.628   14.529   17.143   20.701   24.617   31.501   33.610 
Afskrivninger og nedskrivninger -2.137   -2.389   -2.551   -2.467   -2.737   -2.693   -2.799 
                            
Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 9.491   12.140   14.592   18.234   21.880   28.808   30.811 
Skat herpå (efter allokering til øvrige poster) (Note C) -2.388   -2.880   -3.358   -4.138   -4.816   -6.628   -6.922 
                            
Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 7.103   9.260   11.234   14.096   17.064   22.180   23.889 
Core andet driftsoverskud før Skat 321   286   341   657   494   666   682 
Skat allokeret til core andet driftsoverskud  -80   -72   -85   -164   -124   -167   -171 
                            
Permanent driftsoverskud efter skat 7.344   9.474   11.490   14.589   17.434   22.679   24.400 
Usædvanlige driftsposter efter skat (Note A) 1.486   -1.720   1.155   -351   -760   -121   728 
                            
Samlet driftsoverskud efter skat 8.830   7.754   12.645   14.238   16.674   22.558   25.128 
Core netto finansielle omkostninger efter skat (Note B) -85   -71   -104   -250   -92   -100   -75 
                            
Totalindkomst til ordinære aktionærer 8.745   7.683   12.541   13.988   16.582   22.458   25.053 
                            

 
 



Bilag 3 - Reformulering af resultatopgørelsen (side 2 af 3) 

                            
(Millioner kr.) 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 
                            
Note A, Usædvanlige driftsposter efter skat:                           
Posteringer der er indregnet ekskl. skat:                           
Nedskrivninger i forbindelse med afvikling af AERx 870   53   0   0   0   0   0 
Andel af 2008 renteindtægter fra retssag 0   -400   0   0   0   0   0 
Valutakursgevinster (netto) 0   0   -62   0   0   0   0 
Valutakursgevinster på terminskontrakter (netto) 0   0   0   -61   -240   0   -822 
Valutakursgevinster på afledte finansielle instrumenter (netto) -911   -462   0   -86   0   0   -809 
Gevinst på valutaoptioner (netto) -70   -34   0   0   0   0   0 
Valutakurstab (netto) 71   355   0   0   256   161   435 
Valutakurstab på valutaoptioner (netto) 0   0   56   82   200   147   50 
Valutakurstab på afledte finansielle instrumenter (netto) 0   0   757   1.406   106   1.221   0 
                            
Usædvanlige driftsposter ekskl. skat -40   -488   751   1.341   322   1.529   -1.146 
Skat allokeret til udsædvanlige driftsposter ekskl. skat 10   122   -188   -335   -81   -382   287 
Posteringer der er indregnet efter Skat:                           
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder, efter skat -1.233   124   55   -1.070   4   0   0 
Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder -53   465   -527   -300   173   172   435 
Regulering af sikringsinstrumenter -271   1.555   -1.252   1.065   512   -2.031   -386 
Værdireguleringer af ydelsesbaserede pensionsordninger 0   0   0   0   0   281   -54 
Øvrige reguleringer 8   15   -19   -4   20   -35   -75 
Skat på egenkapitalposteringer 93   -73   25   -346   -190   587   211 
                            
Usædvanlige driftsposter efter skat i alt -1.486   1.720   -1.155   351   760   121   -728 
                            
  
 
                           



Bilag 3 - Reformulering af resultatopgørelsen (side 3 af 3) 
                            

(Millioner kr.) 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 
                            
Note B, Core netto finansielle omkostninger efter skat:                           
Posteringer der er indregnet ekskl. skat:                           
Renteindtægter -322   -231   -313   -235   -274   -124   -56 
Indtægter fra øvrige finansielle aktiver 0   0   0   0   0   -1   -15 
Renteomkostninger 324   246   384   500   275   58   55 
Tab på værdipapirer med videre 60   28   16   23   27   118   20 
Andre finansielle omkostninger 52   52   52   46   95   83   96 
                            
Core netto finansielle omkostninger ekskl. skat 114   95   139   334   123   134   100 
Skattefordel allokeret til finansielle omkostninger ekskl. skat -29   -24   -35   -84   -31   -34   -25 
                            
Core netto finansielle omkostninger efter skat i alt 85   71   104   250   92   100   75 
                            
                            
Note C, Skatteallokering:                           
Selskabsskat 2.449   3.050   3.220   3.883   4.828   6.379   7.355 
Skattefordel allokeret til finansielle omkostninger ekskl. skat 29   24   35   84   31   34   25 
Skat allokeret til udsædvanlige driftsposter ekskl. skat -10   -122   188   335   81   382   -287 
Skat allokeret til core andet driftsoverskud  -80   -72   -85   -164   -124   -167   -171 
                            
Resterende skat allokeret til EBIT 2.388   2.880   3.358   4.138   4.816   6.628   6.922 

 
  



Bilag 4 - Kontrol af værdiansættelse ved RIDO-modellen 
  

  Real   Budget   Budget   Budget   Budget   Budget   Budget   Budget   Budget 
(Millioner kr.) 2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Terminal 
                                    
Driftsoverskud     25.449   27.311   29.040   30.508   31.657   32.407   32.818   32.867 
Netto driftsaktiver 28.600   31.820   34.811   37.657   40.271   42.528   44.471   46.039   47.663 
ReOI     23.392   25.023   26.537   27.800   28.761   29.349   29.620   29.557 
Diskonteringsfaktor (wacc^t)     1,0719   1,1490   1,2316   1,3201   1,4150   1,5168   1,6258   1,6258 
Nutidsværdi af ReOI     21.823   21.779   21.547   21.059   20.325   19.350   18.218     
Sum nutidsværdi af ReOI 2014-2020 144.101                                 
Terminalværdi                                 806.929 
Nutidsværdi af terminalværdi 496.313                                 
                                    
Virksomhedværdi 669.014                                 
Netto finansielle aktiver 13.969                                 
                                    
Egenkapitalværdi 682.983                                 
Antal mio. udestående aktier 2.647,15                                 
                                    
Værdi pr. aktie (kr.) 258,01                                 
 


