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1. Indledning
Der er igennem de seneste år, kommet stor fokus på investering i aktier, specielt for private investorer.

Årsagen til den større fokus på aktieinvestering, skyldes blandt andet et faldende renteniveau samt at

afkastet på aktiemarkederne, har været markante de seneste år. For det danske C20-indeks udgjorde afkastet

i 2013 32 %, i 2014 17 % og senest i 2015 udgjorde afkastet 29 %.1 Denne udvkling, har forståeligt nok, vakt

mange private investores opmærksomhed. Udviklingen forventes ikke at kunne fortsætte, og historisk, har

det også vist sig at markedet skal ”ned” igen. Spørgsmålet er derfor hvor længe denne aktiefest kan fortsætte,

og om det er de private investorer, som kommer til at betale for den? Der er nemlig mange private investorer,

som gambler med deres risiko, og ikke sætter sig ind i selskaberne de investerer i.2

Årsagen til at mange private investorer ikke selv laver research og fx værdiansættelser, af de selskaber de

investerer i, skyldes hovedsageligt at det er omfangsrigt og til tider teoretisk svært. For at imødekomme de

private investorers manglende viden, om selskaber de investerer i, har jeg valgt at lave ”forarbejdet” til en

potentiel købskandidat, nemlig Novo Nordisk A/S. Jeg har valgt at fokusere på Novo Nordisk, da denne aktie

er blandt de mest handlede danske aktier. 3 Det må derfor forventes, at mange private investorer, enten

ligger inde med aktien, eller overvejer at købe den. Derudover har Novo Nordisk en stor samfundsmæssig

betydning, både i Danmark, men også i udlandet. I Danmark er selskabet blandt Danmarks største

virksomheder, hvorfor de blandt andet bidrager med arbejdspladser, skattekroner og omtale i udlandet. På

verdensplan, er selskabet blandt de største udbydere, af behandling til diabetesbehandling og forskning heri.

Med udgangspunkt i ovennævnte forhold, vil opgaven fokusere på, om det er attraktivt at investere i Novo

Nordisk, som privatinvestor. For at kunne vurdere om det er attraktivt at investere i Novo Nordisk, er det

først og fremmest relevant, at kende til virksomheden samt forstå markedet de opererer i, herunder deres

konkurrenter og den nuværende konkurrencesituation.

Det vurderes ikke tilstrækkeligt, at vurdere en investering i en aktie, udelukkende på baggrund af kendskabet

til selskabet og markedet. Derfor ønskes der en estimeret markedsværdi af Novo Nordisk, som kan

sammenholdes med børskursen. Med udgangspunkt i den estimerede markedsværdi, kendskabet til

markedet og selskabet, samt selskabets forventninger til fremtiden, bør det være muligt at vurdere, om det

er attraktivt eller ej, at investere i Novo Nordisk A/S, som privatinvestor.

1 http://finans.dk/live/investor/ECE8335151/Analytikere-er-enige-Flere-%C3%A5rs-aktiefest-slutter-i-
2016/?ctxref=ext
2 http://www.danskeinvest.dk/news/nye-tal-mange-private-investorer-gambler-med-risikoen
3 http://www.sydinvest.dk/nyheder/finansnyt/novo-og-vestas-handles-mest-p%C3%A5-aktiemarkedet-
citat.aspx?Action=1&PID=9258
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1.1 Problemformulering
Som det er beskrevet indledningsvis, vil opgaven fokusere på, om det er attraktivt at investere i Novo

Nordisk A/S, som privatinvestor. Med udgangspunkt heri, er der opstillet følgende problemformulering:

 Vil det for en privatinvestor, være attraktivt, at investere i Novo Nordisk A/S?

Ovenstående hovedspørgsmål, vil blive besvaret ved hjælp af nedenstående underspørgsmål:

 Hvad kendetegner Novo Nordisk A/S og hvilke styrker/svagheder har selskabet?

 Hvilke konkurrenter har Novo Nordisk A/S?

 Hvad kendetegner markedet for diabetesbehandling og hvordan er den nuværende

konkurrencesituation?

 Hvilke faktorer, kan have indflydelse på Novo Nordisk A/S’ nuværende og fremtidige

markedsposition?

 Hvad er de fremtidige forventninger, til markedet for diabetesbehandling?

 Hvad estimeres værdien af Novo Nordisk A/S til, og er aktien over- eller undervurderet i forhold til

den nuværende markedsværdi?

 Hvorfor bør privatinvestor investere-/ikke investere i Novo Nordisk A/S?

1.2 Model- og metodevalg
Til at hjælpe læseren, er der i dette afsnit redegjort for opgavestrukturen. Dertil er overvejelserne omkring

valg af metode og modeller ligeledes beskrevet. For at gøre opgaven overskuelig, er der benyttet

nedenstående opgavestruktur:

Del 1 - Indledning

Del 2 - Virksomheds- og markedsbeskrivelse

Del 3 - Strategisk analyse

Del 4 - Regnskabsanalyse

Del 5- Budgettering

Del 6 - Værdiansættelse

Del 7 - Følsomhedsanalyse

Del 8 - Konklusion

Del 9 - Perspektivering
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1.2.1 Del 1 – Indledning

Som det fremgår af ovenstående opgavestruktur, er der indledningsvis udarbejdet en indledning, som har til

formål at angive opgavestruktur, valg af emne, problemformulering, valgte modeller og årsager hertil,

kildekritik samt en afgrænsning af opgaven/emnet. Afsnittet er udarbejdet med udgangspunkt i bogen ”Den

skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, som omhandler

opgaveskrivning.4

1.2.2 Del 2 – Virksomheds- og markedsbeskrivelse

I dette afsnit beskrives selskabet Novo Nordisk og det marked de befinder sig i. Der vil være fokus på

selskabets grundlæggelse og udviklingen herefter, frem til dags dato. Dette indebærer både generel historie,

men også hvilke produkter der udbydes, strategier, økonomi osv. Dertil vil der blive redegjort for markedet,

herunder hvad diabetes er, hvilke produkter der udbydes til behandling heraf, de væsentligste udbydere

samt beskrivelse af den generelle konkurrencesituation. Alle disse forhold, skal give læseren et indblik i hvad

der definerer Novo Nordisk og det marked de befinder sig i.

Til udarbejdelsen af dette afsnit, vil der primært blive foretaget informationssøgning på selskabets og dets

konkurrenters hjemmesider og årsrapporter. Dertil vil der blive benyttet oplysninger fra hjemmesider, med

oplysninger omkring diabetes.

1.2.3 Del 3 – Strategisk analyse

Den strategiske analyse udarbejdes med henblik på, at give læser et indblik i, hvilke kendetegn der er for

markedet for diabetesbehandling samt hvilke konkurrencemæssige fordele/udfordringer Novo Nordisk har.

Til at foretage dette, har det været nødvendigt at dele analysen op i en ekstern og intern analyse. Den

eksterne analyse, har til formål at identificere de væsentligste eksterne markedsforhold og konkurrence-

/markedssituationen. Til at identificere disse, har jeg valgt at benytte PESTEL-modellen, Porters Five Forces

og Boston-modellen. PESTEL er valgt til at identificere de eksterne faktorer, mens Porters Five Forces er valgt

til at skabe overblik over konkurrencesituationen. Formålet med Boston-modellen, er at identificere

selskabernes væsentligste produkter og sammenholde disse med hinanden, således at det er muligt at

bestemme markedssituationen.

Den interne analyse, skal give læser et overblik over Novo Nordisks konkurrencemæssige fordele og

udfordringer. Til at identificere disse, er det valgt at benytte VRIO-analysen samt værdikæde-analysen. VRIO

har til formål, at identificere Novos væsentligste ressourcer og deres kompetencer til at udnytte dem, mens

at værdikæden anvendes til at vurdere hvilke led i selskabets forretningsmodel der skaber merværdi.

4 Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udgave, Ib Andersen, 2010
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Til at opsummere og afrunde den strategiske analyse, er valgt at anvende en SWOT-analyse, som både tager

udgangspunkt i selskabets eksterne og interne forhold – dermed bliver der sammenhæng imellem den

interne og eksterne analyse.

Til udarbejdelsen af analyserne vil der blive taget udgangspunkt i bogen ”Understanding Strategic

Management”5 samt informationssøgning på internettet.

1.2.4 Del 4 – Regnskabsanalyse

I del 4 udarbejdes der en regnskabsanalyse, på baggrund af Novo Nordisk A/S’ årsrapporter for 2010-2014.

Regnskabsanalysen har til formål, at give læseren et bedre indblik i selskabets årsrapporter og økonomiske

udvikling – dernæst skal analysen benyttes i forbindelse med værdiansættelsen. Regnskabsanalysen

foretages indledningsvis ved reformulering af henholdsvis egenkapitalopgørelsen, balancen og

resultatopgørelsen. Herefter vil der blive foretaget en rentabilitetsanalyse, som vil blive udarbejdet ved hjælp

af DuPont-modellen.

Til brug for regnskabsanalysen vil der blive taget udgangspunkt i bogen ”Regnskabsanalyse og

værdiansættelse - en praktisk tilgang”.6

1.2.5 Del 5 – Budgettering

Med udgangspunkt i den indsamlede information, i den strategiske analyse og regnskabsanalyse, kan der

foretages budgettering for Novo Nordisk. Budgetteringen danner grundlag for værdiansættelsen.

Til brug for budgetteringen vil der blive taget udgangspunkt i bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse

- en praktisk tilgang”.7

1.2.6 Del 6 – Værdiansættelse

Med udgangspunkt i budgetteringen og regnskabsanalysen, vil der i del 6, blive udarbejdet en

værdiansættelse af Novo Nordisk, som skal estimere selskabets kursværdi. Der er to typer af

værdiansættelsesmodeller, henholdvis relative værdiansættelsesmodeller og absolutte værdiansættelses-

modeller. De relative værdiansættelsesmodeller er kendtegnet ved at et aktivs værdi relateres til et andet,

til værdiansættelsen heraf, og dermed ikke benytter forecasting. Absolutte værdiansættelsesmodeller

anvender forecasting/budgettering, og formålet er at specificere fundamentalværdien.8 Det er valgt at

fokusere på de absolutte værdiansættelsesmodeller. Der er to forskellige metoder herunder, kaldet den

direkte og indirekte metode. Til udarbejdelsen af værdiansættelsen, vil der blive taget udgangspunkt i den

indirekte metode, som fokuserer på at beregne virksomhedens og egenkapitalens værdi. Der er 2 indirekte

5 Understanding Strategic Management, 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011
6 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012
7 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012
8 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 29-33
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modeller, DCF og RIDO – det er valgt at benytte DCF-modellen som fokuserer på det frie cashflow til

ejerne/aktionærerne, da private investorer vurderes at være interesseret heri.9

Estimeringen af kursværdien, skal benyttes til sammenholdelse med den reelle børsværdi pr. 31.12.2014. Til

brug for værdiansættelsen vil der blive taget udgangspunkt i bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse

- en praktisk tilgang”.10

1.2.7 Del 7 – Følsomhedsanalyse

I del 7 vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, som har til formål at vise følsomheden/usikkerheden, af

den beregnede værdiansættelse i del 6. Dette skal give læser et indblik i, at værdiansættelsen blot er en

estimering og at der er mange variabler og usikkerheder forbundet hermed.

1.2.8 Del 8 – Konklusion

Der vil i del 8, blive lavet en konklusion som beskriver opgaven, i korte træk. Konklusionen har til formål at

besvare den indledende problemformulering.

1.2.9 Del 9 – Perspektivering

Afslutningsvis vil der blive foretaget perspektivering, hvor der vil blive redegjort for relevante forhold, der er

opstået efter opgaven er skrevet, og dermed hvilke forhold læser bør være opmærksom, i opgaven.

1.3 Afgrænsning
Opgaven er skrevet ultimo 2015 og primo 2016, hvorfor der er taget udgangspunkt i de senest tilgængelige

oplysninger, på dette tidspunkt. For opgaven har det betydet, at de senest tilgængelige regnskaber for Novo

Nordisk A/S, har været årsrapporten for 2014. Derved er værdiansættelsen og opgaven baseret på

årsrapporterne for perioden 2010-2014.

Novo Nordisk har 2 forretningssegmenter, henholdsvis Diabetescare og Biopharmaceuticals. Der er i

analysedelen kun valgt at fokusere på Diabetescare, da dette er Novos væsentligste forretningsområde.

Dette forretningssegment er yderligere afgrænset, til kun at udgøre behandlingsformer baseret på injektion

– markedet for diabetesbehandling, er derfor afgrænset til at udgøre behandlingsformerne ”Insulin” og

”GLP-1”.11 Denne afgrænsning er foretaget, da injektionsbehandlinger er Novo Nordisks primære produkter.

Markedet for diabetesbehandling er geografisk defineret til hele verden, idet at Novo Nordisk har afdelinger

verden over.

9 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 40-56
10 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012
11 Afsnit 3.1
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Novo Nordisks konkurrenter på markedet for diabetesbehandling, er afgrænset til at udgøre Sanofi og Eli

Lilly, da Novo Nordisk i deres årsrapport for 2014, nævner at dette er de to væsentligste konkurrenter.

Iforbindelse med regnskabsanalysen, er det fravalgt at foretage reformulering af pengestrømsopgørelsen, da

denne ikke benyttes til værdiansættelsen af Novo Nordisk.

Til værdiansættelsen af Novo Nordisk, er der udelukkende benyttet én DCF-model, da det ikke vurderes at

give merværdi til opgaven at benytte flere, idet modellerne beregner samme værdi.

Det er fravalgt at foretage interviews, udsende spørgeskemaer og lignende. Dette er fravalgt, da jeg mener

at der foreligger tilstrækkelig information på internettet, i bøger, årsrapporter mv., til brug for udarbejdelsen

af en intern og ekstern analyse, af henholdsvis Novo Nordisk og markedet for diabetesbehandling samt

værdiansættelsen af Novo Nordisk A/S.

1.4 Kildekritik
Ved udarbejdelsen af opgaven, er der kun benyttet sekundære kilder. Kilderne har primært været oplysninger

fra årsrapporter og hjemmesider for Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly. Informationerne i disse vurderes at

være retvisende, idet årsregnskaberne aflægges efter de internationale regler herfor. Dog er informationerne

skrevet af ledelsen, hvorfor de ikke kan forventes at være kritiske. På baggrund heraf, er der søgt yderligere

oplysninger hos uafhængige kilder, såsom nyhedsmedierne Børsen, Berlingske, TV2 m.fl. Herudover er der

benyttet oplysninger fra den internationale diabetes forenings hjemmeside, med oplysninger omkring

diabetes og markedet herfor – disse vurderes pålidelige, da de er uafhængige.

Til anvendelse af modeller og analyser er der benyttet lærebøger, som er anvendt i forbindelse med studierne

på HD 1. del og HD (R). Disse bøger vurderes at være pålidelige. Dertil er der søgt yderligere informationer

via internettet – for at validere pålideligheden, er disse sammenholdt med lærebøger.

Udover ovennævnte er der generelt brugt internettet til informationssøgning – der fremkommer mange

forskellige oplysninger i forbindelse hermed, hvorfor jeg generelt har haft en høj skepsis, blandt andet i

forhold til mediet (anerkendt/ikke anerkendt), datering og forfatter (journalist, fagmand,

privatperson/studerende). Oplysninger fra tvivlsomme kilder, er ikke anvendt i opgaven.
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2. Novo Nordisk og markedet for diabetesbehandling

2.1 Novo Nordisk A/S

2.1.1 Historie
Novo Nordisk12 tog sin begyndelse i 1922, da ægteparret August og Marie Krogh rejste til USA. På denne rejse

blev læge og type 2-diabetiker, Marie Krogh, meget optaget af præparatet insulin, som man i USA var begyndt

at behandle diabetikere med. Ægteparret besluttede at søge licens til at producere og sælge insulin i

Skandinavien – licensen fik de allerede inden deres hjemrejse. Da den nobelprisvindende professor, August

Krogh, og hans kone kom tilbage til København, begyndte en intensiv forskning af insulin. Det var August

Krogh og Hans Christian Hagedorn, Maries kollega, som forestod forskningen og allerede i slutningen af 1922

lykkedes det de to herrer, at udskille en lille mængde insulin fra en okses bugspytskirtel. I foråret 1923 blev

de første danske patienter behandlet med insulin og stiftelsen af selskabet Nordisk Insulinlaboratorium

(senere Nordisk Gentofte A/S) var nu en realitet.

I løbet af 1923 bliver brødrene Harald Pedersen og Thorvald Pedersen ansat hos Nordisk Insulinlaboratorium.

Ansættelsesforholdet varede dog ikke længe, da det i 1924 lykkedes brødrene selv, at fremstille insulin.

Brødrene Pedersen stiftede i 1925 deres eget selskab, Novo Terapeutisk Laboratorium (senere Novo Industri

A/S), som producerede og solgte flydende insulin samt specielle injektionssprøjter.

Dette førte til mange års hård konkurrence selskaberne imellem, idet de begge var i en rivende udvikling.

I 1980’erne var Nordisk blevet verdens tredjestørste insulinproducent og en af verdens største producenter

og eksportører af humane væksthormoner. Novo var blevet verdens næststørste insulinproducent og

verdens største producent af industrielle enzymer.

I 1989 besluttede de to konkurrerende selskaber, Novo Industri A/S og Nordisk Gentofte A/S, at fusionere og

derved blev Novo Nordisk A/S en realitet. Fusionen betød, at det nystiftede Novo Nordisk A/S nu var verdens

førende producent af insulin, hvilket gav en forøget konkurrenceevne og dermed en mulighed for at øge

forskningen og udviklingen af nye produkter indenfor diabetesbehandling.

For at skabe en større operationel frihed indenfor de enkelte forretningsområder, besluttede ledelsen i 2000,

at spalte Novo Nordisk A/S til 3 selskaber (efterfølgende kaldet Novo-gruppen): Novo Nordisk A/S (producent

af insulin og andre lægemidler), Novozymes A/S (producent af enzymer) og Novo A/S (holdingselskab).

12 http://www.novonordisk.dk/content/dam/Denmark/AFFILIATE/AboutNN/documents/HistoryBook_DK.pdf



Side 10 af 96

2.1.2 Novo Nordisk idag

2.1.2.1 Facts

Novo Nordisk A/S er en global lægemiddelvirksomhed og er den næststørste virksomhed i Danmark (målt på

omsætning).13 Selskabet omsatte i 2014 for 88,9 milliarder kr., hvilket er den højeste omsætning nogensinde,

i selskabets historie.14 I 2015 forventes det, at selskabet endnu engang laver et historisk resultat, da

omsætningen forventes at runde 100 milliarder kr. i omsætning.15

Selskabet har hovedkvarter i Danmark, nærmere bestemt i Bagsværd, og beskæftiger omkring 40.300

medarbejdere i over 75 lande. Novo Nordisk markedsfører sine produkter i mere end 180 lande.16

2.1.2.2 Ledelse

Novo Nordisk har en todelt ledelsesstruktur, som består af en bestyrelse og en koncerndirektion. Det er

bestyrelsen som fastlægger den overordnede strategi og som løbende følger op på implementeringen heraf

samt selskabets resultater. Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for, at den overordnede ledelse udvikler

selskabet, indenfor de fastsatte rammer. Koncerndirektionen er ansvarlig for den daglige drift, herunder

organisering af virksomheden, fordeling af ressourcer, fastlæggelse og implementering af strategier samt

løbende rapportering til bestyrelsen og andre intressenter.17 I spidsen for koncerndirektionen er CEO, Lars

Rebien Sørensen, som har været CEO siden november 2000.18

2.1.2.3 Ejerskab

Aktiekapitalen i Novo Nordisk A/S er opdelt i A og B aktier, fordelingen ved udgangen af 2014 så ud som

følger:

Aktiekapital
31.12.2014

Stykstørrelse
pr. aktie

Antal aktier
31.12.2014

Stemmeret
pr. aktie

Stemmer
Stemmer i

%

A-aktier kr. 107.487.200 0,2 537.436.000 200 107.487.200.000 72%

B-aktier kr. 422.512.800 0,2 2.112.564.000 20 42.251.280.000 28%

kr. 530.000.000 2.650.000.000 149.738.480.000 100%
19

Som det fremgår herover ses det, at aktiekapitalen pr. 31.12.2014 udgjorde 530 millioner kr. og er fordelt på

henholdsvis A og B aktier. Der er forskellige stemmerettigheder idet A-aktiernes stemmeret er 200 stemmer

pr. aktie, mens at B-aktiernes stemmeret er 20 stemmer pr. aktie.

13 http://www.business.dk/business-magasin/her-er-danmarks-1000-stoerste-virksomheder
14 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 56
15 http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-08-06-novo-nordisk-praesenterer-gigantisk-milliardoverskud
16 http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk/novo-nordisk-kort-fortalt/fakta-og-tal.html
17 http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk/novo-nordisk-kort-fortalt/ledelse.html
18 http://www.novonordisk.com/about-novo-
nordisk/management/executive_management/lars_rebien_sorensen.html
19 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 44, 46 og 79
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Det er moder- og holdingselskabet Novo A/S som ejer alle A-aktierne og som dermed har størstedelen af

stemmemajoriteten i Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk A/S’ B-aktier er børsnoterede og er derfor i fri handel.

Novo A/S ejede ved udgangen af 2014, A aktier for 107 millioner kr. samt B aktier for 33 millioner kr., hvilket

svarer til 74,5 % af de samlede stemmer. Novo A/S er 100 % ejet af Novo Nordisk Fonden – hvorfor Novo

Nordisk Fonden har den endelige og afgørende stemmeret i Novo Nordisk A/S.20

De børsnoterede B-aktier havde den 31.12.2014, en aktiekurs på 260,30 DKK pr. aktie. Ved udgangen af 2015

var aktiekursen 399,90 DKK pr. aktie, hvorfor B-aktien i løbet af 2015 er steget med 54 %.21

2.1.3 Forretningsområder
Novo Nordisk A/S realiserede i 2014 en omsætning på 88,9 milliarder kr. Selskabets omsætning er fordelt på

2 forretningsområder, henholdsvis ”Diabetes og fedmebehandling” og ”Biopharmaceuticals”.

22

2.1.3.1 Diabetes og fedmebehandling

Diabetes og fedmebehandling er selskabets største forretningsområde og udgør omkring 4/5 af

omsætningen, som det er illustreret i figur 1. Ud af omsætningen for diabetes og fedmebehandling på 70

milliarder kr., udgør det Nordamerikanske marked 34 milliarder kr., og må derfor betegnes, som Novo

Nordisks største marked for diabetes og fedmebehandling på verdensplan.23 Det skal bemærkes, at det

primært er USA, der tegner sig for størstedelen af det Nordamerikanske marked.

Som det fremgår af forretningsområdet, fokuserer Novo Nordisk på to former for ”sygdomme”, diabetes og

fedme, hvorfor omsætningen kan opdeles i ”Diabetes” og ”Fedmebehandling”.

20 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 44 og 45
21 http://www.novonordisk.com/investors/Shareinformation/share-monitor.html
22 Figur 1, Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport for 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
23 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 66 og 67
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I figur 2 er omsætningen for 2014 for ”Diabetes og

fedmebehandling” brudt ned på henholdsvis ”Diabetes” og

”Fedmebehandling”. Heraf fremgår det, at Novo Nordisk A/S’

største indtjening, er igennem salg af produkter til behandling

af diabetes, og derfor må siges at være selskabets væsentligste

forretningsområde.

24

Omsætningen for ”Diabetes”, er yderligere brudt

ned i figur 3, hvoraf det fremgår at de 4 vigtigste

produkter/produktlinjer er NovoRapid / NovoLog,

Levemir, NovoMix / NovoLog Mix og Human insulins.

Disse 4 produkter/produktlinjer udgør tilsammen 52

mia. kr., og omkring 60 % af den samlede omsætning

for Novo Nordisk A/S i 2014.25

26

For fedmebehandling mv. er det primært selskabets

fedmemiddel Victoza, som bærer omsætningen,

hvilket fremgår af figur 4. Det skal dog bemærkes, at

Victoza oprindeligt er et diabetes-2 lægemiddel (det

kan derfor diskuteres om det skal medtages som

omsætning for Insulin/Diabetes eller

fedmebehandling), men som efterfølgende er blevet

godkendt som slankemiddel.27 28

24 Figur 2, Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 65
25 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014
26 Figur 3, Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 65
27 http://www.business.dk/medico/novo-satser-paa-slankemedicin
28 Figur 4, Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 65
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2.1.3.2 Biopharmaceuticals

Biopharmaceuticals udgør omkring 1/5 af omsætningen (se figur 1) og er dermed selskabets næststørste

forretningsområde. De biopharmaceutiske produkter produceres til 3 områder/målgrupper, henholdsvis

blødningsbehandling, væksthormonbehandling og hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen. Det er

primært produkter til blødningsbehandling (produktet NovoSeven) og væksthormonbehandlinger (produktet

Nordtropin), som bærer omsætningen for Biopharmaceuticals – dette er illustreret i figur 5.

29

2.1.4 Strategi
Novo Nordisks nuværende strategi, bygger på 4 fokusområder (enkeltvis beskrevet i afsnit 2.1.4.1-4) samt en

værdibaseret ledelsesmodel (beskrevet i afsnit 2.1.4.5). Herudover har de udvalgt deres 5 vigtigste

kernekompetencer, som de har medtaget i deres strategimodel (se figur 6). Disse kernekompetencer bygger

primært på selskabets mange års erfaringer med stordriftsfordele/omkostningseffektivitet, indsigt og

forståelse af sygdomme, udvikling og lancering af nye produkter globalt samt erfaring med at vedlige- og

fastholde markedslederpositionen.30

Figur 6 31

29 Figur 5, Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 65
30 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 17
31 Figur 6, Kilde: http://image.slidesharecdn.com/comcasekickoffnovo-141218090843-conversion-gate02/95/com-
case-kickoffnovo-8-638.jpg?cb=1418893944
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2.1.4.1 Expand leadership in Diabetes

I 2014 opgjorde Novo Nordisk sin markedsandel til, at udgøre 27 % af det samlede beløb (283 milliarder DKK),

der på verdensplan bruges på diabetesprodukter. Markedet er de seneste år vokset med omkring 12 % årligt

og der forventes fortsat en solid vækst. Markedet for diabetesbehandling er Novo Nordisks største og hurtigst

voksende forretningsområde. Novo Nordisk er markedsleder indenfor produkter til diabetesbehandling og

ledelsen ønsker, at udvide denne markedslederposition. Dette skal ske via udvikling af eksisterende og nye

produkter.32

2.1.4.2 Establish presence in Obesity

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der på verdensplan, op mod 1,9 milliarder voksne som lider

af overvægt. Heraf er 600 millioner klinisk overvægtige, hvorfor der er en stor risiko for udvikling af alvorlige

sygdomme, herunder bl.a. type 2 diabetes. På trods af denne store folkesygdom, er der i øjeblikket få

farmaceutiske behandlingsmuligheder. Novo Nordisk vil derfor gøre op med dette problem, ved at udbyde

et vægttabsmiddel (Saxenda) som kan imødekomme overvægt.33

2.1.4.3 Pursue leadership in Haemophilia

Haemophilia (hæmofili) er en arvelig eller erhvervet blødersygdom , der forhindrer blodet i at størkne. Det

anslås at der på verdensplan er 420.000 mennesker som lever med haemophilia, hvoraf kun omkring 180.000

af disse er diagnosticeret. Det globale marked for hæmofili anslås i 2014 til at udgøre 56 milliarder kroner og

er vokset med mere end 5 % årligt, i en længere årrække. Novo Nordisk har været på dette marked siden

1996, men har indtil nu kun været en niche – dette ønsker ledelsen at ændre, hvorfor man i 2014 lancerede

et nyt produkt (NovoEight) i et led om at få en førende position indenfor dette segment.34

2.1.4.4 Expand leadership in Growth disorders

I 2014 blev det anslået, at der globalt var mere end 2 millioner mennesker, som opfyldte kriterierne for

væksthæmning/forstyrrelse (growth disorders). Markedet for vækstforstyrrelse blev anslået til 16 milliarder

kroner. Novo Nordisk har været aktiv i behandlingen af væksthormon i fire årtier og er markedsleder med en

global markedsandel på 34 % (værdi i 2014). Novo Nordisk ønsker, at udvide denne markedslederposition

ved udvikling af nye og eksisterende produkter.35

32 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 17
33 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 18
34 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 18
35 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 18
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2.1.4.5 ”The Novo Nordisk Way”

Novo Nordisks nuværende ledelsesmodel kaldes ”The Novo Nordisk Way” og er et værdibaseret

ledelsessystem. Modellen bygger på langsigtet bæredygtighed. Et centralt element i ”The Novo Nordisk Way”

er den tredobbelte bundlinje (se figur 7), som er et led i virksomhedens langsigtede strategi, om at være en

bæredygtig virksomhed. Modellen består af 3 punkter, henholdsvis socialt ansvar, finansielt og økonomisk

ansvar samt miljø ansvar. Disse 3 punkter forpligter alle i selskabet til altid, at overveje hvordan beslutninger

og handlinger kan påvirke folk, lokalsamfund, miljø, økonomi mv. Målet med denne model er, at sikre

langsigtet lønsomhed, ved at reducere risici ved erhvervsaktiviteter/beslutninger samt at øge de positive

bidrag til samfundet via virksomhedens globale operationer. Samtidig skal den tredobbelte bundlinje hjælpe

med, at gøre Novo Nordisk mere ændringsparat samt bidrage til at skabe konkurrencefordele.36

Figur 7 37

36 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 19
37 Figur 7, Kilde: http://www.novonordisk.dk/baeredygtighed.html
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2.2 Markedet for diabetesbehandling

2.2.1 Diabetes
På verdensplan er der i dag 415 millioner mennesker som lider af diabetes, hvilket svarer til, at hver 11.

person har diabetes – The International Diabetes Federation forventer, at tallet i 2040 er vokset til 642

millioner mennesker på verdensplan. Det er værd at bemærke, at det kun er 222 millioner, der har fået

diagnostiseret sygdommen diabetes, hvorfor det forventes at der er 193 millioner mennesker som går rundt

uvidende om at de har diabetes. Dette understreger, at diabetes er en stor trussel, overfor folkesundheden

verden over. The International Diabetes Federation anslår, at størstedelen af verdens lande bruger imellem

5-20 % af deres totale sundhedsomkostninger, på behandling af diabetes.38 Ifølge Novo Nordisk udgør de

totale omkostninger til behandling af diabetes omkring 350 milliarder DKK, på verdensplan i 2015.39

Som beskrevet herover, er der en stigning i mennesker med diabetes. Årsagerne til at man får diabetes er

forskellig, men skyldes ofte en usund livsstil eller genetik/arvelighed.40

De 2 vigtigste former for diabetes, kaldes for type 1 og type 2. Type 1 diabetes er en livslang autoimmun

sygdom, hvilket betyder at kroppens eget immunsystem nedbryder de insulinproducerende celler i

bugspytkirtlen. Får man derfor konstateret type 1 diabetes, er man nødt til at give kroppen den livsvigtige

insulin ved hjælp af insulinindsprøjtninger – dette skal man gøre resten af sit liv.

Den mest udbredte form for diabetes, er type 2 diabetes, som tegner sig for omkring 90 % af alle tilfælde

med diabetes. Mennesker med type 2 diabetes kan stadig producere deres egen insulin, men mængden er

ofte ikke tilstrækkelig og kroppen formår ofte ikke i tilstrækkeligt omfang at optage insulinet, hvilket

resulterer i et for højt blodsukker. Får man konstateret type 2 diabetes, kan man i første omgang behandles

ved at omlægge sin livsstil, ved eksempelvis sundere kost og motion. Såfremt dette ikke virker, vil man ofte

begynde behandling med insulinindsprøjtninger. Har man først udviklet diabetes, kommer man ikke af med

sygdommen igen. Som nævnt herover, sker behandlingen af diabetes ofte med insulinindsprøjtninger. Det er

estimeret at omkring 50 millioner diabetikere verden over, behandles med insulin.41

De mest sete sundhedsmæssige komplikationer forbundet med diabetes er vedholdende høje

blodsukkerniveauer, som kan forårsage skader på nyrer, det neurologiske system, det kardiovaskulære

38 http://www.diabetesatlas.org/
39 http://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/investors/irmaterial/cmd/2015/
20151119_CMD2015_04_The%20diabetes%20care%20market.pdf
40 http://www.diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/om-diabetes-2/aarsager.aspx
41 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 28
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system samt fødder og ben igennem skader på store og små blodårer. I værste fald kan skaderne føre til

blindhed, amputationer eller i sjældne tilfælde død.42

2.2.2 Udbydere
Novo Nordisk A/S’ væsentligste konkurrenter på markedet for diabetesbehandling er ifølge selskabet selv, Eli

Lilly og Sanofi, som begge udbyder produkter verden over. Udover disse 2 konkurrenter, er der lokale

udbydere i lande som Kina og Indien, men da der er tale om mindre ikke-innovationsbaserede selskaber,

vurderer Novo Nordisk at disse ikke, udgør en væsentlig trussel.43 Fokus vil derfor være på konkurrenterne

Eli Lilly og Sanofi:

2.2.2.1 Eli Lilly

Elil Lilly er en stor medicinalvirksomhed som blev stiftet i 1876 af farmaceuten Colonel Eli Lilly.

Virksomhedens hovedkvarter er placeret i USA, nærmere bestemt Indianapolis. Medicinalvirksomheden

beskæftiger 41.000 medarbejdere verden over og markedsfører sine produkter i mere end 120 lande.44 Eli

Lillys vision er, at skabe og udvikle den bedst mulige medicin og af højeste kvalitet, ved hjælp af den nyeste

tilgængelige videnskab. 45 I 2014 havde Eli Lilly en omsætning på 19.616 millioner USD, svarende til omkring

122 milliarder DKK.46

Eli Lilly er et børsnoteret selskab og aktiekursen var den 31.12.2014, 68,99 USD pr. aktie. Ved udgangen af

2015 var aktiekursen 84,26 USD pr. aktie, hvorfor aktien i løbet af 2015 steg med 22 %.47

Eli Lilly har 5 centrale forretningsområder, henholdsvis biomedicinske lægemidler, diabetes, onkologi nye

vækstmarkeder og lægemidler til dyr. Selskabets største forretningsområde er biomedicinske lægemidler,

som tegner sig for omkring halvdelen af selskabets pipeline med lægemidler.48 Forretningsområdet diabetes

hører under Eli Lillys terapeutiske område ”Endocrinology” – ifølge Eli Lillys årsrapport 2014 udgjorde

omsætningen for ”Endocrinology” 6.939 millioner USD (omregnet er det cirka 43.000 mio. DKK), svarende til

35 % af den samlede omsætning på 19.616 millioner USD.49

På diabetesområdet har Eli Lilly 3 nye produkter i pipelinen, klar til lancering. Ud af de 3 produkter, har Eli

Lilly størst tiltro til deres nye produkt ”Abasaglar” (glargine insulin injector) 50, som er en konkurrent til Novo

42 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 28
43 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 22
44 https://www.lilly.com/about/key-facts/key-facts.aspx
45 Kilde: Eli Lilly årsrapport 2014, indledning ”it begins with a promise”
46 Kilde: Eli Lilly årsrapport 2014, side 1
47 https://investor.lilly.com/stockquote.cfm
48 https://www.eli-lilly.dk/da/om-lilly/hvad-arbejder-vi-med.aspx
49 Kilde: Eli Lilly årsrapport 2014, side 1
50 Kilde: Eli Lilly årsrapport 2014, side 3 og 9
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Nordisks Levemir og Sanofis Lantus.51 Værd er det at bemærke, at Eli Lilly er begyndt at satse endnu mere på

diabetesbehandling end de har gjort tidligere – med det nye produkt ”Abasaglar” har de nu et moderne og

konkurrencedygtigt produkt, som de ikke har haft i samme grad tidligere.52

2.2.2.2 Sanofi

Det franske medicinalselskab Sanofi er (ifølge dem selv) den fjerdestørste medicinalproducent i verden.

Sanofi er blevet til via en masse fusioner gennem tiderne – den væsentligste fusion skete i 2004, da Sanofi-

Synthelabo købte Aventis og dermed skabte medicinalgiganten Sanofi-aventis (senere ændret til Sanofi, som

vi kender det i dag).53

Selskabets hovedkvarter ligger i Frankrig, nærmere bestemt Gentilly, og markedsfører deres produkter i over

100 lande og beskæftiger mere end 110.000 medarbejdere verden over.54 Sanofis vision er at hjælpe med at

beskytte folkesundheden, forbedre livskvalitet, skabe håb samt at reagere på de sundhedsmæssige

udfordringer der er rundt omkring i verden.55

Sanofi er et børsnoteret selskab og aktiekursen var den 31.12.2014, 75,66 EUR pr. aktie. Ved udgangen af

2015 var aktiekursen 78,60 EUR pr. aktie, hvorfor aktien i løbet af 2015 steg med 4 %.56

Sanofi har 3 væsentlige forretningsområder, henholdsvis ”Pharmaceuticals”, ”Human Vaccines” og ”Animal

Health”. ”Pharmaceuticals” er det absolut væsentligste forretningsområde, idet det udgjorde 27.720

millioner EUR, svarende til 82 % af Sanofis samlede omsætning i 2014 – den samlede omsætning udgjorde

33.770 millioner EUR.57

Diabetesbehandling hører under forretningsområdet ”Pharmaceuticals” og er det mest omsættende område

herunder, med en omsætning på 7.273 millioner EUR i 2014 (omregnet er det cirka 55.000 mio. DKK).58

Sanofis patent på insulin glargine produktet Lantus, udløb i 2015 – i samme forbindelse introducerede Eli Lilly

et lignende produkt ”Abasaglar”.59 På baggrund heraf anlagde Sanofi sag an mod Eli Lilly, for

51 http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1335110560x0x834170/D462A549-B199-4095-8D41-
D7FD7CC92FDF/LLY_Diabetes_Business_Update_ADA2015.pdf
52 http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article8024795.ece
53 http://en.sanofi.com/our_company/history/history.aspx
54 http://en.sanofi.com/Images/38732_ChiffresCles_2015_EN_V4.pdf
55 http://en.sanofi.com/our_company/our_commitment/our_commitment.aspx
56 http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
57 http://en.sanofi.com/Images/38732_ChiffresCles_2015_EN_V4.pdf
58 http://en.sanofi.com/investors/key_facts_figures/key_facts_figures.aspx
59 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 23
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pantentkrænkelse. Sagen endte i slutningen af 2015 med et forlig, hvilket betyder at Eli Lilly fremadrettet

skal betale royalties til Sanofi, for at have licens til patentet.60

Sanofi har i 2015 lanceret et nyt produkt til diabetesbehandling, nemlig Toujeo, som er et langtidsvirkende

insulin produkt – produktet svarer til Novo Nordisks, Tresiba. Sanofi forventer, at Toujeo skal erstatte Lantus

(patent udløbet), som ellers har haft omkring 75 % af markedsandelen for langtidsvirkende insulin.61

2.2.3 Konkurrencesituation
Markedet for diabetesbehandling er et marked i vækst, og har i de seneste 10 år, årligt haft en to-cifret

procentvis stigning.62 På verdensplan er det nuværende marked for diabetesbehandling anslået til 350

milliarder DKK (i 2015). Ud af de 350 milliarder vurderes det, at Novo Nordisk har en markedsandel på 28 %

(se figur 8), svarende til 98 milliarder DKK. Den nærmeste konkurrent er Sanofi, som har en markedsandel på

omkring 22 % (ca. 77 mia. kr.) og dernæst Eli Lilly med en markedsandel på omkring 14 % (49 mia. kr.).

Figur 8 63 64

Markedet for behandling af diabetes kan inddeles i 3 behandlingsformer, henholdsvis ”Insulin”, ”GLP-1” og

”OAD” (oral anti-diabetic). Ifølge figur 9 ses det, at ”Insulin”er den største behandlingsform, med 195 mia.

kr. Dernæst følger ”OAD” med 125 mia. kr. og derefter GLP-1 med 30 mia. kr. De 3 områder er yderligere

beskrevet i de følgende afsnit.

60 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/09/28/sanofi-reaches-patent-settlement-on-lantus-solostar/13226561
61 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2697664/sanofi-bare-kom-an-novo-nordisk/
62 http://www.getvisual.dk/stream/novo-nordisk-cmd-2015/live.php - The diabetes care market
63Figur 8, Kilde: http://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/investors/irmaterial/cmd/2015/
20151119_CMD2015_04_The%20diabetes%20care%20market.pdf
64 Figur 9, Kilde: http://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/investors/irmaterial/cmd/2015/
20151119_CMD2015_04_The%20diabetes%20care%20market.pdf
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2.2.3.1 Diabetesbehandling – Insulin

Som beskrevet herover udgør insulin mere end halvdelen af markedet for diabetesbehandling (figur 9).

Behandlingsformen anvendes til behandling af diabetes patienter og tilfører kroppen insulin. Produkterne er

injektionsvæsker, som enten leveres i injektionspenne, cylinderampuller, hætteglas eller lignende.65

Novo Nordisk har flere produkter i dette marked, som bl.a. er nævnt i afsnit 2.1.3.1. Ved udgangen af 2014

havde Novo Nordisk en markedsandel på 47 % af det globale insulinmarked og må derfor betragtes som

markedsleder.66

Markedet for insulin er i øjeblikket ved at ændre sig, da man har udviklet en ny form for langtidsvirkende

insulin som skyder frem i markedet. Som nævnt i afsnit 2.2.2.2, har Sanofi været længst fremme med

langtidsvirkende insulin (produktet ”Lantus”) og har haft en markedsandel på omkring 75 % af dette marked,

som er anslået til at udgøre 77 milliarder DKK. Sanofis patent på ”Lantus” er udløbet og de har i stedet

introduceret ”Toujeo” – imidlertid har Novo Nordisk lanceret ”Tresiba” som bl.a. er blevet godkendt i USA67

og er dermed en seriøs udfordrer til Sanofis ”Toujeo”. Eli Lilly har endnu ikke noget produkt på denne del af

markedet.68

2.2.3.2 Diabetesbehandling - Oral anti-diabetic

Behandling med oral anti-diabetic udgør over en tredjedel af markedet for diabetesbehandling (figur 9).

Denne behandlingsform er ment til behandling af type 2 diabetes, og er baseret på oral indtagelse af

tabletter.69 Produkterne for denne diabetesbehandling, er derfor tabletter.

Novo Nordisk fokuserer primært på injektioner, hvorfor tabletter, ikke fylder meget i deres produktlinje eller

omsætning.70

2.2.3.3 Diabetesbehandling – GLP-1

Behandling med GLP-1 udgør den mindste del af markedet for diabetesbehandling (figur 9).

Behandlingsformen anvendes til regulering af blodsukkerniveauet hos type 2-diabetikere, som en

tillægsbehandling til langtidsvirkende insulin. Produkterne er derfor injektionspenne indeholdende

injektionsvæsker, til stabilisering af blodsukkerniveauet.71

65 http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/
human/000258/WC500030368.pdf
66 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 6
67 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/311755/novo_nordisk_faar_produkter_godkendt_i_usa.html
68 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2697664/sanofi-bare-kom-an-novo-nordisk/
69 http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/
human/000187/WC500029903.pdf
70 http://www.getvisual.dk/stream/novo-nordisk-cmd-2015/live.php - The diabetes care market
71 http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/
human/001026/WC500050013.pdf
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I denne produktgruppe har Novo Nordisk produktet ”Victoza”, som ved udgangen af 2014 udgjorde 71 % af

den samlede markedsandel for GLP-1 produkter72 – Novo Nordisk må derfor siges at være markedsleder,

indenfor dette marked. I konkurrencen om GLP-1 markedet, har Sanofi produktet ”Lyxumia” og Eli Lilly har

lanceret et nyt produkt i 2015, kaldet ”Trulicity”.73

2.2.3.4 Opsummering af markedet for diabetesbehandling

Novo Nordisk er markedsleder på markedet for diabetesbehandling, med en samlet markedsandel på 28 %.

Denne markedsandel skyldes primært Novo Nordisks store dominans på insulinmarkedet, hvor de næsten

har halvdelen af markedsandelen. Dertil dominerer Novo Nordisk ligeledes markedet for diabetesbehandling

med GLP-1, med over 70 % af den samlede markedsandel. Dette skyldes produktet ”Victoza” som tegner sig

for størstedelen af omsætningen. I jagten på markedsandele har både Eli Lilly og Sanofi lanceret lignende

produkter til dette marked.

På insulinmarkedet vil der fremadrettet være fokus på langtidsvirkende insulin, hvor Sanofi i øjeblikket er

markedsleder med over 70 % af den samlede markedsandel. Novo Nordisk forsøger, at erobre

markedsandele med deres nye produkt ”Tresiba”.

Idet Novo Nordisks primære fokus er injektionsprodukter, er deres markedsandel på OAD-markedet ikke

væsentlig at nævne.

72 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport, side 6
73 http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1335110560x0x834170/D462A549-B199-4095-8D41-
D7FD7CC92FDF/LLY_Diabetes_Business_Update_ADA2015.pdf
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3. Markedsanalyse

3.1 Definition af markedet for diabetesbehandling
Som beskrevet indledningsvis, ønskes der udarbejdet en markedsanalyse af markedet for diabetesbehandling

samt en analyse af Novo Nordisk. Analyserne udarbejdes så investor har mulighed for, at vurdere hvilke

kendetegn der er på markedet for diabetesbehandling, samt hvad der gør Novo Nordisk til en attraktiv/ikke

attraktiv investering.

Idet markedet globalt er enormt stort, som afsnit 2.2 illustrerer, har det været nødvendigt at foretage en

afgrænsning heraf – markedet for diabetesbehandling er defineret som følger:

Geografisk behandles diabetes over hele verden og de førende aktører på markedet udbyder og sælger deres

produkter verden over. Markedet for diabetesbehandling er derfor defineret som hele verden, for både

kunder/patienter og udbydere/producenter.

Markedet for behandling af diabetes kan deles op i 3 behandlingsformer, som beskrevet i afsnit 2.2.3. I

markedsanalysen vil der kun blive fokuseret på behandlingsformer med injektioner, hvilket indebærer

behandlingsformerne ”Insulin” og ”GLP-1”. På baggrund af denne definition, udgør markedet for

diabetesbehandling omkring 225 milliarder DKK (baseret på figur 9).

Perioden som markedsanalysen vil blive vurderet ud fra, er årene 2014 og 2015. Årsagen til valg af denne

periode, er at størstedelen af de foreliggende markedsrapporter o.l., er udarbejdet i 2015 hvorfor grundlaget

primært er perioden 2014 til medio 2015. Når markedet skal vurderes fremadrettet vil der også blive

medtaget materiale for 2016, for at kunne udarbejde en så realistisk/up-to-date markedsanalyse som mulig.

Virksomhederne som vil blive medtaget i markedsanalysen, er udbydere af injektionsprodukter til behandling

af diabetes, herunder behandlingsformerne ”Insulin” og ”GLP-1” samt substituerende produkter. Det

primære fokus vil dog være på de 3 største udbydere heraf, som er Novo Nordisk A/S, Sanofi samt Eli Lilly.

Formålet med at lave en markedsanalyse af markedet for diabetesbehandling er, at man til slut vil kunne

vurdere hvilke faktorer der styrer markedet samt hvilke udfordringer markedet står overfor. Dette skal kunne

give en investor et indblik i risikoen og mulighederne ved, at investere i markedet for diabetesbehandling.

3.2 Ekstern analyse
For at kunne udarbejde en markedsanalyse for Novo Nordisk, er det nødvendigt at vurdere markedet fra 2

perspektiver, nemlig det eksterne og interne. I de følgende afsnit, vil der være fokus på eksterne

markedsanalyser, for at kunne belyse den nuværende markedssituation samt hvilke kendetegn markedet for

diabetsbehandling har.
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3.2.1 PESTEL
I dette afsnit vil PESTEL-modellen blive benyttet til, at analysere markedet for diabetesbehandling. Analysen

vil munde ud i en afsluttende opsummering, hvor alle 6 vinkler af markedet vurderes samlet.

PESTEL74 er en analysemodel som kan anvendes til, at belyse de væsentligste forhold/faktorer i en specifik

branche og dermed give en indikation af den nuværende og fremtidige branchesituation – analysen vil kunne

hjælpe investor med at vurdere fremtidsudsigterne og dermed også risikoen i branchen. PESTEL står for:

 P - Politiske faktorer

 E - Økonomiske faktorer

 S - Sociokulturelle forhold

 T - Teknologiske faktorer

 E - Miljømæssige forhold

 L - Lovgivningsmæssige faktorer

3.2.1.1 P – Politiske faktorer

Idet markedet for diabetesbehandling er et globalt marked, har de enkelte landes politikker ikke den store

betydning for de store medicinalselskaber. Dette skyldes bl.a. at de store selskaber i branchen er relativt

mobile, idet de kan flytte hovedsædet eller produktionen til et andet land, for fx at lave skatteoptimering.

Desuden tjener de enkelte lande mange penge på, at have et stort medicinalfirma placeret, hvorfor disse

lande rent politisk, ofte vil være mere lempelige overfor medicinalfirmaerne – i nogle lande modtager

medicinalfirmaer og patienter tilskud fra staten, heriblandt i Danmark.75 De politiske faktorer skal derfor

komme andetsteds fra og fra store indflydelsesrige institutioner, hvilket fx kan være EU eller politiske

beslutninger i et land som USA.

Et eksempel på, at politik i USA kan påvirke medicinalvirksomhederne, var da præsidentkandidat Hillary

Clinton i september 2015, tweetede at hun Figur 10 76

ville gøre noget ved prisstigningerne på

medicinalmarkedet (se tweet i figur 10).

På trods af, at Hillary Clinton blot var kandidat

til præsidentposten i USA, kom der straks en

74 Kilde: Understanding Strategic Management 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011, side 48-58 og
https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3416
75 http://www.information.dk/313358
76 Figur 10, Kilde: http://www.marketwatch.com/story/brutal-session-for-biotech-health-care-stocks-in-3-charts-2015-
09-21
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reaktion på aktiemarkedet, hvor medicinalaktierne gennemsnitligt faldt med over 2 % den følgende dag.77

De stigende medicinalpriser som Hillary Clinton omtaler, er generelt et hot politisk emne. Dette skyldes bl.a.

medicinalselskaberne har store overskudsgrader. I Danmark er overskudsgraderne gennemsnitligt på

omkring 30 %, som i sidste ende ender hos aktionærerne.78 Idet medicinalvirksomhedernes kunder ofte er

offentlige myndigheder og patienter, har politikere derfor stor interesse i netop denne branche, da

myndighederne både har mulighed for at omfordele offentlige midler samt at forbedre folkesundheden, ved

reguleringer i denne branche. Som nævnt i indledningen står de lokale offentlige myndigheder i et dilemma,

da der er mulighed for, at medicinalselskaberne finder et andet sted at drive virksomhed. Beslutningerne skal

derfor ofte komme fra en stor myndighed, som USA, EU eller lignende.

Som det ovenfor er beskrevet, er medicinalmarkedet og herunder markedet for diabetesbehandling,

ekstremt følsomt overfor politiske forslag eller reguleringer. For medicinalselskaberne betyder det, at

lobbyisme er en vigtig del af det, at drive virksomhed i medicinalbranchen og dermed også på markedet for

diabetesbehandling.

3.2.1.2 E – Økonomiske faktorer

På markedet for diabetesbehandling er en af de væsentligste økonomiske faktorer, udsving i valutakurser.

Idet medicinalselskaberne selv producerer og markedsfører deres produkter, har de store omkostninger til

indkøb af råvarer hvor man er påvirket af valutakurserne. Det samme gør sig gældende når selskaberne skal

afsætte deres produkter. Både de indkøbte råvarer og de færdigproducerede produkter handles over hele

verden, hvorfor de ofte handles i USD, EUR, CNY eller lign. Blandt andet har dollarkursen indenfor det sidste

år primært været stigende.79 En stigende dollarkurs er positivt for eksportselskaber, som har en anden

standardvaluta – i Danmark har den stigende dollarkurs fx betydet, at eksportselskaber har fået en forbedret

konkurrenceevne, idet det bliver billigere for udenlandske virksomheder at importere danske varer. Omvendt

bliver det dyrere for danske selskaber at importere varer, så længe dollarkursen er stigende.80

Medicinalselskaberne som producerer produkter til diabetesbehandling, må betragtes som eksportører.

Såfremt at selskaberne derfor har en anden standard valuta end USD, vil denne valutakursstigning, have

påvirket resultaterne positivt – af de 3 største udbydere på markedet, har både Sanofi (EUR) og Novo Nordisk

77 http://www.marketwatch.com/story/brutal-session-for-biotech-health-care-stocks-in-3-charts-2015-09-21
78 https://enhedslisten.dk/2015/06/05/stop-medicinprisernes-himmelflugt
79 http://politiken.dk/rejser/storbyogkultur/ECE2582542/dollarkursen-runder-syv-kroner-for-foerste-gang-i-12-aar/
80 http://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/ECE2583140/staerk-dollar-vil-fremme-vaeksten-og-skabe-flere-
arbejdspladser-i-danmark/



Side 25 af 96

(DKK) en anden standardvaluta end USD. Novo Nordisk har endda været ude og opjustere deres

forventninger for 2015 resultatet, pga. den stigende dollarkurs.81

En anden økonomisk faktor som ofte er væsentlig at nævne i eksportvirksomheder er konjunkturfølsomhed

– det specielle ved branchen for diabetesbehandling, er at de udbyder en nødvendvendighedsvare. Selvom

der fx er finanskrise, vil antallet af diabetikere være uændret og der vil derfor stadig være samme

efterspørgsel på diabetesbehandling. Markedet for diabetesbehandling er derfor, som en af de få brancher,

ikke særlig konjunkturfølsom.

3.2.1.3 S – Sociokulturelle forhold

En af de vigtigste forhold i branchen for diabetesbehandling, hvis ikke den vigtigste, er demografi og herunder

folkesundhed. Markedet er baseret på folk der lider af sygdommen diabetes, som primært opstår via genetik

eller usund livsstil, som beskrevet i afsnit 2.2.1. Den usunde livsstil er i øjeblikket det største problem, da

størstedelen af verden står overfor en fedmeepidemi.82

Kulturelt står virksomhederne i et dilemma, da man på den ene side ønsker at kurere diabetes men på den

anden side ”gerne vil have flere patienter”. Udadtil er det derfor vigtigt for udbyderne, at udvise en god CSR-

politik. Med det menes, at man som medicinalselskab har et socialt ansvar og dermed bør have målsætninger

for hvordan man vil bidrage til samfundet.

Set med ”investors briller” går udviklingen for diabetesbehandling i den rigtige retning, da efterspørgslen er

stigende. Den stigende efterspørgsel skyldes en forringet folkesundhed på verdensplan – som beskrevet i

afsnit 2.2.1, forventes det at antallet af diabetikere stiger med over 220 millioner frem mod år 2040. Det

svarer til, at antallet af diabetikere stiger med over 50 %, hvorfor efterspørgslen på diabetesbehandling må

forventes, at være stødt stigende de næste mange år. Denne stigende efterspørgsel betyder, at det som

udbyder af diabetesbehandling, vil være meget attraktivt at være/komme ind på dette marked, hvorfor

konkurrencen forventes at blive hårdere de kommende år.83

3.2.1.4 T – Teknologiske faktorer

I branchen for behandling af diabetes er den teknologiske udvikling særdeles vigtig, idet branchen konstant

er præget af udvikling af nye eller eksisterende produkter. På insulinmarkedet er der i dag kun

injektionsprodukter, hvilket betyder at diabetespatienter dagligt skal indtage insulin ved at stikke sig selv

med en nål. Fremadrettet vil det muligvis være slut med dette, da man forsøger at udvikle en insulinpille som

81 http://www.business.dk/medico/novo-holder-dollar-fest-og-opjusterer
82 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2528485/der-er-gode-penge-i-en-galopperende-global-
fedmeepidemi/
83 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 8
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kan indtages oralt.84 Lykkes det at producere og få godkendt denne pille, vil det revolutionere hele

insulinmarkedet. Det må derfor vurderes yderst vigtigt, at have de nyeste teknologier til rådighed indenfor

forskning af diabetesbehandling.

Ovenstående er et generelt billede af medicinalbranchen, som hele tiden forsøger at udvikle nye produkter

og komme først på markedet. Fordelen ved at være de første til at udvikle et nyt produkt, er at man kan få

patent på produktet – derved er man den eneste udbyder på markedet i en periode og får derved en

væsentlig konkurrencefordel. I denne branche er det altså meget vigtigt, at man er opmærksom på sine

konkurrenters forsknings- og udviklingsaktiviteter samt deres patenter.

Der er også selskaber i branchen, hvis koncept går på at lave kopipræparater – når et patent udløber, har de

mulighed for at producere et lignende produkt til billigere penge. Ulempen herved er, at der muligvis kan

være kommet et nyt og bedre produkt på markedet imellemtiden. Et eksempel på dette er beskrevet i afsnit

2.2.2.2, hvor Eli Lilly udgav et kopipræparat af Sanofis ”Lantus”, idet Sanofis patent var udløbet. Saonfi havde

imellemtiden videreudviklet på produktet og lancerede kort tid efter patentudløbet, et nyt og forbedret

insulinprodukt kaldet ”Toujeo”, som skulle erstatte ”Lantus”. For Eli Lilly betød det, at de nu havde et produkt

baseret på ”gamle data” og dermed ikke adgang til den nyeste tilgængelige forskning.

Markedet for diabetesbehandling må siges, at være yderst påvirket af den teknologiske udvikling og

forskning. Dertil kan det tillægges at patenter har en kæmpe fordel for de selskaber som fokuserer på

forskning i nye produkter. Omvendt er patenter en ulempe for de selskaber som udbyder kopipræparater.

Konkurrencen i dag og i fremtiden vil være præget af, at komme først med nye produkter og/eller kende til

sine konkurrenters forsknings- og udviklingsaktiviteter.

3.2.1.5 E – Miljømæssige forhold

Forurening og CO2-udledning er et voksende globalt problem, hvilket har medført øgede skærpelser verden

over – det er dog forskelligt fra land til land, hvilke krav der stilles til virksomheder.85 For produktionsselskaber

betyder det at kravene til bl.a. CO2-udledning stiger, hvorfor det bliver vigtigere og vigtigere at have en miljø-

venlig CSR politik (Corporate Social Responsibility).86 Udbyderne på medicinalmarkedet må defineres som

produktionsselskaber og bør derfor have en fornuftig CSR politik.

Udover at man med en miljøvenlig virksomhedsprofil kan undgå bøder mv., kan denne også benyttes til, at

gøre sig attraktiv overfor myndigheder (som i sidste ende skal godkende produkter), investorer, patienter og

andre interessenter. Medicinalselskabernes omverden har til en hvis grad, en forventning om at selskaberne

84 http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-07-15-novo-boss-mirakelpille-paa-vej
85 http://ing.dk/artikel/efter-cop21-co2-udledningen-skal-ga-i-nul-inden-35-50-ar-181023
86 http://mst.dk/virksomhed-myndighed/groen-strategi/groennere-virksomhed/csr-virksomheders-samfundsansvar/
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handler etisk, specielt fordi at de tjener penge på sygdomme. Derfor vil det i CSR politikken være vigtigt, at

have en holdning til netop det at ”bekæmpe” sygdomme.

En stærk og miljøvenlig CSR politik kan benyttes som et konkurrenceparameter, da både investorer,

myndigheder og patienter allerede har fokus herpå. Desuden vil kravene til forurening mv. fremadrettet

være stigende, hvorfor produktionsvirksomhederne allerede nu bør tænke langsigtet, bl.a. ved opføring eller

renovering af produktionsfabrikker o.l.

3.2.1.6 L – Lovgivningsmæssige forhold

De lovgivningsmæssige forhold er nødt til, at være på plads før man kan udbyde medicinalpræparater, her

tænkes specifikt på godkendelse af produkter. Det er forskelligt fra land til land, hvordan man får godkendt

et medicinalprodukt – i EU kan man få en samlet godkendelse til, at sælge i alle EU-lande.87 I USA skal man

have godkendelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), før man må sælge produktet til patienter

i USA (også selvom det er godkendt af EU).88 For at få godkendt et medicinalprodukt, skal der foreligge en

ansøgning med dokumentation for lægemidlets virkninger, bivirkninger, udførte tests og resultater (på både

dyr og mennesker) mv. Det er derfor meget omfattende, at få godkendt et produkt, hvorfor det for

selskabernes side kræver mange års forskning, før man kan ansøge om produktgodkendelse.89 Når

ansøgningen er sendt afsted til myndighederne, er det op til de enkelte myndigheder hvor lang procestiden

er – lobbyisme vil derfor ofte forekomme i denne branche.90

Det er altså ikke muligt, at introducere et nyt produkt fra dag til dag på markedet for diabetesbehandling. At

introducere et nyt produkt kræver mange års forskning og udvikling, stor kapital samt en masse tålmodighed.

En tommelfingerregel er at det koster omkring 5,5 mia. kr. at udvikle, producere og lancere et nyt produkt.91

Det er ikke forventeligt at det fremadrettet vil blive lettere at få godkendelse af produkter, da der løbende

kommer nye lovgivninger, EU-regulationer eller lignende, som kræver yderligere forskning og dokumentation

fra selskabernes side.92

3.2.1.7 PESTEL – Opsummering

Med udgangspunkt i de gennemgåede forhold i PESTEL-modellen ovenfor, må det siges at markedet for

diabetesbehandling er præget af hård konkurrence bl.a. grundet den teknologiske udvikling. De største

selskaber i branchen forsøger konstant at udvikle nye produkter og dermed skabe nye konkurrencefordele

på markedet. De mindre selskaber forsker primært i eksisterende produkter og udvikling af disse

87 http://min.medicin.dk/Indledningsafsnit/Afsnit/3750#
88 http://medwatch.dk/MedWatch_anbefaler/article3006075.ece
89 http://min.medicin.dk/Indledningsafsnit/Afsnit/3750#
90 http://medwatch.dk/MedWatch_anbefaler/article3006075.ece
91 http://medwatch.dk/MedWatch_anbefaler/article5819293.ece
92 http://dagenspharma.dk/krav-om-sikker-medicin-presser-industrien/
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(kopipræparater). Så snart et nyt produkt er udviklet er det vigtigt at tage patent, da alle andre selskaber i

branchen ellers vil kunne lancere et lignende produkt og konkurrencefordelen derved vil forsvinde. Det er

værd at bemærke at det er meget ressourcekrævende at lancere et produkt - den samlede proces fra

forskning til lancering af et produkt er anslået til at koste omkring 5,5 milliarder kr. Derudover tager det flere

års forskning at udvikle et produkt – først når produktet er færdigudviklet, kan det begynde godkendelse af

myndigheder rundt om i verden. Denne trend med, at ”komme først” på markedet og få patent, forventes at

fortsætte, da det er her de største konkurrencefordele er og dermed også de største indtjeningsmuligheder.

En anden årsag til den hårde konkurrence skyldes, at markedet for diabetesbehandling er et vækstmarked.

Væksten skyldes en øget forringet folkesundhed og det forventes, at antallet af diabetikere vil stige med over

50 % på verdensplan, frem mod 2040. Fremadrettet vil det betyde, at markedet for diabetesbehandling vil

blive større og det må forventes, at flere medicinalfirmaer begynde at kigge på dette marked – dette vil

medføre en forøget konkurrence på markedet for diabetesbehandling.

Markedet for diabetesbehandling er meget påvirket af politiske forhold, hvilket bl.a. skyldes at mange lande

giver tilskud til medicinalvirksomheder og patienter. Skulle offentlige myndigheder derfor ændre i disse

tilskud, blande sig i prisfastsættelsen af produkter eller lave lignede reguleringer, vil det få stor betydning for

hele branchen. Dertil er det de offentlige myndigheder, som forestår endelige godkendelser af

medicinalprodukter – skulle kravene til godkendelse af et produkt stige, vil det betyde mere forskning for

virksomhederne og dermed stigende omkostninger. Medicinalselskaberne har derfor stor interesse i politik

og for dem handler det om, at være på god fod med myndigheder – det må derfor forventes at lobbyisme er

en del af det at drive medicinalvirksomhed.

Produkter til diabetesbehandling udbydes globalt, hvorfor der vil ske samhandel i mange forskellige valuta.

For eksportvirksomheder betyder det, at man økonomisk vil blive påvirket af udsving i valutakurser – dette

kan både være positivt, men også negativt. Idet den globale økonomi stadig går op og ned, er der ikke tegn

på at valutakurserne skulle stabilisere sig, hvorfor det må formodes at markedet fremadrettet også vil være

udsat for økonomisk påvirkning fra svingende valutakurser.

I takt med, at den globale forurening er stigende, vil der fra myndighedernes side komme flere skærpelser i

de kommende år, bl.a. for CO2-udledning. Dermed vil der komme større krav til selskabernes CSR politik, som

fremadrettet må forventes, at skulle være meget miljøvenlige.

Det kan konkluderes, at markedet for diabetesbehandling i de kommende år, går ind i en periode med forøget

konkurrence, grundet væksten i markedet. Fokus vil være på beskyttelse (patenter) og udvikling af nye

produkter. Lobbyisme vil være krævet i forbindelse med godkendelse af produkter samt påvirkning af
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lovgivning. De økonomiske udsving i den globale økonomi, vil fortsat påvirke branchen, bl.a. i form af

valutakursudsving. Dertil vil der være fokus på miljøet fra omverdenen, hvorfor det vil være nødvendigt at

have en miljøvenlig CSR-profil.

3.2.2 Porters five forces
I afsnit 3.2 analyserede vi de forhold som påvirker branchen for diabetesbehandling. Da vi nu kender til disse

forhold, vurderes det væsentligt at kigge på hvor attraktiv branchen er samt hvordan den nuværende

konkurrencesituation ser ud. Dette bør medvirke til at investor kan få en indikation af hvilke fordele og

ulemper der er for selskaber i branchen for diabetesbehandling.

Porters Five Forces93 kan anvendes til analysen af Figur 11 94

attraktiviteten i branchen og dermed også

konkurrencesituationen. Modellen (se figur11) analyserer

virksomhedens omgivelser, som tager udgangspunkt i 5

markedskræfter:

 Kundernes forhandlingsstyrke (Bargaining power of buyers)

 Leverandørernes forhandlingsstyrke (Bargaining power of suppliers)

 Truslen fra nye konkurrenter (Threats of entry)

 Konkurrence fra substituerende produkter (Threats of substitutes)

 Rivaliseringen i branchen (Industry rivalry)

3.2.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke

På markedet for diabetesbehandling er kunderne diabetikere/patienter. Som diabetiker er man afhængig af

den daglige behandling og bør ikke afvige fra at tage sin daglige dose af Insulin og GLP-1. Afviger eller

glemmer man som diabetiker at tage en dosis, kan det fx betyde at blodsukkeret bliver for højt95 – diabetikere

er derfor afhængig af disse produkter. Det må derfor konstateres, at produkterne til diabetesbehandling er

en nødvendighedsvare, hvilket svækker kundernes forhandlingsstyrke.

Der er flere udbydere af produkterne til diabetesbehandling, hvorfor der er flere forskellige produkter at

vælge imellem indenfor samme produktgruppe.96 Som udgangspunkt er der ikke nogen forskel på, om man

bruger det samme præparat fra den ene eller anden producent97 – man kan derfor tale om at præparaterne

93 Kilde: Understanding Strategic Management 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011, side 67-74
94 Figur 11, Kilde: http://www.strategicmanagementinsight.com/tools/porters-five-forces.html
95 http://www.diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/om-diabetes-2/behandling/medicin-i-din-behandling.aspx
96 http://files.shareholder.com/downloads/LLY/1335110560x0x834170/D462A549-B199-4095-8D41-
D7FD7CC92FDF/LLY_Diabetes_Business_Update_ADA2015.pdf
97 http://www.kliniskeretningslinjer.dk/media/347166/insulin_h_ring.pdf, side 41
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er homogene varer, så længe der er tale om det samme præparat (fx langtidsvirkende insulin). Diabetikere

kan derfor selv vælge (i samarbejde med deres læge) hvilken producent eller produkt de ønsker – her afgøres

valget ofte af pris. Værd er det at bemærke, at der i nogle lande gives tilskud til enkelte producenters

produkter (bl.a. i Danmark), hvorfor det typisk vil være disse produkter patienten vælger – igen baseret på

pris.98 Kundernes forhandlingsstyrke forstærkes ved, at varerne er homogene, men idet de statslige tilskud

ofte er afgørende for prisen, vil valget oftest falde på de statsstøttede produkter. Det er derfor nærmere en

politisk beslutning, end patientens beslutning, hvorfor kundernes forhandlingsstyrke vurderes at være svag,

på markedet for diabetesbehandling.

3.2.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke

Leverandører til medicinalbranchen er et bredt begreb, idet medicinalselskaber som udgangspunkt er relativt

store selskaber og derfor har mange leverandører til fx administration, IT, råvarer, maskiner og

vedligeholdelse, indpakningsmaterialer osv. Leverandører af standardvarer eller standardydelser vurderes

ikke at have en væsentlig betydning for medicinalselskaber, da disse let bør kunne erstattes med en ny

leverandør. Fokus vil derfor være på leverandører af råvarer til medicinalbranchen/diabetesbehandling.

Markedet for diabetesbehandling er globalt og derved er der mange producenter verden over. Det er derfor

svært at vurdere og finde materiale for ”alle” deres leverandører af råvarer og danne sig et generelt billede

heraf. Fokus vil istedet være på de 3 største producenter (Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly) og en vurdering

af styrkeforholdet imellem dem og deres leverandører.

Fælles for de 3 producenter er, at de alle har udarbejdet en ”code of conduct” for deres leverandører.99 Disse

stiller krav til leverandørerne om blandt andet medarbejderforhold, miljø, samarbejde, rapportering osv. For

alle selskaberne er dette et led i deres CSR-politik, hvorfor området har stor betydning for selskaberne. Novo

Nordisk laver fx revision af deres leverandører, for at se om de lever op til de udstukne retningslinjer.100

Ovenstående forhold indikerer at det er medicinalselskaberne som vælger og styrer leverandørerne.

På baggrund heraf vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være svag.

3.2.2.3 Truslen fra nye konkurrenter

Markedet for diabetesbehandling er som nævnt i afsnit 2.2.3 i vækst. Det er derfor oplagt, at flere måtte

ønske at operere på dette marked. Der er imidlertid nogle adgangsbarrierer som gør det svært, at entrere

markedet for diabetesbehandling, én af disse er kapital. Det vil kræve stor kapital, hvis man ønsker at udvikle

98 http://www.information.dk/313066
99 https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/Sustainability/documents/Resp_Sourcing_S
tandards_DK.pdf og http://suppliers.sanofi.com/web/responsible-procurement/working-together/supplier-evaluation
og http://supplierportal.lilly.com/Pages/ConductCode.aspx
100 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 12
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et produkt – som beskrevet i afsnit 3.2.1.7, kan det koste op mod 5,5 milliarder kr. For at kunne holde det

”budget” vil det kræve, at man allerede har en medicinalvirksomhed, men blot opererer på et andet marked.

Det understeger, at man som nystartet virksomhed vil have svært ved at komme ind på dette marked.

Antages det at en eksisterende medicinalvirksomhed (som ikke i forvejen er udbyder af diabetesbehandling)

vil begynde at udbyde produkter på dette marked, er der også andre adgangsbarrierer end kapital, nemlig

knowhow. Selvom der i medicinalindustrien er mange sammenhænge på tværs af de enkelte markeder, vil

der altid være et manglende knowhow, hvis man træder ind på et nyt marked. Et eksempel herpå var da det

verdensomspændende medicinalselskab Pfizer101 forsøgte, at træde ind på markedet for

diabetesbehandling. Pfizer ønskede, at udvikle en inhalerbar insulin, uden før at have produceret insulin. Det

resulterede dog i, at blive en fiasko, da Pfizer ikke kunne præstere at få udviklet og godkendt et sådant

produkt. De endte derfor med, at trække sig fra insulinmarkedet igen.102

Selvom man allerede har knowhow og er etableret i branchen, betyder det ikke at man kan udvikle de samme

produkter, som konkurrenterne. Det erfarede Eli Lilly som i slutningen af 2015, opgav at få godkendt deres

langtidsvirkende insulin, som ellers skulle konkurrere med Novo Nordisks ”Tresiba” og Sanofis ”Toujeo”.103

Dette er endnu et eksempel på hvor svært det er, at udvikle et nyt produkt, som er konkurrencedygtigt i

forholde til de eksisterende produkter.

En tredje adgangsbarriere er patenter – så snart et medicinalselskab har udviklet et produkt sørger de for, at

tage patent og har derfor en konkurrencefordel i en periode, som nævnt i afsnit 3.2.1.4. Når patenterne er

udløbet, vil det være muligt at lave et kopipræparat og komme ind på markedet denne vej. Problemstillingen

herved er imidlertid, at der vil være kommet nye og bedre produkter på markedet siden da, samt at nogle af

de eksisterende konkurrenter også vil have kopipræparater klar.

Ud fra ovenstående analyse, vurderes der at være meget høje adgangsbarrierer for nye konkurrenter, på

markedet for diabetesbehandling, idet det historisk har krævet et stort kapitalbehov, knowhow og ikke

mindst held og dygtighed med at udvikle et produkt.

3.2.2.4 Konkurrence fra substituerende produkter

Det nuværende marked for diabetesbehandling består af injektionsprodukter – patienten skal altså stikke sig

selv med en nål. Pt er det eneste substituerende produkt, en insulininhalator. Denne blev introduceret af

Sanofi i 2015 – grundet historiske dårlige resultater med insulininhalatorer, har Sanofis ”Afrezza” endnu ikke

101 https://da.wikipedia.org/wiki/Pfizer
102 http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-9021168?rss=
103 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/12/04/novo-lilly-stopper-udviklingen-af-mulig-tresiba-konkurrent-
ny/13270226
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haft stor succes. Sanofi forventer dog at satse på denne form for diabetesbehandling, hvorfor udviklingen

endnu ikke er til at spå om.104

Udover inhalatoren forskes der på endnu et substituerende produkt, som kan indtages oralt. Det er Novo

Nordisk som forsker i en insulinpille – pillen er nået langt i testfaserne og kan muligvis snart være på vej på

markedet.105 Lykkes det Novo Nordisk at producere og få godkendt denne pille, vil det være banebrydende

for markedet og de vil kunne vinde store markedsandele herved.106

Konkurrencen fra substituerende produkter begynder derfor at præge branchen – det skal dog bemærkes at

det er de største eksisterende udbydere der forsker i de nye substitutter. De substituerende produkter har

dog endnu ikke vundet væsentlige markedsandele, men fremadrettet kan markedet for diabetesbehandling,

blive revolutioneret med substituerende produkter.

3.2.2.5 Rivaliseringen i branchen

På det globale marked for diabetesbehandling er der primært 3 store udbydere, henholdsvis Novo Nordisk,

Sanofi og Eli Lilly (se afsnit 2.2.2). Heraf er Novo Nordisk de største på markedet, skarpt forfulgt af Sanofi. Eli

Lilly halter lidt efter de to andre, som er markedsledere indenfor hver deres produktsegment. Udover disse

3 selskaber, er der en masse små selskaber som tegner sig for den resterende del af markedet.

Markedet er i vækst og de store udbydere i branchen (primært Sanofi og Novo Nordisk) er først med udvikling

af nye produkter og patenter, for at vinde markedsandele. Det er som tidligere nævnt svært at producere

substituerende produkter, hvorfor patenterne er et af de vigtigste værktøjer i denne branche.

Det er dyrt at udvikle produkter, da man ikke kender det endelige output – man kan også risikere at de andre

selskaber kommer først på markedet, eller med et bedre produkt. Desuden kan man risikere, at måtte

forkaste et projekt, hvis ikke resultaterne er tilstede – som fx Eli Lilly der opgav at producere langtidsvirkende

insulin og måtte tage et tab på 55 mio. USD.107

Det generelle billede af rivaliseringen i branchen er, at der er få store udbydere (Novo Nordisk, Sanofi og Eli

Lilly) og en masse små. Det er de to største producenter (Novo Nordisk og Sanofi) som generelt er først på

markedet med nye produkter og som har den største rivalisering. Eli Lilly følger lige i hælene på dem og

forsøger at producere lignende produkter. Et af de vigtigste værktøjer i rivaliseringen er patenter, som giver

en længerevarende konkurrencefordel. Det er et marked i vækst, hvorfor der både er plads til 2-3 store

104 http://www.cnbc.com/2015/02/03/
105 http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-07-15-novo-boss-mirakelpille-paa-vej
106 http://www.business.dk/medico/sydbank-ny-novo-pille-kan-dominere-markedet
107 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/12/04/novo-lilly-stopper-udviklingen-af-mulig-tresiba-konkurrent-
ny/13270226
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selskaber og en masse små selskaber. Det er omkostningstungt at forske og udvikle produkter – specielt hvis

produktet ikke bliver godkendt eller at konkurrenten kommer først. I så fald vil virksomheden lide et stort

tab.

3.2.2.6 Porters five forces – Opsummering

Som nævnt indledningsvist, kan Porters five forces anvendes til, at vurdere attraktiviteten i branchen og

dermed også markedssituationen. Ud fra gennemgangen herover, er det generelle billede at branchen for

diabetesbehandling er præget af hård konkurrence, grundet en høj attraktivitet. Dette vurderes ud fra, at

man som udbyder af diabetesbehandling, udbyder en nødvendighedsvare, hvorfor udbyderne i denne

branche har en stærk forhandlingsstyrke, overfor deres kunder/patienter. De største udbydere i branchen

har desuden en stærk forhandlingsstyrke overfor deres leverandører. Grundet den stærke forhandlingsstyrke

har selskaberne i branchen, stor indflydelse på prisfastsætningen af produkterne – markedet er dog præget

at prisbevidsthed, da produkterne er homogene og da det er patienterne selv, der skal betale for

produkterne. I nogle lande yder staten tilskud til enkelte produkter, hvorfor patienterne ofte vil vælge netop

disse produkter. Lobbyisme er derfor et meget vigtigt konkurrenceparameter i denne sammenhæng.

Grundet den stærke forhandlingsstyrke samt at markedet er i vækst, er markedet for diabetesbehandling

attraktivt for nye udbydere. Der er dog meget høje adgangsbarrirerer, grundet eksisterende patenter, stort

kapitalbehov i forbindelse med opstart samt manglende knowhow mv. Historisk har nye udbydere ikke haft

succes med at forsøge sig på dette marked. Truslen fra nye udbydere vurderes derfor meget lav.

Den nuværende rivalisering i branchen er hård og er primært styret af de 3 store udbydere (Novo Nordisk,

Sanofi og Eli Lilly). Konkurrencen er præget af produktudvikling og lancering af nye produkter, hvorfor det

kræver et stort kapitalberedskab, at kunne være med blandt de bedste/største i branchen. Den væsentligste

risikofaktor i branchen, er risikoen fra substituerende produkter, som vil kunne ændre den nuværende

situation i branchen. Såfremt der fx kommer et nyt produkt som kan indtages oralt, i stedet for ved injektion,

vil dette revolutionere branchen markant. Dé der kommer først med et sådant substituerende produkt vil få

en stor markedsfordel fremadrettet og dermed vil den nuværende konkurrencesituation blive ændret.

Det kan derfor konkluderes, at markedet for diabetesbehandling er præget af hård konkurrence, med fokus

på produktudvikling, men at der er høje adgangsbarrierer for nye udbydere. Både leverandører og kundernes

forhandlingsstyrke er svag i denne branche. Den væsentligste risiko i branchen er risikoen fra substituerende

produkter, som kan revolutionere branchen. På baggrund af disse forhold vurderes branchen for

diabetesbehandling, at være et attraktivt marked, da der er gode indtjeningsmuligheder.
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3.2.3 Bostonmatricen
Bostonmatricen108 kan anvendes til, at analysere hvilke produktlinjer (SBU’er) der er attraktive og lønsomme

for en virksomhed. Modellen bygger på to variabler, henholdsvis den relative markedsandel samt

markedsvæksten. Den relative markedsandel defineres ud fra styrkeforholdet, i forhold til den største

konkurrent. Markedsvæksten fastsættes ved, at sammenholde den generelle udvikling i økonomien, med

væksten i den aktuelle branche – hvis branchens forventede vækst er højere end den generelle udvikling i

økonomien, vurderes markedsvæksten som ”høj” og omvendt. Bostonmatricen består af 4 felter:

 Question mark (Relativ lav markedsandel, på et marked med høj vækst. Er ofte SBU´er med

begrænset indtjening og dermed ofte nye produktgrupper)

 Star (Markedsleder på et marked med høj vækst – høj indtjening, men man skal bruge penge på

markedsføring for at fastholde markedspositionen)

 Cash cow (Markedsleder i et stagnerende marked - har ofte været først på markedet. Typisk stor

indtjening, hvorfor Cash cow ofte finansierer Star og Question mark)

 Dog (Lille markedsandel, på et marked med lav vækst - negativ eller begrænset indtjening)

Med udgangspunkt i Bostonmatricen, er der nedenfor foretaget analyse af markedet for insulin samt

markedet for GLP-1, med udgangspunkt i Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lillys produktlinjer. Analysen har til

formål, at sammenholde selskabernes produktlinjer samt at identificere hvilke selskab(er) der har de bedst

indtjenende produktlinjer mv.

3.2.3.1 Markedet for insulin

Som beskrevet i afsnit 2.2.3.1 er insulinmarkedet det største marked for behandling af diabetes og udgør

omkring 195 mia. kr. i 2015.109 Insulinmarkedet er som nævnt ved at ændre sig, idet man har udviklet en ny

form for langtidsvirkende insulin – på baggrund deraf, er produkterne delt op i ”gammel” og ” ny generation”.

Markedet for insulin er i vækst, som beskrevet indledningsvist, idet antallet af diabetikere er stigende.

Novo Nordisks ”gamle” insulinprodukter består bl.a. af produkterne NovoRapid, NovoLog, Levemir, NovoMix

m.fl., som tilsammen tegnede sig for 55 mia. kr. i 2014.110 For den ”nye generation” af insulin udgjorde

omsætningen i 2014 0,7 mia. kr.111, og består primært af produktet Tresiba.

Sanofi har ikke meget fokus på ”gamle” insulinprodukter, hvorfor deres produktlinje er begrænset til at

udgøre Apidra og Insuman, som tilsammen omsatte for 473 mio. EUR i 2014 (ca. 3,5 mia. kr.).112 Derimod har

108 Kilde: Understanding Strategic Management 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011, side 246
109 Figur 9
110 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 6
111 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 6
112 http://en.sanofi.com/investors/events/corporate/2015/2015-02-05_Results_2014.aspx
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Sanofi fokus på den ”nye generation”, hvor de har produktet Lantus som omsatte for 6,3 mia. EUR i 2014 (ca

47 mia. kr.).113 Det skal dog bemærkes, at Sanofis patent på Lantus er udløbet, hvorfor de har lanceret et nyt,

men bedre produkt i 2015 kaldet Toujeo. 114

Eli Lilly havde i 2014 en smal produktgruppe indenfor

insulinmarkedet, som primært bestod af Humulin og

Humalog, som tilsammen omsatte 4.185 mio. USD i

2014 (ca. 27,7 mia. kr).115 Eli Lilly har dog en del

produkter i deres pipeline som blev lanceret ultimo

2014 eller i løbet af 2015.116

Ud fra ovenstående oplysninger omkring udviklingen

i insulinmarkedet og de enkelte selskabers

produktlinjer, er Bostonmatricen for

insulinmarkedet udarbejdet (se figur 12). Matricen

indeholder 2 SBU’er for hvert selskab – SBU’erne er

defineret som en samlet produktlinje indenfor

henholdsvis ”gammel” insulin og ”ny” insulin. Der er

tages udgangspunkt i, at der for de ”gamle” produkter ikke er høj vækst, sammenlignet med de ”nye”

produkter.

Af Bostonmatricen ses det, at Sanofi primært satser på ”nye” insulinprodukter, som har en stor markedsandel

i et marked med høj vækst. Denne SBU betegnes som Star og det må forventes at Sanofi som er markedsleder,

har en høj indtjening på denne. Både Novo Nordisk og Eli Lilly har en begrænset markedsandel af markedet

for ”ny” insulin, hvorfor begge SBU’er må betegnes som Question marks. Årsagen til at de to selskaber har

en begrænset markedsandel, skyldes at Sanofi var først på markedet og havde patent på det langtidsvirkende

insulin. Dette er nu ophørt og både Novo Nordisk og Eli Lilly, har lanceret produkter der er klar til at

konkurrere med Sanofis – det må derfor forventes, at Sanofis markedsandel vil blive mindre, henover de

kommende år.

Ser man på de ”gamle” insulinprodukter er det Novo Nordisk der har den største markedsandel og som er

markedsleder, dog i et marked som ikke forventes at have den samme vækst, som de nye insulinprodukter.

113 http://en.sanofi.com/investors/events/corporate/2015/2015-02-05_Results_2014.aspx
114 Afsnit 2.2.3.1
115 Kilde: Eli Lilly årsrapport 2014, side 28
116 Kilde: Eli Lilly årsrapport 2014, side 23
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Novo Nordisks position kan betegnes som Cash cow, hvilket betyder at Novo Nordisk har en stor indtjening

på produkter, i et marked med lav vækst. Når man har et produkt som er Cash Cow, er det vigtigt at være

bevidst om, at man ikke vil kunne fastholde denne indtjening fremadrettet, hvorfor man skal udvikle/satse

på nye produkter. For Novo Nordisks er dette også tilfældet, idet selskabet satser meget på produktudvikling

og derved forsøger at komme ind på markedet for langtidsvirkende insulin – dette afspejles i matricen, hvoraf

det ses at selskabets nye produkter er placeret som Question mark, som er et marked med forventet høj

vækst. Selskabets Cash cow skal derfor finansiere det foreløbige Question Mark.

Eli Lilly har en pæn markedsandel på markedet for de ”gamle” insulinprodukter, men er dog stadig mindre

end Novo Nordisk. Eli Lillys SBU er derfor placeret som Dog, hvilket betyder at deres SBU befinder sig i et

marked med begrænset vækst og en lav markedsandel i forhold til deres konkurrent. Dette betyder at

indtjeningen er begrænset, hvorfor Eli Lilly bør finde et alternativ til denne SBU - som de er i gang med på

markedet for ”ny” insulin. Sanofis SBU er ligeledes Dog og de har den mindste markedsandel af de 3 selskaber

– Sanofi har dog allerede udviklet nye produkter og er tilmed markedsleder på det marked. På baggrund

heraf bør Sanofi ikke være interesseret i at holde Dog-SBU’en i live, hvis de oplever negativ indtjening for

denne.

Det må derfor konkluderes, at Novo Nordisk er markedsleder på markedet for ”gamle” insulinprodukter,

mens Sanofi er markedsleder på markedet for ”nye” insulinprodukter. Det er fortsat attraktivt at være i det

”gamle” insulinmarked, men det må forventes at væksten vil være faldende, i takt med at der

produktudvikles på ”nye” insulinprodukter. Selskaberne bør derfor bruge deres nuværende indtjeninger til

at udvikle nye produkter, hvis de ønsker et grundlag for fremtidig indtjening.

3.2.3.2 Markedet for GLP-1

Markedet for GLP-1 er beskrevet i afsnit 2.2.3.3, og udgør den mindste del af markedet for

diabetesbehandling, med et anslået marked på 30 mia. kr. i 2015.117 Markedet for GLP-1 er i vækst, som

beskrevet indledningsvist, idet antallet af diabetikere er stigende.

Novo Nordisks primære produkt i dette marked er Victoza (lanceret i 2010118) - selskabet omsatte i 2014 for

13 mia. kr. i denne produktgruppe.119

117 Figur 9
118 http://penge.borsen.dk/artikel/1/184709/novo_lancerer_victoza_i_indien.html
119 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 6
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Sanofis primære produkt i GLP-1 markedet er Lyxumia (lanceret i 2013120) som omsatte for 27 mio. EUR (ca.

200 mio. kr.) i 2014.121

Eli Lilly er forholdvis ny på markedet for GLP-1, idet de først har introduceret deres produkt Trulicity primo

2015.122 På baggrund heraf er der ikke sammenlignelige tal for 2014, hvorfor Eli Lillys andel anses som meget

lille i forhold til ovennævnte konkurrenter.

Ud fra ovenstående oplysninger omkring GLP-1

markedet samt de enkelte selskabers produktlinjer,

er der udarbejdet en Bostonmatrice for GLP-1

markedet (se figur 13). Matricen indeholder én SBU,

for henholdsvis Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly. Én

SBU er defineret som alle selskabets produkter på

markedet for GLP-1.

Som det fremgår af matricen er det Novo Nordisk

som er markedsleder på dette marked. Novos SBU

er klassificeret som Star, da der er tale om en stor

markedsandel, i et marked med høj vækst. Årsagen

til, at Novos markedsandel er så stor, skyldes at de

har været blandt de første på GLP-1 markedet, da de

lancerede Victoza i 2010. Sanofi har senere lanceret

deres produkt, Lyxumia, som de forsøger at erobre

markedsandele med. Iforhold til Novo, er Sanofi dog fortsat lille på dette marked, hvorfor SBU’en er placeret

som Question mark, hvilket kendetegnes ved en mindre markedsandel, i et marked med høj vækst.

Eli Lilly er som sagt først kommet på markedet i 2015, med deres produkt, Trulicity, hvorfor der markedsandel

er meget lille. Deres SBU er ligeledes vurderet som et Question mark, idet det endnu ikke vides om Trulicity

kan slå igennem på markedet.

Det kan derfor konkluderes, at Novo Nordisk er markedsleder på markedet for GLP-1 produkter, hvilket

primært skyldes at de kom først på markedet. Både Eli Lilly og Sanofi har lanceret produkter som skal vinde

markedsandele, i dette marked med høj vækst.

120 https://globenewswire.com/news-release/2013/10/30/584737/0/da/Kvartalsm%C3%A6ssig-opdatering-p%C3%A5-
kommercialiseringen-af-Lyxumia-givet-af-Sanofi-og-p%C3%A5-salgsbaserede-indt%C3%A6gter-til-Zealand.html
121 http://en.sanofi.com/investors/events/corporate/2015/2015-02-05_Results_2014.aspx
122 Kilde: Eli Lilly årsrapport 2014, side 23
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3.2.3.3 Opsummering på produktlinjeanalyse

I ovenstående afsnit er der foretaget analyser og sammenholdelse af Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lillys

produktlinjer for de to markeder, insulin og GLP-1. Fælles for begge markeder er, at der er tale om

vækstmarkeder, som er forårsaget af en stigning i diabetikere. Ved analysen kunne det konstateres, at alle 3

selskaber var repræsenteret med produkter i alle markeder – det er dog primært Novo Nordisk og Sanofi,

som har de største markedsandele. Sanofi er markedsleder på markedet for langtidsvirkende insulin, mens

Novo Nordisk er markedsleder på GLP-1 markedet samt på markedet for ”gamle” insulinprodukter. Grundet

deres markedslederposition, er det generelt Novo Nordisk og Sanofi, som har de største indtjeningsevner.

Den bedre indtjeningsevne, gør at selskaberne har flere midler til at forske og produktudvikle, end fx Eli Lilly

(udelukkende baseret på de nævnte markeder). Dette afspejles i produktsammensætningen, da både Novo

Nordisk og Sanofi har store ”cash generating units” (Star og Cash cow), og samtidig har lanceret nye

produkter/potentielle ”cash generating units” (Question marks) – selskaberne benytter altså deres indtjening

på at forske, udvikle og lancere nye produkter. Eli Lilly er ikke på samme måde i stand til dette, da de ikke har

samme indtjeningsevne i disse markeder – dette afspejles også i deres SBU’ers positioner (Dog og Question

mark) samt at de generelt lancerer nye produkter, som den sidste af de tre.

Kendetegnet for markedslederne er, at de er kommet først på markedet, hvorfor det kan konkluderes, at de

som kommer først på markedet, typisk vil have de største markedsandele og dermed den største indtjening.

Dette understreger vigtigheden af, at selskaberne hele tiden er nødsaget til at produktudvikle og tage

patenter, hvis de ønsker at være først på et marked og dermed markedsleder. Specielt i denne branche hvor

det er muligt at tage patent, giver det en kæmpe stor fordel at være først på markedet, da konkurrenterne

ikke kan kopiere dit produkt.

3.2.4 Delkonklusion på ekstern markedsanalyse
I de foregående afsnit er der foretaget markedsanalyse af det eksterne marked for diabetesbehandling. Dette

er foretaget ved hjælp af analysemodellerne PESTEL, Porters Five Forces samt Bostonmatricen. Alle disse

analysemodeller har fokus på det eksterne marked, og har gjort det muligt at analysere hvilke eksterne

markedsforhold der kan påvirke selskabet, positivt som negativt.

Ud fra analysen kan det konstateres, at markedet for diabetesbehandling er et marked i vækst, da antallet af

diabetikere er stigende, og forventes at stige med op til 50 % på verdensplan, frem mod år 2040.

Markedsvæksten har gjort, at markedet for diabetesbehandling er attraktivt at operere på, hvorfor

konkurrencen er øget. Det skal dog bemærkes, at grundet den stigende markedsvækst, er selskaberne endnu

ikke væsentligt påvirket af at der kommer flere produkter eller udbydere til (de eksisterende selskaber
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forbedrer årligt deres finansielle resultater). Dertil er der tale om et marked som ikke er særlig

konjunkturfølsomt, da diabetesbehandling betragtes som en nødvendighedsvare.

De 3 største udbydere på markedet for diabetesbehandling er som sagt Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly. Det

er de 2 førstnævnte selskaber som er markedsledere, for hvert deres produktsegment – Novo Nordisk er

markedsleder på produktsegmenterne GLP-1 og moderne insulin, mens Sanofi er markedsleder på markedet

for langtidsvirkende insulin. Kendetegnet for markedet er, at det selskab som først lancerer et nyt produkt

og får patent herpå, bliver markedsleder og dermed den største indtjening. Grundet denne kendsgerning, er

det meget attraktivt for medicinalselskaberne, at udvikle nye produkter. Men det at få udviklet, godkendt og

lanceret et nyt produkt, er dog ikke en nem eller billig proces, idet den samlede proces fra forskning til

lancering er anslået til at koste omkring 5,5 mia. kr. Dertil tager det flere års forskning at udvikle et produkt

og derefter få det godkendt. Det kræver derfor et yderst stort kapitalberedskab, for at kunne udvikle et

produkt samt en masse knowhow - adgangsbarrieren for nye konkurrenter, vurderes derfor meget høj.

Risikoen ved at fokusere og satse stort på produktudvikling er, hvis konkurrenterne kommer på markedet før

dig, med det samme eller et bedre produkt – det vil betyde at selskabet muligvis ikke kan få dækket sin

investering, som kan løbe op i flere milliarder kroner.

Den umiddelbare største risiko for udbyderne i branchen, er hvis der kommer et substituerende produkt. Det

kunne for eksempel være insulin som kan indtages oralt e.l., således at diabetikere ville blive fri for at skulle

stikke sig med nåle - dette formodes at kunne revolutionere branchen. Derudover er branchen meget følsom

overfor politiske beslutninger. Der har blandt andet været tale om prisreguleringer fra politisk side, hvilket

straks vil kunne ses på medicinalselskabernes bundlinjer. Lobbyisme er derfor ekstremt vigtigt for

medicinalselskaberne, hvorfor et godt brand, omdømme mv. er nødvendigt i denne sammenhæng.

Markedet for diabetesbehandling vurderes overordnet, at være et meget attraktivt marked, grundet

fremtidsudsigterne med høje vækstrater samt den lave konjunkturfølsomhed. Dertil er der høje

adgangsbarrierer for nye konkurrenter, hvilket giver de eksisterende udbydere et stort konkurrencemæssigt

forspring. Markedet for diabetesbehandling forventes, at fortsætte med at udvikle nye produkter, men det

vil primært være eksisterende udbydere – de udbydere som er bedst og hurtigst til produktudvikling og

lancering af produkter, vil fremadrettet være de førende udbydere og dermed markedsledere.
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3.3 Intern analyse
I afsnit 3.2, har der været fokus på eksterne markedsanalyser, for at belyse den eksterne markedssituation.

I det følgende afsnit, vil der væres fokus på interne analyser af Novo Nordisk, for at kunne vurdere hvad der

gør selskabet unikt samt hvilke udfordringer og konkurrencefordele de har.

3.3.1 VRIO-analyse
Til at analysere de interne forhold i Novo Nordisk, har jeg valgt at starte med at analysere selskabets

ressourcer og deres kompetencer til at udnytte disse. Til brug for dette, har jeg valgt analyseværktøjet

VRIO123, som kan benyttes til at identificere selskabets ressourcer samt vurdere hvor god selskabet er til at

udnytte disse. VRIO er valgt frem for VRIN124 – forskellen på disse 2 modeller er, at VRIO ligger vægt på om

selskabet er i stand til at udnytte eller anvende sine ressourcer, mens VRIN ligger vægt på om ressourcen kan

erstattes. Årsagen til at jeg har valgt VRIO, skyldes at fokus i opgaven er på hvad der gør Novo Nordisks

forretning god og dermed hvordan de formår at udnytte deres ressourcer.

VRIO tager udgangspunkt i 4 forhold, som er oplistet herunder. Man vurderer hver af selskabets ressourcer

ud fra hvert af disse forhold, for at vurdere ressourcens betydning for selskabet.

 Value (er ressourcen værdifuld?)

 Rarity (er ressourcen sjælden og råder konkurrenter også over denne?)

 Imitability (er ressourcen svær at efterligne og har konkurrenter svært ved at anskaffe sig denne?)

 Organization (er ressourcen udnyttet i selskabet og drager de fordel af denne?)

Ressourcer er de aktiver som en virksomhed ejer eller råder over, og er dermed de aktiver der gør, at

virksomheden kan udføre deres aktiviteter – disse kan både være håndgribelige som uhåndgribelige, ligesom

der kan være tale om videnbaserede ressourcer. Ressourcer giver individuelt ikke nogen værdi til

virksomheden, det er først når virksomheden udnytter ressourcen at denne skaber værdi.125

Ud fra disse kriterier er de væsentligste ressourcer for Novo Nordisk identificeret og oplistet (se herunder)

samt gennemgået for de 4 punkter i VRIO modellen, i de følgende afsnit. Der er primært lagt vægt på de

uhåndgribelige ressourcer, da det oftest er disse der er svære for konkurrenterne at efterligne. De udvalgte

ressourcer er udvalgt med udgangspunkt i de allerede beskrevne oplysninger om Novo Nordisk.

123 Kilde: Understanding Strategic Management 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011, side 144
124 https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/vrio.html
125 Kilde: Understanding Strategic Management 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011, side 131
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Figur 14, VRIO-analyse

126 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/novo-nordisk-ny-fabrik-til-15-milliarder-skal-holde-paa-
medarbejdere
127 http://cphpost.dk/news/business/novo-nordisk-named-among-worlds-top-places-to-work.html

Ressourcer Value Rarity Imitability Organization Betydning

Fabrikker og produktionsanlæg

- Fabrikker og produktion over hele verden

- Selskabet bygger løbende nye fabrikker

som skal fastholde kompetencer og

medarbejdere126

Ingen

konkurrencemæssig

fordel

CSR-politik

- ”The Novo Nordisk Way”

- Grøn bæredygtighed

- Novo Nordisk vil bekæmpe overvægt

Ingen

konkurrencemæssig

fordel

Medarbejdere og arbejdskultur

- ”The Novo Nordisk Way”

- Novo Nordisk er det 25. bedste sted at

arbejde i verden127

Konkurrencemæssig

fordel

Brand

- Markedsleder på insulinmarkedet

- Børsnoteret aktieselskab

- Novo Nordisk er det 25. bedste sted at

arbejde i verden

- Opererer i over 180 lande

Konkurrencemæssig

fordel

Patenter

- Bl.a. patent på NovoLog, Tresiba og

Victoza

Konkurrencemæssig

fordel

Produktudvikling

- Mere end 90 års knowhow

- Førende produkter på GLP-1 markedet

- Tæt på gennembrud med insulin som kan

indtages oralt

Konkurrencemæssig

fordel
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3.3.1.1 Fabrikker og produktionsanlæg

Novo Nordisk har 17 fabrikker i hele verden, hvoraf 7 af dem ligger i Danmark. Selskabet har en ambition om,

at alle fabrikker skal være top moderne og dermed både effektive men også miljøvenlige.128 Der bliver

løbende investeret i nye fabrikker, eksempelvis investeres der i én ny fabrik i Hillerød som forventes færdig i

2019.129 Disse investeringer er med til, at fastholde og erhverve nye medarbejdere. Denne ressource

vurderes at være værdifuld for Novo Nordisk, idet virksomheden har en effektiv og billig produktion, samt at

de kan erhverve og fastholde medarbejdere. Ressourcen vurderes dog hverken, at være sjælden eller svær

at efterligne, da de andre konkurrenter også har fabrikker i flere lande – ressourcen vurderes derfor ikke, at

kunne give en konkurrencemæssig fordel, trods selskabets kompetence til at udnytte denne.

3.3.1.2 CSR-politik

Som nævnt i afsnit 2.1.4.5 har Novo Nordisk et værdibaseret ledelsessystem, som de kalder ”The Novo

Nordisk Way”. Denne har fokus på socialt ansvar, finansielt og økonomisk ansvar samt miljø ansvar. Hele

Novo-koncernen er bygget op omkring disse 3 grundsten og det kommunikeres også eksternt. Specielt

miljøansvar, er noget Novo Nordisk praktiserer, som det også er beskrevet herover, idet deres

produktionsfabrikker skal være miljøvenlige og køre 100 % på grøn energi. Derudover har selskabet også stor

fokus på bekæmpelse af overvægt og dermed diabetes – dette omtales i selskabets årsrapport, men de har

også handlet, ved eksempelvis at donere til forskningsprojekter i fedme o.l.130 Denne ressource vurderes, at

være værdifuld for Novo Nordisk, idet hele deres virksomhedskultur er bygget op omkring den

værdibaserede ledelsesmodel. Ressourcen vurderes dog ikke sjælden eller svær at efterligne. Novo formår

dog at udnytte denne ressource, da man skaber en god intern kultur samt får et godt ansigt udadtil – det

vurderes dog ikke at være en konkurrencemæssig fordel, trods Novos komptence til at udnytte ressourcen.

3.3.1.3 Medarbejdere og arbejdskultur

Som nævnt herover er ”The Novo Nordisk Way”, med til at skabe en god kultur i selskabet, herunder også en

god arbejdskultur. Dette understreges af, at Novo Nordisk i 2015 er kåret til at være den 25. bedste

arbejdsplads i verden. Denne ressource vurderes, at være værdifuld for selskabet, idet man er i stand til at

tiltrække og fastholde talenter, hvilket er vigtigt hvis man vil være blandt de bedste virksomheder i verden.

Ressourcen vurderes, at være sjælden da ingen af deres konkurrenter fremgår af denne kåringsliste. 131

Ressourcen vil være svær at efterligne for andre selskaber, idet det vil kræve at man fra ledelsens side

fastlægger en lignende ledelsesmodel, hvoraf der lægges vægt på socialt ansvar mv. Dertil kan

128 http://politiken.dk/oekonomi/2050/groen_omstilling/ECE2945089/alle-novos-fabrikker-skal-koere-paa-groen-
energi-om-fem-aar/
129 http://nyheder.tv2.dk/2015-11-04-novo-nordisk-bygger-ny-kaempefabrik-i-danmark-450-nye-job-paa-vej
130 https://issuu.com/nnfoundation/docs/nnf_fakta_2014
131 http://www.greatplacetowork.com/best-companies/worlds-best-multinationals/the-list
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medarbejderforhold forbedres, i form af bedre fysiske rammer, løn, arbejdsopgaver mv. – dette vil

formentligt være en omkostningstung og langsommelig proces, hvorfor ressourcen vurderes svær at

efterligne. Novo formår at udnytte og drage fordel af denne ressource, idet de har loyale medarbejdere og

formår at tiltrække og fastholde talenter.132 På baggrund heraf vurderes Novos kompetence til at udnytte

ressourcen ”medarbejdere og arbejdskultur” som en konkurrencemæssig fordel.

3.3.1.4 Brand

Novo Nordisk er et stort børnoteret selskab med aktiviteter i over 180 lande, hvorfor det er kendt verden

over. Dette gør at selskabet ofte får medieomtale og er med på diverse ”kåringslister” – Novo er blandt andet

kåret som en af de bedste arbejdspladser i verden (se afsnit 3.3.1.3), det 13. mest miljøvenlige firma i verden

i 2015133, det 15. bedste medicinalfirma i verden i 2015134 osv. Disse kåringer er med til, at styrke

virksomhedens globale brand, og dermed gode relationer til både interne og eksterne interessenter. Novo

Nordisk er selv opmærsom på vigtigheden af et godt brand, hvorfor de årligt laver analyser af deres

brand/omdømme.135 Udviklingen i selskabets omdømme fra 2012 til 2014, har stort set været uændret og

ligger på 5,8 ud af 7 mulige, hvilket vurderes at være i den gode ende.136

At have et godt brand vurderes, at være en meget værdifuld ressource – det vurderes at Novo Nordisk har

et brand der er bedre end mange andre virksomheders, hvorfor denne ressource både vurderes sjælden og

svær at kopiere. Som tidligere nævnt er Novos gode brand med til at fastholde og tiltrække nye talenter, men

med et brand som Novos, er det også med til at skaffe investorer, leverandører, samarbejdspartnere og ikke

mindst kunder. Som det fremgår herover, er Novo Nordisk bevidst om deres brand og dets betydning, hvorfor

de bl.a. løbende laver analyser af deres brand og omdømme - de arbejder altså på at vedligeholde og forbedre

deres brand. Det vurderes, at Novo Nordisk har kompetencerne til at udnytte deres brand, hvorfor denne

ressource giver en konkurrencemæssig fordel.

3.3.1.5 Patenter

Novo Nordisks patenter, er med til at beskytte deres egenudviklede produkter mod kopiering og sikrer

dermed deres investeringer i produktudvikling. Et patent er typisk gældende i 20 år, i de lande man har søgt

og opnået patent i.137 For Novos vedkommende har de udviklet flere egne produkter henover årene – på

markedet for diabetesbehandling, har Novo fortsat patent på produkterne; Victoza (udløber tidligst i 2017),

132 http://www.dagensmedicin.dk/karriere/novo-nordisk-er-verdens-nastbedste-arbejdsplads-for-forskere/
133 http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=107&year=895
134 http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=370&year=966
135 Kilde: Novo Nordisk A/S’s årsraport 2014, side 98
136 Kilde: Novo Nordisk A/S’s årsraport 2014, side 96
137 http://www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin/om-patenter/et-laegemiddelpatent
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Novolog (udløber tidligst i 2017), Levemir (udløber tidligst i 2018) og Tresiba (udløber tidligst i 2024).138 De

nævnte produkter er nogle af de vigtigste, idet de udgør over 25 % af omsætningen for Novo Nordisk.139

Patenterne vurderes derfor, at være meget værdifulde for virksomheden. De vurderes ligeledes sjældne, idet

konkurrenterne ikke har adgang til disse produkter samt umulige at kopiere grundet patenterne. Novo

Nordisk formår at udnytte ressourcen idet de tjener penge på de produkter der er patent på. Dertil tager de

løbende nye patenter på nyudviklede produkter – i 2014 fik de 93 nye patenter.140 På baggrund heraf er det

vurderet, at Novo Nordisk har kompetencerne til at udnytte deres patenter, hvorfor der er tale om en

konkurrencemæssig fordel.

3.3.1.6 Produktudvikling

Produktudvikling må siges at være en keystone, i hele Novo Nordisks forretning, da de historisk set har levet

af at udvikle og lancere nye produkter, til behandling af diabetes. Virksomheden har eksisteret i mere end 90

år, og har derved et stort knowhow indenfor branchen for diabetesbehandling.141 Dette knowhow kommer

særligt til udtryk i produktudviklingen, da selskabet både har erfaring, redskaber/datagrundlag samt den

tilstrækkelige viden, indenfor diabetesbehandling.142 Alle disse forhold gør, at man i produktudviklingsfasen

vil kunne forkorte udviklingsfasen og dermed også omkostningerne, som er forbundet hermed. Dertil har

Novo historisk en evne til at udvikle og lancere de ”rigtige” produkter, hvilket afspejles i selskabets stigende

omsætning de seneste mange år, samt deres førende produkter på blandt andet GLP-1 markedet. Disse

forhold, gør denne ressource meget værdifuld.

Novos knowhow er som sagt opbygget over en årrække, på mere end 90 år, hvorfor der er tale om en sjælden

ressource, som er svær at kopiere. Novo Nordisk har stor fokus på produktudvikling, da det er det der driver

deres forretning – Novos forsknings- og udviklingsomkostninger er steget over de seneste år, og udgjorde i

2014 13,8 mia. kr.143 En del af forsknings- og udviklingsomkostningerne er blandt andet gået til udvikling af

en insulintablet, som Novo håber på at kunne færdigudvikle indenfor et par år, hvilket de mener vil kunne

revolutionere det nuværende insulinmarked.144 På baggrund af disse forhold vurderes det, at Novo Nordisk

er bevidst om at produktudvikling er et vigtigt element i deres forretning, og derved har fokus på at udnytte

dennne ressource. Novo Nordisk har derfor kompetencerne (bl.a. i form af knowhow) til at udnytte denne

ressource, hvorfor de vurderes at have en konkurrencemæssig fordel.

138 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 100
139 Figur 3
140 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 100
141 http://www.novonordisk.dk/forskning.html
142 http://www.business.dk/medico/nichen-er-noeglen-til-novo-nordisks-succes
143 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 56
144 http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-07-15-novo-boss-mirakelpille-paa-vej
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3.3.1.7 Konklusion - VRIO

Formålet med at anvende VRIO til at analysere Novo Nordisk, var at identificere selskabets væsentligste

ressourcer samt at vurdere deres kompetencer til at udnytte disse. Ved gennemgangen kunne det

konstateres, at selskabets konkurrencemæssige fordele, primært består af uhåndgribelige ressourcer og

selskabets kompetencer til at udnytte dem.

Novo Nordisks forretning er bygget op omkring forskning og produktudvikling, hvor selskabet ligger inde med

et stort knowhow, grundet deres mange års erfaring. Dette har Novo været i stand til at udnytte igennem en

lang årrække, hvor de har lanceret nye produkter indenfor diabetesbehandling, før deres konkurrenter. Der

bruges mange midler på forskning og produktudvikling, hvorfor det løbende er vigtigt at tage patent på

egenudviklede produkter. Netop patenterne skal sikre, at omkostninger til forskning og produktudvikling,

indtjenes igen, når produktet er lanceret. Novo Nordisk har en del gældende patenter, på vigtige produkter,

i deres nuværende produktportefølje, som gælder flere år frem. Dertil har man taget 93 nye patenter i løbet

af året og selskabet har et stort forsknings- og udviklingsprojekt i gang, vedrørende en insulinpille, som de

håber at kunne lancere indenfor de kommende år. Til udvikling og lancering af produkter, udnytter Novo

Nordisk deres gode brand og kultur, idet de både kan tiltrække de rigtige medarbejdere, men også er en

attraktiv samarbejdspartner for mange virksomheder.

Forholdene nævnt herover, medvirker til at Novo Nordisk kan drive en mere effektiv forretning, med kortere

udviklingsfaser og færre omkostninger, i forhold til konkurrenterne. Novo Nordisks vedvarende

konkurrencemæssige fordele, ligger derfor i deres erfaring, kultur, brand samt nuværende patenter.

3.3.2 Værdikæde
Vi har nu kigget på Novo Nordisks interne ressourcer og konstateret hvilke, der giver selskabet vedvarende

konkurrencemæssige fordele. Udover at kende til disse, er det som investor relevant, at kende til

virksomhedens aktiviteter og dermed vide hvilke led i forretningsmodellen, der skaber merværdi for

henholdvis kunden, men også for investor. Dette giver investor mulighed for, at få et indblik i selskabet og i

hvilken retning selskabet forventer at gå. Til at undersøge dette, har jeg valgt at benytte analysemodellen

”Value Chain Analysis”, også kendt som værdikæden.

Værdikædeanalysen145 hjælper med, at identificere de led i forretningsmodellen som skaber merværdi, men

også de led, som ikke giver værdi for selskabet. Værdikæden er delt op i 2 typer af aktiviteter, henholdsvis

primære aktiviteter og support aktiviteter. Disse er gennemgået i de følgende afsnit.

145 Kilde: Understanding Strategic Management 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011, side 107-120
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3.3.2.1 Primære aktiviteter

I de primære aktiviteter omdanner virksomheden råvarer til et endeligt produkt, der herefter markedsføres

og sælges. Herunder er de enkelte led, for de primære aktiviteter gennemgået:

Indgående logistik – Novo Nordisk modtager varer fra utallige eksterne leverandører og på forskellige

fabrikker verden over. Til at kunne holde styr på deres leverandører, har Novo Nordisk opsat nogle faste

forretningsgange og krav til deres leverandører – kravene fremgår af selskabets ”Ansvarligt indkøb” som bl.a.

vedrører krav til arbejdsmiljø, arbejdsforhold, etik og miljø.146 Derudover foretager Novo Nordisk løbende

kontrolrevision, om leverandører og varer lever op til selskabets standarder - der blev i år 2014 foretaget 224

kontrolrevisioner, som ikke gav anledning til bemærkninger.147

I forhold til opbevaring af de modtagne varer, er Novo Nordisk i gang med et nyt effektiviseringsprojekt i

Hillerød, hvor de opfører en ny lagerhal til opbevaring af råvarer. Det er meningen at samtlige indgående

råvarer, som indgår i Novo Nordisks produktion (i Danmark), skal gå igennem dette lager.148 Projektet

forventes at være i fuld drift i år 2017, hvorfra selskabet forventer at få udbytte af deres stordriftsfordelene.

Fremstillingsproces – Den vigtigste del i fremstillingsprocessen er udvikling og forskning i nye produkter.

Novo Nordisk udvikler selv deres produkter. Selskabet har et mål, om at kunne kurere diabetes149, hvorfor

deres forskning ikke kun går på at udvikle eksisterende produkter, men primært på at ”opfinde” nye. Novo

Nordisk har forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark, Kina, USA og Indien, hvoraf mere end 7.000

medarbejdere arbejder med forskning og udvikling.150

Novo Nordisk producerer selv alle deres produkter. Selskabet har fokus på, at være omkostningseffektive,

hvorfor de strategisk har fordelt 5 fabrikker udover 4 forskelige kontinenter, henholdsvis i Danmark, Frankrig,

USA, Brasilien og Kina.151 Alle fabrikkerne er godkendt til at producere diabetesprodukter og til at eksportere

til andre lande. Denne fordeling af omkostningseffetive fabrikker, betyder at de kan tilbyde produkter til lave

priser, stort set over hele verden.152 Idet man producerer de samme produkter, fra forskellige fabrikker rundt

omkring i verden, kan der være risiko for at kvaliteten ikke er tilstrækkelig i alle lande. For at sikre kvaliteten

på produkterne, har Novo Nordisk fastsat et ”Global quality management system”, hvilket går ud på at alle

146 https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/Sustainability/documents/Resp_Sourcing_Standards_
DK.pdf
147 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 101
148 http://penge.borsen.dk/artikel/1/310288/novo_bygger_lager_til_en_halv_milliard_i_hilleroed.html
149 http://politiken.dk/oekonomi/ECE2646980/novo-boss-hvis-diabetes-kan-kureres-kan-det-lige-saa-godt-vaere-os-
der-goer-det/
150 http://www.novonordisk.dk/forskning.html
151 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 18
152 http://www.novonordisk.dk/forskning.html
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led i produktionsprocessen foregår under de samme standardprocedurer.153 Dette skal sikre en ensartet og

høj kvalitet for alle selskabets produkter verden over. Generelt har Novo Nordisk få tilbagekaldelser af

produkter – i 2014 var der 2 tilbagekaldelser, hvilket henholdsivs skyldtes forkert opbevaring og pakke fejl.154

Udgående logistik – Novo Nordisk forestår selv opbevaring af færdigproducerede produkter på deres

varelagre. I stedet har de outsourcet distributionen til eksterne distributører. Transporten sker med alle

transportformer, herunder vej-, hav- og lufttransport.155 Disse eksterne distributører er underlagt samme

retningslinjer, som selskabets øvrige leverandører.

Markedsføring og salg – Novo Nordisk har salgs- og marketingsafdelinger i mere end 70 lande156, og har 2

globale marketingsafdelingerne i henholdvis Danmark og Zürich.157 Det er de globale marketingsafdelingers

ansvar, at markedsføre kommende produkter internationalt, mens de lokale afdelinger står for lokal

markedsføring. Specielt i branchen for diabetesbehandling, er det utrolig vigtigt at brande sine nye

produkter, da hele udviklingsfasen er meget omkostningstung. Desuden er der ofte lang tid imellem

lanceringerne af nye produkter. Markedsføring af produkter til behandling af diabetes, går primært på at

gøre opmærksom på produkternes virkning, kvalitet og fordele i forhold til eksisterende produkter – dette

foretages typisk i samarbejde med anerkendte læger, som har testet produkterne. Kunderne som Novo

henvender sig til, er primært personer/aktører i sundhedshedssektoren samt forbrugeren (diabetikere).

Serviceaktiviteter – Novo Nordisks service består primært i rådgivning og vejledning om produkterne og

deres virkninger/bivirkninger, til patienterne. Dette kan enten foregå igennem indlægssedler eller

oplysninger på nettet (Novos hjemmeside). Herudover er det vigtigt at både læger, apotekere og andre

relevante personer som ”sælger” produktet kan vejlede i Novo Nordisks produkter. Sundhedspersonalet har

bl.a. deres egen ”portal” på Novos hjemmeside, som skal kunne assistere med viden omkring produkterne.158

Derudover arbejder Novo Nordisk også sammen med deres patienter, om at udvikle de eksisterende

produkter. Dette foretages ved analyser og interviews, for at identificere hvilke krav patienterne stiller til

produkterne. Formålet hermed er at udvikle systemer der er enkle og brugervenlige for patienterne.159

153 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 19
154 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 101
155 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 104
156 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 93
157 http://www.novonordisk.com/careers/career-paths/sales-and-marketing.html
158 http://www.novonordisk.dk/sundhedspersonale.html og http://www.novonordisk.com/careers/career-
paths/sales-and-marketing.html
159 http://www.novonordisk.dk/forskning.html
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3.3.2.2 Support aktiviteter

Support aktiviteterne understøtter selskabets primære aktiviter i hele procesforløbet. Herunder er de enkelte

led for support aktiviteterne gennemgået:

Virksomhedens infrastruktur – Novo Nordisk er som sagt et stort selskab, med mere end 40.000

medarbejdere i over 75 lande, hvorfor selskabets infrastruktur er meget kompleks. Fra ledelsens side er man

klar over dette, hvorfor man blandt andet har udarbejdet ledelsesmodellen ”The Novo Nordisk Way”. Denne

skal sikre at selskabets mere end 40.000 medarbejdere, alle arbejder i samme ”retning” og efter de samme

normer og prinicipper. Novo Nordisk foretager løbende kontroller af, om selskabets medarbejdere lever op

til og arbejder efter de opsatte retningslinjer – i 2014 havde de en målopfyldelse på 95 %.160

Grundet Novo Nordisk størrelse, har selskabet en stor organisationsstruktur – dette gælder både for

ledelsesorganisationen,161 men også for den resterende organisation, som har mange underafdelinger i de

enkelte lande.162 Som nævnt herover er der blandt andet særskilte afdelinger på indkøb, lager, marketing,

salg, økonomi, forskning osv. – alle disse arbejder som sagt efter de samme retningslinjer.

Menneskelige ressourcer – De menneskelige ressourcer relaterer sig til organisationsstrukturen, som nævnt

herover. I toppen af koncernledelsen sidder CEO, Lars Rebien Sørensen, som har været CEO siden år 2000.

Lars Rebien Sørensen er blevet et synonym for Novo Nordisk, hvilket er yderst positivt for selskabet, idet Lars

Rebien i 2015, blev kåret til verdens bedste topchef.163

I den øvrige organisation er der over 40.000 medarbejdere. For at fastholde de eksisterende medarbejderes

motivation, tilbyder Novo blandt andet at betale for eksterne videreuddannelser, men tilbyder også interne

kurser.164 I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, er det vigtigt for Novo Nordisk at kunne

tiltrække talenter og dermed de bedste kandidater på markedet. Dette kan være en udfordring, specielt i

Danmark hvor der er ved at opstå mangel på forskere, som netop er der Novo Nordisk har størst behov for

talenter, idet deres forskningsinvesteringer er steget betydeligt de senere år.165

Indkøbsfunktion – Novo Nordisk har deres egen indkøbsfunktion, som blandt andet skal sikre at man opnår

kvantumsrabat, men også at leverandørerne overholder de fastsatte retningslinjer, som Novo har fastsat

samt at varerne har den nødvendige kvalitet.

160 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 101
161 http://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/management.html
162 http://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/worldmap.html
163 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/312763/novo-
direktoer_er_kaaret_til_verdens_bedste_topchef.html
164 https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/Careers/pdf/novo-nordisk-elev-brochure.pdf
165 http://www.business.dk/medico/novo-nordisk-vil-hyre-6.000-nye-medarbejdere-i-danmark
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Teknologiske ressourcer – Teknologisk er Novo Nordisk med helt fremme, da selskabet har meget fokus på

at deres produktioner skal være effektive og billige, hvorfor deres produktionsanlæg er udstyret med nyeste

teknologi.166 Dertil udvider selskabet løbende, hvorfor der hele tiden bliver tilføjet ny teknologi, bl.a. med

udvidelsen i Hillerød, hvor man opfører et nyt højteknologisk råvarelager.167

3.3.2.2 Konklusion værdikædeanalyse

I de foregående afsnit er der foretaget analyse af Novo Nordisks værdikæde, hvor der både er kigget på de

primære aktiviteter samt support aktiviteterne. Overordnet er Novo meget omkostningsbevidst, hvilket

vurderes ud fra at deres produktionsprocesser og produktionsanlæg, har fokus på omkostningseffektivitet.

Denne besparelse, benytter Novo Nordisk til at tilbyde billigere produkter, verden over. Fra en investors

synspunkt er det positivt, at selskabet har fokus på omkostningseffektivitet. Nogle investorer ville dog mene

at besparelsen skulle benyttes til at øge bundlinjen, og ikke på at tilbyde billigere produkter til patienterne.

Investor skal dog have in mente, at man ved at tilbyde billigere produkter, kan undgå at komme i

myndighedernes søgelys og dermed undgå prisreguleringer. De billigere produkter bør derfor ses som en

investering, der dog er svær at gøre op i kroner og øre.

Værdikæden bærer præg af kvalitetsbevidsthed, både i Novos upstream aktiviteter hvor der blandt andet

stilles høje krav til leverandører af varer og serviceydelser, men også til teknologien og medarbejdere i den

interne produktion. I selskabets downstream aktiviteter, er der ligeledes fokus på kvalitet, idet man

samarbejder med anerkendte læger og andre relevante parter, både i forhold til salg og marketing, men også

i serviceelementet. Denne kvalitetsbevidsthed er umiddelbart lykkes godt, hvilket kan ses i det minimale

antal af tilbagekaldelser af produkter. Overfor investor signalerer dette, at selskabet har styr på kvaliteten og

investor skal derfor ikke forvente, at der kan komme søgsmål eller store tilbagekaldelser af varepartier, af

selskabets produkter.

Novo Nordisk har aktiviteter i mere end 75 lande og produktionsanlæg fordelt på 4 kontinenter. Selskabet

må derfor betegnes som en verdensomspændende medicinalproducent. Det betyder, at Novo er meget

påvirket af udefrakommende faktorer fra hele verden – dette har dog både positive som negative

indvirkninger. Som investor betyder det at man fx ikke kan nøjes med at følge med i dansk politik og danske

nyheder, hvis man vil holde sig opdateret på markedet.

En af Novos udfordringer de kommende år, er at skaffe kvalificerede medarbejdere til forskning og udvikling,

som er grundstenen i forretningen. Investeringerne i forskning er øget de seneste år og forventes kun at være

166 http://www.byggeplads.dk/byggeri/produktionsanlaeg/novo-nordisk-kalundborg
167 http://hilleroed.lokalavisen.dk/nyt-hoejteknologisk-novo-lager-kommer-til-at-betjene-hele-verden-fra-hilleroed-
/20150903/artikler/709039725/1030



Side 50 af 96

stigende de kommende år – en stor del af forskningen er baseret på danske afdelinger, hvor Novo i øjeblikket

ekspanderer med nye fabrikker og produktionsanlæg. Selskabet skal derfor ud og rekruttere nye kvalificerede

medarbejdere, i et ”marked” hvor der bliver færre medicinstuderende. Som investor kan man være

uforstående, over for beslutningen om at udvidelsen af forskning bliver foretaget i Danmark, hvor

ressourcerne er begrænsede. Fremadrettet bør investor være opmærksom på, hvordan Novo lykkes med at

skaffe medarbejdere – dertil må man som investor forvente, at fremtidige udvidelser i forskning bliver

foretaget udenlands.

Som aktionær i Novo Nordisk, vil man over de sidste mange år, have fået et højt afkast i forhold til markedet,

hvilket blandt andet skyldes selskabets CEO, Lars Rebien Sørensen. Lars Rebien har været CEO i mere end 15

år, og har leveret en voldsom vækst. Set med en investors synspunkt, giver det tryghed at vide at selskabet

er ledet af kompetente folk som Lars Rebien. At én person har stået i spidsen for virksomhed i så mange år,

kan dog også være et udtryk for, at der er brug for fornyelse, men så længe selskabet skaber vækst og har

tilfredse medarbejdere, er der umiddelbart ikke indikationer på at der er behov for fornyelse.

Novo Nordisk har et mål om, at kunne kurere diabetes, hvorfor selskabet bruger mange milliarder på

forskning og udvikling af nye produkter. Skulle det lykkes Novo at kurere diabetes, vil det reelt set betyde at

de underminerer deres egen forretning, som består i at tilbyde produkter til behandling af diabetes. Set med

samfundsmæssige øjne, ville det være fantastisk at kunne kurere diabetes – ser man i stedet fra investors

synspunkt, vil det betyde at selskabets forretning vil smuldre væk i løbet af nogle år. Som kynisk investor, er

man derfor ikke interesseret i, at Novo lykkes med at kurere diabetes, men i stedet opfinder et nyt

revolutionerende produkt, til behandling af diabetes, eksempelvis storsatsningen om en insulinpille.

Ud fra værdikædeanalysen kan det konkluderes, at det verdensomspænde medicinalselskab, Novo Nordisk,

har nogle gode etablerede forretningsgange, som er gældende for alle afdelinger verden over. Disse

forretningsgange understøtter en effektiv og omkostningsbevidst kultur, med kvalitet i fokus. Selskabets

grundsten er udvikling og forskning i nye produkter til diabetesbehandling, hvoraf en stor del af forskningen

sker i Danmark. Novo Nordisk foretager i stigende grad flere investeringer i netop forskning og udvikling af

produkter. Som investor skal man fremadrettet være opmærksom på om Novo lykkes med at rekruttere

kvalificerede medarbejdere i deres forskningsafdeling i Danmark samt følge udviklingen i Novo Nordisks

produktudvikling, herunder insulinpillen som vil være en ”game changer” på markedet for

diabetesbehandling.
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3.3.3 Delkonklusion intern analyse
Til at foretage den interne analyse af Novo Nordisk, er analysemodellerne VRIO og Værdikæden anvendt.

Disse modeller er benyttet til at belyse selskabets ressourcer og hvor dygtige Novo er til at udnytte disse,

samt hvor i processen værdiskabelsen sker. Med udgangspunkt i analyserne har det kunne konkluderes, at

Novo Nordisk er bedst til at skabe værdi, med udgangspunkt i deres knowhow. Med det menes, at selskabet

har mange års erfaring, med behandling af diabetes, hvilket har resulteret i at de er blandt de bedste i verden

til at forske og udvikle produkter hertil. De mange års erfaring betyder ligeledes, at Novo har været i stand til

at forkorte udviklingsfasen, hvilket sparer dem for både tid og penge. På samme måde har selskabet været i

stand til at effektivisere deres produktion, således at Novo kan producere produkterne billigere end

størstedelen af deres konkurrenter.

Historisk har Novo Nordisk været blandt de bedste til, at udvikle og lancere produkter til diabetesbehandling,

hvorfor de blandt andet har været nogle af de første, med nye produkter til markedet for moderne insulin

og GLP-1. Novo har haft patent på disse produkter, hvilket har givet dem en stor konkurrencemæssig fordel,

hvorfor de i dag er markedsleder indenfor begge produktsegmenter. Selskabet har fortsat en stor del

gældende patenter, indenfor ovennævnte markeder, som forventes at bidrage med en stor del af

indtjeningen de kommende år.

Novo Nordisk har over de seneste år, øget deres investeringer til forskning i diabetesbehandling – herunder

er storsatsningen om en insulintablet, som Novo mener har potentiale til at kunne revolutionere markedet.

Forretningsmodellen om at øge investeringerne i forskning, er meget omkostningstung og risikofyldt, da der

aldrig er garanti for at udvikle et produkt der er konkurrencedygtigt, i forhold til konkurrenternes. Trods Novo

Nordisks hidtige succes med forskning og lancering af produkter, er der ingen garanti om at dette fortsætter.

Som investor er det derfor vigtigt at have taget stilling til forretningsmodellen, som kan være risikofyldt. Det

skal dog bemærkes at Novo Nordisk på nuværende tidspunkt har en god pipeline af produkter, hvoraf der er

patenter på en stor del, som beskrevet herover.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at Novo Nordisks væsentligste værdiskabelse sker i forsknings- og

udviklingsfasen af produkter. Det er denne der indtil nu, har skabt selskabet den største værdi og er ligeledes

den, som forventes at bære udviklingen i Novo Nordisk fremadrettet.
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3.4 SWOT-analyse
I afsnit 3.2 og 3.3, har der været fokus på henholdsvis det eksterne marked for diabetesbehandling samt

intern analyse at Novo Nordisk. For at skabe sammenhæng imellem de interne og eksterne forhold, er det

valgt at udarbejde en SWOT-analyse.

SWOT-analysen168 har til formål, at skabe et overblik over selskabets interne og eksterne situation, ved at

fokusere på selskabets interne styrker og svagheder samt de eksterne muligheder og trusler. SWOT står for:

 Strengths (selskabets interne styrker)

 Weaknesses (selskabets interne svagheder)

 Opportunities (muligheder i selskabets omverden)

 Threats (trusler i selskabets omverden)

Med udgangspunkt i ovenstående, er der nedenfor udarbejdet en SWOT-analyse for Novo Nordisk. De

enkelte punkter i analysen, vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

Figur 15, SWOT-analyse

168 Kilde: Understanding Strategic Management 2nd edition, Anthony E. Henry, 2011, side 121-124

Interne situation
Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses)

 Brand
 Knowhow og produktudvikling
 Gældende patenter
 Arbejdskultur
 Omkostningseffektiv
 Bred produktlinje

 Forsøger at kurere diabetes
 Høje omkostninger til forskning
 Store investeringer i Danmark

Eksterne situation
Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats)

 Vækstmarked
 Sundhedssektoren
 Lav konjunkturfølsomhed
 Stærk forhandlingsstyrke

 Afhængig af USA
 Politik
 Sundhedssektoren
 Konkurrenter og substituerende

produkter
 Diabetes kureres
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3.4.1 Stærke sider (Strengths)

Som det fremgår af figur 15, er Novo Nordisks stærke sider listet op. Disse vil enkeltvis blive gennemgået i

dette afsnit.

Brand – Brandet ”Novo Nordisk” er kendt verden over for at være blandt de førende medicinalfirmaer i

verden, en af verdens bedste arbejdsplader samt en etisk og miljøbevidst virksomhed. At have et så flot brand

og omdømme globalt, vurderes at være en stor konkurrencemæssig fordel og dermed en stor styrke.169

Knowhow og produktudvikling – Novo Nordisk har et utrolig stort knowhow omkring behandlig af diabetes

og udvikling af produkter hertil. Virksomheden formår at udnytte denne knowhow, i deres forskning og

produktudvikling, hvorfor Novo har mulighed for at forkorte udviklingsfasen af nye produkter, i forhold til

deres konkurrenter. Dertil har selskabet et stort forskningsprojekt, som går på at udvikle en insulintablet –

bliver denne en realitet, forventes det at det vil revolutionere markedet.170

Gældende patenter – Novo Nordisk har mange gældende patenter og tager løbende nye patenter. En stor

del af selskabets omsætning, kan relateres til produkter hvor der er gældende patenter, som løber flere år

frem. En væsentlig del af Novos produktlinje er derfor sikret af patenter de nærmeste år, hvilket giver

selskabet ro til blandt andet at fokusere på produktudvikling. De nuværende gældende patenter vurderes

derfor at udgøre en styrke for Novo Nordisk.171

Arbejdskultur – Novo Nordisk har en helt speciel arbejdskultur. Dette har resulteret i at virksomheden er

kåret til, at være blandt verdens bedste arbejdspladser. Denne arbejdskultur vurderes at være en styrke, da

den får Novo til at fremstå som den bedste arbejdplads i branchen. Novo Nordisk står derfor stærkere end

deres konkurrenter, i forhold til rekruttering af nye medarbejdere/talenter.172

Omkostningseffektiv – Novo Nordisks produktionsfabrikker er fordelt udover hele verden og har alle fokus

på omkostningseffektivitet. Dertil er Novos udviklingsfase kortere end konkurrenternes, qua deres knowhow.

Disse forhold gør at virksomheden kan producere produkterne billigt og derved sælge produkterne over hele

verden, til lave priser.173

Bred produktlinje – Novo har en bred produktlinje på markedet for diabetesbehandling, hvilket vurderes ud

fra at deres markedslederposition indenfor moderne insulin og GLP-1. Dertil har de et produkt på markedet

for langtidsvirkende insulin, som forventes at vinde markedsandele fremadrettet. Disse forhold er

169 Afsnit 3.3.1.4
170 Afsnit 3.3.1.6
171 Afsnit 3.3.1.5
172 Afsnit 3.3.1.3
173 Afsnit 3.3.2.1
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medvirkende til at Novo ikke er lige så udsat, overfor nye produkter, da de har flere indtjenende

produktlinjer. Der er få selskaber i branchen, der er lige så godt stillet som Novo Nordisk, hvorfor dette

vurderes som en styrke. 174

3.4.2 Svage sider (Weaknesses)

Forsøger at kurere diabetes – Novo Nordisk har et mål om at kurere diabetes. Lykkes dette for selskabet

(eller andre) vil det betyde at selskabets forretningsgrundlag vil forsvinde, nemlig behandling af diabetes.

Lykkes selskabet derfor med sin målsætning, kan det meget vel være på bekostning af selskabets eget

eksistensgrundlag.175

Høje omkostninger til forskning – At forske i diabetesbehandling er en omkostningstung proces, som koster

flere milliarder kroner. Novo Nordisk har de senere år øget deres omkostninger til forskning og udvikling af

produkter. Der er en stor risiko ved, at have så høje omkostninger til forskning, idet man ikke er garanteret

at forskningen bærer frugt eller at et eventuelt produkt bliver en succes. Har selskabet ét eller flere

forskningsprojekter som ender med at blive forkastet, vil dette have stor indvirkning på selskabets

økonomiske situation.176

Store investeringer i Danmark – I forbindelse med at Novo Nordisk har øget deres investeringer i forskning

og udvikling af nye produkter, er en stor del af disse investeringer lavet i nye fabrikker i Danmark. Det betyder

at der er behov for yderligere kvalificerede medarbejdere, som pt. er en knap ressource i Danmark. Dertil er

Novo Nordisk allerede bredt eksponeret i Danmark, hvorfor selskabet er meget afhængig af dansk lovgivning

og lignende forhold.177

3.4.3 Muligheder (Opportunities)

Vækstmarked – Markedet for diabetesbehandling er over de seneste 10 år vækstet voldsomt, med en årlig

to-cifret procentvis stigning. Forventningerne til markedet de kommende år, er at væksten fortsætter. Det

er anslået, at antallet af diabetikere vil stige fra 415 millioner i dag til 642 millioner i 2040, hvilket svarer til

en stigning tæt på 55 %. Det betyder, at der vil komme en øget efterspørgsel på produkter til

diabetesbehandling de kommende år. Denne markedsudvikling, gør at Novo Nordisk fortsat har gode

muligheder for at vækste.178

174 Afsnit 3.2.3.1 og 3.2.3.2
175 Afsnit 3.3.2.2
176 Afsnit 3.3.1.6 og 3.3.2.1
177 Afsnit 3.3.2.2.
178 Afsnit 3.2.2.5, 3.2.1.3 og 2.2.1
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Sundhedssektoren – Det er som sagt sundhedssektoren, som er medicinalselskabernes primære målgruppe,

da det er dem der har kontakten med diabetespatienterne. Det er derfor sundhedspersonale, som anbefaler

og rådgiver om produkterne til diabetesbehandling. Såfremt at sundhedssektoren vurderer at Novo Nordisks

produkter er bedre end konkurrenternes, vil det betyde at de oftest vil anbefale Novos produkter. Dette vil

kunne give selskabet store konkurrencemæssige fordele, i forhold til dets konkurrenter.179

Lav konjunkturfølsomhed – Produkterne til diabetesbehandling betragtes som en nødvendighedsvare, da

diabetikere ikke vil kunne undvære deres medicinering. Det betyder, at uanset om der er høj- eller

lavkonjunktur, vil efterspørgslen på produkter til behandling af diabetes være uændret. Novo Nordisk og

deres konkurrenter er derfor ikke særlig konjunkturfølsomme, hvorfor de i økonomiske nedgangstider, ikke

vil være nær så udsatte som andre brancher.180

Stærk forhandlingsstyrke – Som beskrevet herover er diabetespatienter afhængige af produkterne til

behandling heraf. Det betyder at patienterne er meget svagt stillet, overfor udbyderne af

diabetesbehandling. For Novo Nordisk og resten af branchen, giver dette en stærk forhandlingsstyrke overfor

deres kunder, men også overfor sundhedssektoren og myndigheder.181

3.4.4 Trusler (Threats)

Afhængig af USA – Omkring halvdelen af Novo Nordisks salg af produkter til diabetesbehandling, er salg til

Nordamerika, primært USA. Det betyder at selskabet er meget afhængig af udviklingen i USA, både i forhold

til lovgivning, FDA, markedsvækst og lignende forhold. Der har blandt andet været tale om at man i USA, ville

regulere medicinalpriserne – skulle det ske, vil det få stor økonomisk betydning for Novo Nordisk.182

Politik – Grundet medicinalbranchens stærke forhandlingsstyrke overfor deres patienter, er myndigheder og

politikere meget opmærksomme på netop denne branche, som det er nævnt herover. Det kan betyde at der

fx kan komme prisreguleringer, ændringer til tilskudsordninger eller skærpelser af kravene til medicin. Skulle

det ske, vil det have negativ økonomisk påvirkning for Novo Nordisk.183

Sundhedssektoren – Ligesom der kan være muligheder i sundhedssektoren for Novo Nordisk, kan det også

tilsvarende være en trussel. For ligesom at Novos produkter kan være foretrukket af sundhedssektoren, kan

dette også ske for deres konkurrenter. Skulle det ske at fx Sanofis produkter blev anbefalet frem for Novos,

ville dette få stor negativ betydning for Novos konkurrenceevne overfor konkurrenten, Sanofi.

179 Afsnit 3.3.2.1 og 3.2.2.6
180 Afsnit 3.2.2.1
181 Afsnit 3.2.2.1
182 Afsnit 2.1.3.1, 3.2.1.1 og 3.2.1.6
183 Afsnit 3.2.1.1 og 3.2.1.7
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Konkurrenter og substituerende produkter – Kendetegnet for branchen for diabetesbehandling er, at der er

stor fokus på forskning og produktudvikling, og at det selskab som kommer først på markedet med et nyt

produkt, oftest bliver markedsleder grundet patentlovgivningen. Det er derfor en stor trussel for Novo

Nordisk, hvis deres konkurrenter udvikler et nyt produkt og kommer først på markedet. Dertil er der ligeledes

risiko for, at konkurrenterne udvikler et bedre eller et substituerende produkt, som Sanofi eksempelvis gjorde

med langtidsvirkende insulin, hvor de i dag er markedsleder. Skulle et af ovenstående scenarier ske , må

Novo forvente at deres markedsandele vil være faldende, såfremt at de ikke har et modsvar dertil.184

Diabetes kureres – Novo Nordisk udbyder produkter til behandling af diabetes, hvorfor det værste scenarie

for virksomhedens eksistens, vil være hvis diabetes blev kureret. Hvis det sker, vil Novo Nordisks forretning

indenfor diabetes, formentlig forsvinde indenfor nogle år. Dette må derfor være den største trussel for Novo

Nordisk – det skal dog bemærkes at der ikke umiddelbart er udsigt til, at diabetes kureres i nærmeste fremtid.

3.4.5 Konklusion SWOT-analyse

Der er foretaget analyse af Novo Nordisks interne og eksterne forhold, herunder selskabets stærke og svage

sider samt deres muligheder og trusler i markedet. Ud fra analysen kan det konstateres, at Novo Nordisk er

den største udbyder af produkter til diabetesbehandling, og har et af de bedste brands i branchen. Novo

Nordisk har mere end 90 års erfaring, med diabetesbehandling. Det knowhow selskabet har opbygget over

den årrække, er medvirkende til at Novo er blandt de bedste i verden, til at forske og udvikle produkter til

behandling af diabetes. Selskabet har fortsat en del gældende patenter på storsælgende produkter, som er

gældende flere år frem. Novo forventes derfor fortsat, at have høj omsætning af disse produkter, de

kommende år.

Novo Nordisk befinder sig i et attraktivt marked, som forventes at vækste de kommende år. Novo Nordisk

forventer at vækste, dels ved stigningen i antallet af diabetikere, men også fra salg af eksisterende og nye

produkter. Markedet for diabetesbehandling har en lav konjunkturfølsomhed, hvorfor branchen vil klare sig

bedre end andre brancher i nedgangstider.

Branchen har generelt stor fokus på forskning og produktudvikling. Grundet patenter, er det ofte det selskab

som udvikler og lancerer et nyt produkt først, som bliver markedsleder indenfor det pågældende

forretningsområde. Novo er blandt de bedste i branchen, til netop produktudvikling, hvorfor det må

forventes at de er blandt de første på markedet, med nye produkter. Skulle det imod forventning ikke ske

eller skulle en konkurrent komme med et nyt eller bedre produkt, vil det formentlig betyde en stor ned- eller

tilbagegang i Novo Nordisk forretning.

184 Afsnit 3.2.2.3 og 3.2.2.4
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Novo Nordisk har de seneste år øget deres investeringer i forskning, hvorfor der er en forventning til Novo

om, at de lancerer nye produkter i den nærmeste fremtid. En del af investeringerne går til forskning i

storsatsningen om at udvikle en insulintablet, som vurderes at være en potentiel game changer, på markedet

for diabetesbehandling. Der er dog stadig en del testfaser, som mangler at blive gennemført, hvorfor der ikke

er nogen tidshorisont eller garanti for at Novo lykkes med denne.

Novo Nordisk er meget afhængig af den generelle udvikling i USA, da halvdelen af selskabets salg er til det

Nordamerikanske marked (primært USA). Der er ikke indikationer på, at salget til USA skulle falde de

kommende år, tværtimod.

Branchen er påvirket af politiske beslutninger – Novo Nordisk er især påvirket af politiske beslutninger

foretaget i USA, grundet den store omsætning hertil. Der har været tale om prisreguleringer på det

amerikanske marked, men der er umiddelbart ikke udsigter til at dette skulle ske. Derudover er Novo Nordisk

også stort eksponeret i Danmark, da en stor og vigtig del af virksomheden er placeret her. Det betyder at

politiske beslutninger foretaget i Danmark, ligeledes har betydning for Novo. For at imødekomme politiske

beslutninger, benytter Novo lobbyisme – dette gøres blandt andet gennem medierne, samt drøftelser og

møder med politikere. Det samme gør sig gældende i forhold til sundhedssektoren, hvor selskabet skal

”overbevise” sundhedspersonale m.fl. om at selskabet har de bedste produkter i markedet.

Novo Nordisks største fremtidige problemstiling kan blive deres egen målsætning om at kurere diabetes.

Lykkes Novo eller nogle af deres konkurrenter med at kurere diabetes, vil det formentlig betyde at hele

branchens eksistensgrundlag, vil forsvinde indenfor en kort årrække.
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4. Regnskabsanalyse og værdiansættelse – Novo Nordisk A/S
I afsnit 3 var der fokus på markedsanalyse samt at identificere Novo Nordisks væsentligste

konkurrencemæssige fordele og udfordringer. For at kunne vurdere om Novo Nordisk er en attraktiv

investering for private investorer, vurderes det ikke at være tilstrækkeligt med de foretagne strategiske

analyser. På baggrund heraf, er der i følgende afsnit udarbejdet en regnskabsanalyse og værdiansættelse af

Novo Nordisk A/S, som skal belyse selskabets økonomiske formåen samt forventningerne hertil.

4.1 Regnskabsanalyse
Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet på baggrund af Novo Nordisk A/S’ årsrapporter for 2010 til 2014. For

at regnskabsanalysen skal give et retvisende billede, er der foretaget reformulering af årsrapporterne,

således at der er sket opdeling af drifts- og finansieringsaktiviteter, således at det er muligt at lokalisere hvor

værdiskabelsen i Novo Nordisk sker.

4.1.1 Reformulering
Årsagen til at man foretager reformulering af selskabets årsrapporter skyldes, at man ønsker at fjerne eller

mindske eventuel regnskabsmæssig støj, som kunne sløre billedet af selskabets reelle økonomiske

performance og aktiviteter.185 Ved reformulering af årsrapporten, foretager man som sagt opdeling af drifts-

og finansieringsaktiviteter. Driftsaktivitet betragtes som virksomhedens primære værdiskabende aktivitet,

altså ”de aktiviteter som er direkte relateret til tilvejebringelsen af varer og tjensteydelser til kunderne”.

Finansieringsaktivitet er de aktiviteter som er afledt af driftsaktiviteten og som navnet antyder, er det typisk

til finansiering af ressourcer til brug for driftsaktiviteten.186 I de følgende afsnit er der foretaget reformulering

af henholdsvis egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen. Reformuleringerne kan ses i bilag 6.1 til 6.4.

4.1.1.1 Reformulering af egenkapital

For at egenkapitalkapitalopgørelsen kan benyttes til analysebrug, er det nødvendigt at foretage en

reformulering heraf, da der regnskabsmæssigt kan være foretaget posteringer direkte på egenkapitalen.

Posteringer foretaget direkte på egenkapitalen kaldes for ”dirty-surplus poster”, og kan eksempelvis vedrøre

dagsværdireguleringer eller tab og gevinster, som er posteret udenom resultatopgørelsen. Det er derfor

vigtigt at ”rense” egenkapitalopgørelsen, således at disse posteringer kan reklassificeres til anden

totalindkomst, og dermed indgå i totalindkomsten.187 Ved reformulering af egenkapitalopgørelsen, opdeles

denne i henholdsvis ”Transaktioner med ejere” og ”Anden totalindkomst” – herefter kan årets

”Totalindkomst” opgøres som årets regnskabsmæssige resultat + ”Anden totalindkomst”.

185 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 157
186 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 18-19
187 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 170
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Transaktioner med ejere er transaktioner såsom køb og salg af egne aktier, deklareret- og udbetalt udbytte,

kapitalforhøjelser/nedsættelser, tegningsretter/optioner osv.

Anden totalindkomst er transaktioner såsom dagsværdireguleringer, valutakursreguleringer, skat af

egenkapitalposteringer osv. Anden totalindkomst er alle de poster som er foretaget direkte på egenkapitalen,

hvorfor ”Anden totalindkomst” svarer til det såkalde ”Dirty-surplus”.

Totalindkomst er som nævnt herover en sum af det regnskabsmæssige resultat for året og årets anden

totalindkomst. Hvis der ikke er nogen anden totalindkomst, er totalindkomsten lig det regnskabsmæssige

resultat for året – dette kaldes ”clean-surplus”.

Den reformulerede egenkapitalopgørelse188 for Novo Nordisk for årene 2010-2014, viser at der årligt har

været et ”dirty-surplus” – dette svinger fra år til år. Dirty surplus udgøres af reserver vedrørende

gevinster/tab ved sikring af pengestrømme, valutakursreguleringer, skat af egenkapitalposteringer samt

effekt af ændret regnskabspraksis. Disse poster er ført direkte på egenkapitalen, som følge af anvendt

regnskabspraksis og gældende lovgivninger, herunder årsregnskabsloven. Posteringerne vedrører årets

aktiviteter og er derfor medtaget i totalindkomsten.

Udover ovenstående, indeholder egenkapitalopgørelsen aktiebaseret aflønning, køb/salg af egne aktier,

udbetalt udbytte, skat ved salg af egne aktier samt skattekredit i forbindelse med aktieoptionsprogram. Disse

poster er ligeledes ført direkte på egenkapitalen, og har gjort værdien mindre heraf – posteringerne er

defineret som transaktioner med ejere. Det skal bemærkes at posteringerne med ejere primært vedrører

udbetaling af udbytte samt køb af egne aktier.

4.1.1.2 Reformulering af balance

Balancen er regnskabsmæssigt opgjort i aktiver og forpligtelser, i henholdsvis kort- og langfristede. Årsagen

til at balancen er delt sådan op, er primært for at regnskabslæser kan vurdere selskabets kreditværdighed.

Idet balancen i dette tilfælde skal benyttes til analysebrug, er man nødt til at reformulere denne i henholdsvis

drifts- og finansieringsaktiviteter. Fordelingen foretages, som beskrevet herunder.189

Aktiverne deles op i driftsaktiver (DA) og finansielle aktiver (FA). Driftsaktiver defineres som aktivposter der

er afledt af driften, fx debitortilgodehavender. Finansielle aktiver består af aktiver som opbevarer

overskydende likviditet, og udgøres typisk af likvider, letomsættelige værdipapirer o.l.

188 Bilag 6.1
189 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 158
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Passiverne/forpligtelserne opdeles i driftsforpligtelser (DF), finansielle forpligtelser (FF) og egenkapital (EK).

Driftsforpligtelser er de forpligtelser som er afledt af selskabets driftsaktiviteter, fx leverandørgæld.

Finansielle forpligtelser anvendes til finansiering af driften og opstår i forbindelse med finansielle

beslutninger med långivere, hvorfor der typisk er tale om bankgæld, prioritetsgæld o.l. Egenkapital vedrører

transaktioner med ejere samt posteringer direkte på egenkapitalen, som beskrevet i afsnit 4.1.1.1. Når der

er sket opdeling af balancen, kan selskabets netto driftsaktiver (NDA = DA - DF) og netto finansielle aktiver

(NFA = FA -FF) beregnes.

Før der kan foretages reformulering af balance og resultatopgørelse, er det essentielt at have defineret Novo

Nordisks kerneaktivitet – denne er gennemgået i afsnit 3, hvoraf det kunne konkluderes at Novo Nordisk

udvikler, producerer og sælger produkter til diabetesbehandling. 190 Med udgangspunkt heri, er balancen

reformuleret.191 Af Novo Nordisks aktiver, relaterer størstedelen af aktiverne sig til driften, hvorfor disse er

klassificeret som driftsaktiver (DA). De aktiver der er klassificeret som finansielle aktiver (FA) er likvide

beholdninger, let omsættelige værdipapirer samt tilgodehavende renter. Ved reformuleringen af likvide

beholdninger, er der taget højde for at Novo Nordisk skal kunne imødekomme sine forpligtelser som de

forfalder, hvorfor disse både er opdelt som drfitsaktiver og finansielle aktiver. Fordelingen er sket ved at

opgøre ”driftslikviditeten”, som er vurderet som 2 % af Novo Nordisks årlige omsætning.192 Driftslikviditeten

er derfor placeret som et driftsaktiv, mens den resterende del af likviderne indgår som finansielt aktiv. Som

nævnt herover, er tilgodehavende renter placeret som et finansielt aktiv, da rentebærende aktiviteter skal

placeres herunder – de tilgodehavende renter indgår i den regnskabsmæssige post ”andre tilgodehavender”,

hvorfor den er modregnet heri. Selskabets kapitalinteresser i associerede virksomheder, er vurderet som et

driftsaktiv, da dette ikke er vurderet at være let omsættelige aktier (ejerandel i Harno Invest A/S – vedr. kun

årene 2010-2011).

Novo Nordisks passiver er tilsvarende opdelt – her relaterer størstedelen af selskabets forpligtelser sig til

driften, hvorfor de er klassificeret som driftsforpligtelser (DF). Den regnskabsmæssige post ”Afledte

finansielle instrumenter” er klassificeret som en driftsforpligtelse, da der primært er tale om afdækning af

valutarisiko, som er afledt af driften. Ligeledes er hensættelser klassificeret som driftsforpligtelse, da disse

primært vedrører kunderabatter, hvilket er relateret til en salgsaktivitet og dermed drfiten.

De finansielle forpligtelser (FF) udgøres af de kort- og langfristede gældsforpligtelser, herunder bankgæld og

lån (vedrører kun årene 2010-2011).

190 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 160
191 Bilag 6.2
192 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 161
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4.1.1.3 Reformulering af resultatopgørelse

På samme måde som det var nødvendigt at reformulere balancen, er dette også gældende for

resultatopgørelsen. Formålet med reformulering af resultatopgørelsen er, at spore kilderne til selskabets

samlede overskud, også kendt som totalindkomsten. Dette foretages ved at opdele resultatopgørelsen i

henholdsvis ”driftsoverskud” og ”netto finansielle omkostninger” - dertil skal det huskes at tillægge dirty-

surplus som omtalt i afsnit 4.1.1.1. Driftsoverskuddet er defineret som de poster der relaterer sig til

selskabets drift, mens de finansielle omkostninger er relateret til finansiering.193 Ved at lave denne opdeling,

bliver det muligt at identificere om over-/underskuddet skyldes salgsaktiviteten, eller om det relaterer sig til

andre aktiviteter.

I reformuleringen af resultatopgørelsen194 for Novo Nordisk, ses det at totalindkomsten er opgjort. Dette er

foretaget ved opdeling i driftsoverskud fra salg, driftsoverskud fra andre poster, netto finansielle

omkostninger samt fordeling af årets skat. Som nævnt er der foretaget fordeling af skatten –

skatteallokeringen er foretaget med udgangspunkt i de oplyste skattesatser, i Novo Nordisks årsrapporter.

Ved at have lavet skatteallokering, er det muligt at vurdere de enkelte totaler efter skat.195

I forbindelse med reformuleringen er der foretaget reklassifikationer af årets afskrivninger, således at de

fremgår som en særskilt post i driftsoverskuddet fra salg. Herudover er der foretaget opdeling af finansielle

indtægter og omkostninger, da valutakursreguleringer og reguleringer af finansielle instrumenter vurderes

at vedrøre driftssoverskuddet, da de er afledt af driftsaktiviteten. Disse er derfor reklassificeret til

driftsoverskuddet fra andre poster, i stedet for at indgå i netto finansielle omkostninger.

4.1.2 Rentabilitetsanalyse
For at kunne udarbejde en værdiansættelse, er det vigtigt at vide hvad der driver forrentningen af

egenkapitalen (ROE), da denne blandt andet skal benyttes til budgettering af de finansielle valuedrivers. Til

at identificere hvad der driver egenkapitalens forrentning, er det valgt at foretage en rentabilitetsanalyse.

Rentabilitetsanalysen vil blive foretaget ved at dekomponere DuPont-modellen.196 DuPont-modellen er

opdelt i 3 niveauer, som vil blive gennemgået enkeltvis herunder – nøgletalsoversigt kan ses i bilag 6.5.

4.1.2.1 DuPont-modellen, Niveau 1

Rentabilitetsanalysen foretages som sagt med udgangspunkt i egenkapitalens forrentning eller ejernes

afkast, som er givet ved: � � � =
� � � � � � � � � � � � �

� � � . � � � � � � � � � � �

193 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 169-170
194 Bilag 6.3
195 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 191-192
196 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 209-223
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ROE er drevet af udviklingen i afkastet på nettodriftsaktiver (ROIC) – ROIC viser hvor god selskabet er, til at

udnytte sine ressourcer. Det betyder at jo bedre selskabet er til at udnytte sine ressourcer, jo bedre bliver

afkastet til ejerne. ROE er også drevet af udviklingen i den finansielle aktivitet i virksomheden, også kaldet

den finansielle gearing (FGEAR). I tilfældet med Novo Nordisk, har de ikke netto finansielle forpligtelser (NFF),

men i stedet netto finansielle aktiver (NFA), hvorfor egenkapitalens forrentning (ROE) kan defineres som197:

� � � = � � � � + [� � � � � × (� � � � − � )] = � � � � + �
� � � . � � �

� � � . � �
× (� � � � −

� � �

� � � . � � �
)�

Niveau 1 2014 2013 2012 2011

ROE, Egenkapitalens forrentning 57,5% 60,2% 57,5% 44,6%

ROIC, Afkast på driftsaktiviteter 84,0% 89,1% 93,0% 73,8%

FGEAR, Finansiel gearing 0,31 0,32 0,38 0,39

SPREAD, Rentemarginalen 84,1% 89,7% 93,7% 74,4%

r, Gennemsnitlig lånerente -0,09% -0,58% -0,70% -0,66%

Figur 16 198

Ovenstående formel, viser sammenhængen imellem de beregnede nøgletal, som ligeledes er illustreret

herover. Når en investor skal vurdere om en given virksomhed er interessant at investere i, vil man starte

med at kigge på ROE, som er det afkast investor vil forvente at kunne få (viser kun historisk afkast). Derved

kan investor tage stilling til, om han mener at kunne få et bedre afkast ved en alternativ investering, fx ved

at placere pengene i banken og få en fast rente uden at løbe en risiko. Til at vurdere mulige investeringer, er

der selvfølgelig flere faktorer der spiller ind, herunder ønsket risiko, afkast samt markedsrenten. Hvis investor

skal investere i ét selskab, må ROE forventes at være mindst lige så høj, som alternativ investeringen i et

lignende selskab med samme risiko.

Novo Nordisks ejere har over de seneste 4 år (2011-2014) fået et højt afkast, idet ROE i 2011 var 44,6 % og

er steget til 57,5 % i 2014. Denne positive udvikling betyder at ejernes afkast er steget med næsten 13 %-

point over de seneste 4 år. For at kunne forklare den positive udvikling, er det relevant at kigge på Novo

Nordisks evne til at udnytte deres ressourcer (ROIC) samt forholdet imellem deres egen- og

fremmedfinansiering (FGEAR).

ROIC er tilsvarende forbedret over de seneste 4 år, da det i 2011 udgjorde 73,8 % i forhold til 84 % i 2014.

Dog har ROIC været faldende siden 2012, hvor det lå på 93 %. Den faldende trend i ROIC, tyder på at det

blevet mindre rentabelt at investere i driftsaktiviteter. Det skal dog bemærkes at ROIC på 84 % fortsat er højt,

og at der over perioden på 4 år er sket en stigning, hvorfor det fortsat vurderes meget rentabelt at investere

i driftsaktiviter.

197 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 214
198 Figur 16, Bilag 6.5
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Forholdet imellem Novo Nordisks egenkapital og fremmedfinansiering er forøget i perioden fra 2011-2014.

Med det menes at selskabet har finansieret en større del med egenkapital, frem for fremmedkapital, hvilket

vurderes at være positivt. Dette kan udledes af at FGEAR har været faldende, hvilket er et udtryk for

egenkapitalen er forøget, i forhold til selskabets forpligtelser. Dette vurderes at være positivt, da det antyder

en god soliditet i selskabet.

Den gennemsnitlige lånerente (r) viser forholdet imellem de netto finansielle omkostninger (NFO) og de

gennemsnitlige netto finansielle aktiver (NFA). Den gennemsnitlige lånerente er negativ, hvilket er et udtryk

for at Novo Nordisk ikke formår, at forrente deres finansielle aktiver tilpas nok, til at de kan overstige de

finansielle omkostninger. Udviklingen er dog positiv, idet Novo Nordisk har nedbragt den gennemsnitlige

lånerente fra (0,66) % i 2011 til (0,09) % i 2014. Udviklingen er positiv for ROE.

Rentemarginalen (SPREAD) viser forholdet imellem ROIC og r. Novo Nordisk har et positivt SPREAD, hvilket

skyldes at de har netto finansielle aktiver (NFA), frem for netto finansielle forpligtelser (NFF). Udviklingen i

SPREAD er faldende, hvilket er positivt for ROE.

4.1.2.2 DuPont-modellen, Niveau 2

På niveau 2 i DuPont-modellen, foretages der dekomponering af ROIC.199 ROIC viser som sagt virksomhedens

evne til at udnytte sine ressourcer, og dermed hvor dygtig virksomheden er til at generere indtjening – jo

højere ROIC, jo bedre er virksomheden til at tjene penge. ROIC er drevet af overskudsgaden (OG) og

aktivernes omsætningshastighed (AOH), hvorfor man kan udlede følgende formel: � � � � = � � � � × � � �

Overskudsgraden (OG) viser hvor stor en del af selskabets omsætning fra driftsaktiviteten, der bliver til

overskud. Aktivernes omsætningshastighed (AOH) viser selskabets kapitaltilpasningsevne – altså selskabts

evne til at genere omsætning, ud fra den investerede kapital (selskabets aktiver).200

Niveau 2 2014 2013 2012 2011

ROIC, Afkast på driftsaktiviteter 84,0% 89,1% 93,0% 73,8%

OG, Overskudsgrad 26,8% 30,1% 28,9% 25,1%

AOH, Aktivernes omsætningshastighed 3,1 3,0 3,2 2,9

Figur 17 201

Ud fra nøgletallene illustreret herover, fremgår det at overskudsgraden er steget fra 2011 til 2014 – OG

toppede i 2013, hvor den udgjorde 30,1 %. Gennemsnitligt har overskudsgraden ligget på 27,7 % over den 4-

årige periode, hvorfor det kan konstateres at OG er faldende, da den i 2014 udgør 26,8 %. Det betyder at for

199 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 216-220
200 http://budget123.dk/manual/dashboards/nogletalseksempler.aspx
201 Figur 17, Bilag 6.5
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hver 100 kr. Novo Nordisk omsætter, tjener de 26,8 kr. Faldet i OG er medvirkende til at ROIC har været

faldende.

Aktivernes omsætningshastighed har stort set været uændret i perioden, da den årligt ligger tæt på 3 – i 2014

udgør AOH 3,1, hvilket er en lille stigning i forhold til 2011, hvor den udgjorde 2,9. Den mindre stigning

indikerer at Novo Nordisk er blevet bedre til at udnytte sine ressourcer, hvilket er den væsentligste årsag til

stigningen i ROIC. Det vurderes særdeles positivt, at Novo Nordisk formår at få AOH til at stige, selvom deres

netto driftsaktiver gennemsnitligt har været stigende202, hvilket betyder at selskabet har været i stand til at

trække omsætningen med op, og mere til.

4.1.2.3 DuPont-modellen, Niveau 3

På det sidste og 3. niveau i DuPont-modellen, fokuseres der på de underliggende value-drivers for

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Overskudsgraden kan deles op i henholdsvis

overskudsgrad fra salg (OGsalg) og overskudsgrad fra andre poster (OGandet) – begge nøgletal er opgjort

herunder (efter skat).

Niveau 3 2014 2013 2012 2011

OG, Overskudsgrad 26,8% 30,1% 28,9% 25,1%

OGsalg, Overskudsgrad fra salg 29,4% 28,4% 28,4% 25,6%

OGandet, Overskudsgrad fra andre poster -2,6% 1,7% 0,5% -0,5%

Figur 18 203

Som det fremgår af figur 18, ses det at den primære valuedriver for overskudsgraden, er OGsalg, og dermed

Novo Nordisks primære salgs-og driftsaktivitet. OGsalg har været stigende henover de seneste år, hvilket

vurderes at være positivt – dertil har der i perioden været en stigende omsætning, hvorfor overskuddet

tilsvarende er steget i denne periode.

Overskudsgraden fra andre poster ligger gennemsnitligt i perioden på (0,2) %, hvorfor man reelt set taber

penge på disse poster, hvilket ikke kan vurderes tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes at en stor del af

disse poster vedrører valutakursreguleringer, dagsværdireguleringer samt sikring af finansielle instrumenter,

hvorfor Novo Nordisk ikke har den store indflydelse herpå, da posterne er afledt af verdensøkonomien og

valutakurser.

202 Bilag 6.4
203 Figur 18, Bilag 6.5
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Aktivernes omsætningshastighed er den anden driver af ROIC, hvorfor AOH er dekomponeret herunder,

således at det er muligt at se hvilke valuedrivers der ligger bag AOH. Dekomponeringen er foretaget på 2

niveauer, henholdsvis arbejdskapital og anlægskapital, som det fremgår af beregningerne herunder.204

Niveau 3 2014 2013 2012 2011

AOH, Aktivernes omsætningshastighed 3,1 3,0 3,2 2,9

Netto driftsaktiver / omsætning 0,30 0,36 0,34 0,33

Varebeholdninger / omsætning 0,13 0,11 0,12 0,14

Tilgodehavender fra salg / omsætning 0,15 0,13 0,12 0,14

Andre kortfristede driftsaktiver / omsætning 0,09 0,10 0,08 0,07

Leverandørgæld / omsætning (0,06) (0,05) (0,05) (0,05)

Andre kortfristede driftsforpligtelser / omsætning (0,32) (0,24) (0,22) (0,26)

Arbejdskapital /nettoomsætning (0,01) 0,06 0,06 0,04

Immaterielle aktiver / omsætning 0,02 0,02 0,02 0,02

Materielle aktiver / omsætning 0,26 0,26 0,28 0,32

Netto andre langfristede driftsaktiver / omsætning 0,04 0,01 (0,01) (0,05)

Anlægskapital / omsætning 0,31 0,30 0,28 0,29

Figur 19 205

Som det fremgår af figur 19, er Novo Nordisks væsentligste valuedrivers varebeholdninger, tilgodehavender

fra salg, materielle aktiver samt andre kortfristede forpligtelser, da de største pengebindinger er heri.

Varebeholdninger og tilgodehavender ligger på niveau med tidligere år, hvilket hænger sammen med

udviklingen i aktivernes omsætningshastighed. Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, overstiger

leverandørgæld væsentligt, hvilket er positivt. De materielle aktiver har været en smule faldende i perioden,

mens at de kortfristede driftsforpligtelser er steget.

Arbejdskapitalen har været faldende og er i 2014 negativ, hvilket betyder at Novo Nordisk har haft negative

investeringer i arbejdskapital, hvilket skyldes stigningen i andre kortfristede driftsforpligtelser. Anlægsaktiver

har været svagt stigende, hvilket primært er båret af en stigning i netto andre langfristede driftsaktiver.

Udviklingen i AOH, som er steget svagt, er derfor primært båret af udviklingen i ovennævnte valuedrivers.

4.1.3 Delkonklusion regnskabsanalyse
Regnskabsanalysen er foretaget med udgangspunkt i de historiske regnskabstal for Novo Nordisk A/S, for

årene 2010 til 2014. Analysen er foretaget for at give investor et indblik i Novo Nordisks historiske udvikling,

for dernæst at kunne udarbejde en værdiansættelse af selskabet. Indledningsvis blev der foretaget

reformulering af selskabets årsrapporter, herunder reformulering af egenkapital, balance og

resultatopgørelse. Ved reformuleringen af egenkapitalen, kunne det konstateres at anden totalindkomst er

204 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 223-225
205 Figur 19, Bilag 6.5
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svingende fra år til år, da denne primært vedrører valutakursreguleringer og gevinster/tab til sikring af

pengestrømme. Selskabets totalindkomst er derfor påvirket at konjunkturmæssige forhold, som de ikke selv

har indflydelse på, fx fald i valutakurser.

Ved reformulering af balancen, kunne det konstateres at Novo Nordisk har netto finansielle aktiver, og at der

dermed er en større egenfinansiering (via egenkapital) end fremmedfinansiering, hvilket vurderes positivt.

De netto finansielle aktiver har over de seneste 5 år ligget stabilt, imellem 12,7 og 14,8 mio. kr.

Ved reformulering af resultatopgørelsen kunne det konstateres at totalindkomsten er steget væsentligt de

seneste år – det er i 2012 at det største spring sker, da man går fra 16,5 mio. kr i 2011 til 22,5 mio. kr. i 2012.

I 2014 udgjorde totalindkomsten 23,8 mio. kr. Årsagen til den positive trend, skyldes en stigende omsætning.

Omsætningen er steget fra 60,8 mia. kr. i 2010 til 88,8 mia. kr. i 2014, hvorfor der er tale om en massiv vækst.

Rentabilitetsanalysen blev foretaget ved hjælp af DuPont-modellen, og havde til formål at identificere Novo

Nordisks væsentligste valuedrivers. Ved analysen kunne det konstateres at ejernes afkast (ROE) var steget

over de seneste år, og i 2014 udgjorde den 57,5 %. Et afkast på 57,5 % i en virksomhed som Novo Nordisk

(relativ lav risiko), vurderes at være et meget tilfredsstillende afkast. Årsagen til det stigende afkast skyldes,

at Novo Nordisk har finansieret en større del via egenkapital end fremmedkapital, hvorfor den finansielle

gearing har været faldende – deraf en stigende ROE. Dertil har Novo Nordisk været i stand til, at øge deres

indtjening på driftsaktiverne (ROIC er steget fra 73,8 % i 2011 til 84 % i 2014), men som dog er gået ind i en

faldende trend.

I analysen blev der foretaget dekomponering af ROIC som er steget i perioden, men som sagt er gået ind i en

faldende trend. Årsagen til den faldende trend skyldes en forringet overskudsgrad fra andre poster samt en

forringelse af selskabets kapitaltilpasningsevne af arbejdskapitalen (relateret til AOH). Den væsentligste

årsag til at ROIC er steget i perioden, skyldes at overskudsgraden fra salg har været stigende i hele perioden

(25,6 % i 2011 og 29,4 % i 2014). Årsagen til denne udvikling er båret af Novo Nordisks stigende omsætning

og deres evne til, at holde produktionsomkostningerne nede. Derudover kunne det konstateres at aktivernes

omsætningshastighed har været svagt stigende.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at Novo Nordisks væsentligste valuedriver, er deres evne til at øge

overskudsgraden fra salg, hvilket er sket via øget omsætning og omkostningseffektivitet.
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4.2 Budgettering
Der er nu foretaget analyse af markedet for diabetesbehandling, intern analyse af Novo Nordisk samt

regnskabsanalyse af Novo Nordisks historiske resultater. De foretagne analyser danner grundlag for

budgetteringen, som er udarbejdet herunder. Budgetteringen udarbejdes med henblik på at lave en

værdiansættelse af Novo Nordisk.

4.2.1 Budgetperiodens længde

For at kunne udarbejde et budget, er det først og fremmest relevant at definere hvor lang en periode,

budgettet er gældende for. Perioden på et budget er afhængig af hvor langt frem i tiden, det er muligt at

komme med et realistisk estimat – des længere frem i tiden man kommer, jo flere usikkerheder vil der være,

hvorfor man ved lange budgetperioder, vil komme tættere på konstante vækstrater. I den periode hvor

vækstraterne bliver/fastsættes til at være konstante, kaldes for terminalperioden. Terminalperioden

indtræffer altså når væksten i omsætningen, OG, AOH og FGEAR bliver konstante.206

Til at fastsætte budgetperioden er der blandt andet taget udgangspunkt i Novo Nordisks gældende patenter

og deres udløb. Som beskrevet i afsnit 3.3.1.5, sker de første patentudløb af vigtige produkter, tidligst i 2017.

Patentudløbene sker i landene Kina og Tyskland – idet omkring halvdelen af Novo Nordisks omsætning

udgøres af den Nordamerikanske marked, er der taget udgangspunkt i det første patentudløb i USA til

diabetesbehandling. I 2019 udløber patentet på produktet Levemir i USA, som anvendes til behandling af

diabetes.207 Dette indikerer at budgetperioden bør fastsættes til 5 år. Ser man nærmere på branchen for

diabetesbehandling, er den som sagt præget af forskning- og produktudvikling, hvorfor der ofte kommer nye

produkter på markedet – dette indikerer en kort budgetperiode, da det gør det svært at forudsige

markedsudviklingen flere år frem. Med udgangspunkt i branchekendskabet samt patentudløbet i USA, er

budgetperioden fastsat til 5 år.

4.2.2 Budgettering af salgsvækst

Novo Nordisk befinder sig som sagt i et marked med høj vækst, grundet stigningen i antallet af diabetikere.

Antallet af diabetikere udgjorde i 2015 415 millioner mennesker og forventes at udgøre 642 millioner

mennesker i 2040 – over denne 25 årige periode, er der altså en stigning på 55 %.208 Fordeles denne vækst

ud over 25 år, svarer det til en årlig vækst på 2,2 %. Dertil skal det tillægges, at den generelle udvikling i

verdensøkonomien forventes at stige op mod 2,9 % i 2016.209 Lægger man disse sammen, svarer det til en

årlig vækst på 5,1 %. En vækst på 5,1 % kan lyde højt, men sammenligner man de seneste års udvikling i

206 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 250-254
207 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 100
208 Afsnit 2.2.1
209 http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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omsætningen har disse været over 6,5 % - dertil har Novo Nordisk meldt ud at omsætningen for 2015

forventes at overstige 100 mia. kr. i 2015210, hvilket svarer til en omsætningsvækst på omkring 13 % i 2015.

Novo Nordisk har opdelt deres omsætning i henholds ”Diabetescare” samt ”Biopharmaceuticals”.211 Det er

hovedsageligt ”Diabetescare” som forventes at skabe omsætningsvæksten, herunder produkterne Levemir,

Victoza og Tresiba.212 Patentet på Levemir udløber som sagt først i 2019 i USA, hvorfor der ikke er indikationer

på at salget måtte aftage før. Såfremt Novo Nordisk skal nå en omsætning på over 100 mia. kr. i 2015, vil det

kræve at omsætningen for ”Diabetescare”, stiger væsentligt mere end ”Biopharmaceuticals”. På baggrund

heraf er omsætningsvæksten for ”Diabetescare” sat til 15 % i 2015. Efter en så kraftig stigning i omsætningen,

forventes væksten at falde – den oprindelig udmelding i Novo Nordisks årsrapport for 2014 lød på vækst

imellem 6-9 %,213 hvorfor væksten i omsætningen for 2016 estimeres til 9 %, hvorefter den årligt estimeres

at falde med 0,5 %-point frem mod 2019. For ”Biopharmaceuticals” fastsattes omsætningsvæksten til 7,5 %,

med et årligt fald på 0,5 %-point, da omsætningen som sagt ikke forventes at kunne holde den høje

estimerede vækst. Dette er ligeledes fastsat med udgangspunkt i Novo Nordisks årsrapport for 2014, hvor

deres generelle forventning til væksten er mellem 6-9 %.

Efter budgetperioden er den estimerede uendelige vækstrate sat til 4,0 % for ”Diabetescare” – dette er

estimeret ud fra den forventede markedsstigning i diabetikere (2,2 %) samt med en forholdsmæssig andel af

den generelle forventede stigning i verdensøkonomien (2,9 %). For ”Biopharmaceuticals” er den estimerede

uendelige vækstrate sat til 2,9 %, som svarer til den forventede stigning i verdensøkonomien.

Netto svarer det til en omsætningsvækst på 3,8 % i terminalperioden, hvilket er højt – men grundet

udviklingen i diabetesmarkedet, vurderes dette at være en reel stigning.

Med udgangspunkt i ovenstående, er der udarbejdet nedenstående budget for salgsvæksten.

Mio. DKK 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Diabetescare, nettoomsætning 69.980 80.477 87.720 95.176 102.790 110.499 114.919

Forventet vækst 15,0% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 4,0%

Biopharmaceuticals, nettoomsætning 18.826 20.238 21.655 23.062 24.446 25.790 26.538

Forventet vækst 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 2,9%

Total, nettoomsætning 88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

Forventet vækst 13,4% 8,6% 8,1% 7,6% 7,1% 3,8%

Figur 20 214

210 Afsnit 2.1.4.1
211 Afsnit 2.1.3
212 http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-08-06-novo-nordisk-praesenterer-gigantisk-milliardoverskud
213 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 8
214 Figur 20, Bilag 6.6
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4.2.3 Budgettering af aktivernes omsætningshastighed

Til at kunne udarbejde værdiansættelsen, er det ligeledes nødvendigt at estimere aktivernes

omsætningshastighed, da vi skal kunne opgøre netto driftsaktiverne (NDA). NDA findes ved:

� � � � � ×
�

� � � �
= � � � � � �

215

Som det fremgår af figur 17, er aktivernes omsætningshastighed beregnet til at udgøre 3,1 i 2014. Den

gennemsnitlige AOH fra 2011-2014 udgør 3,05, og i hele perioden ligger de stabilt omkring 3. På baggrund

heraf er AOH estimeret til 3,0 i hele budgetperioden. I terminalperioden, forventes AOH at falde en smule i

takt med en faldende vækst, hvorfor denne estimeres til 2,8. Med udgangspunkt heri er netto driftsaktiverne

estimeret for budgetperioden, som det ses i figur 21 herunder.

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Nettoomsætning 88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8

Netto driftsaktiver (NDA) 28.385 33.572 36.458 39.413 42.412 45.430 50.521

Figur 21 216

4.2.4 Budgettering af overskudsgrad og driftsoverskud

Til værdiansættelsen skal bruges et driftsoverskud fra salg efter skat – dette gælder for henholdsvis

driftsoverskuddet fra salg og for driftsoverskuddet fra andre poster. For at kunne estimere disse, er det

nødvendigt at opgøre en overskudsgrad for dem begge.217

Overskudsgraden fra salg før skat (OGsalg) 37,8 % i 2014 (se figur 22). Den gennemsnitlige OGsalg i perioden

2011-2014 er 36 %, hvilket indikerer en lavere overskudsgrad end den realiserede i 2014 – i årene 2012 og

2013, lå OGsalg stabilt på omkring 36,8 %. Med udgangspunkt heri er OGsalg før skat, estimeret til 37 % i hele

budgetperioden, da omkostningerne historisk har været stabile og forventes at være det fremadrettet.

Overskudsgrad 2014 2013 2012 2011

OGsalg, Overskudsgrad fra salg før skat 37,8% 36,7% 36,8% 32,9%

Figur 22 218

Overskudsgraden fra andre poster svinger meget fra år til år, da denne er påvirket af valutakurser o.l. I 2014

udgjorde OGandet efter skat (2,6) % imod 1,7 % i 2013.219 Grundet svingningerne i overskudsgraden, er der i

stedet taget udgangspunkt i driftsoverskuddet fra andre poster efter skat – i perioden 2010-2014 har de netto

215 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 257-258
216 Figur 21, Bilag 6.7
217 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 258-259
218 Figur 22, Bilag 6.7
219 Bilag 6.8
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udgjort (615) mio. kr. Gennemsnitligt svarer det til (123) mio. kr. årligt, hvilket vil blive benyttet som

driftsoverskud fra andre poster efter skat.

Med udgangspunkt i ovenstående er der beregnet et driftsoverskud efter skat, i figur 23. Til at regulere

skatten på OGsalg, er der benyttet den aktuelle skattesats fra 2014 (22,3 %).220 I 2015 er denne reguleret

med 1 %-point, da den danske skatteprocent falder fra 24,5 % i 2014 til 23,5 % i 2015 – ligeledes er der

reguleret med 1,5 %-point i 2016, hvor selskabsskatten i Danmark falder til 22 %.

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Nettoomsætning 88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

OGsalg, før skat 37,8% 37% 37% 37% 37% 37% 37%

DOsalg, før skat 33.596 37.265 40.469 43.748 47.077 50.427 52.339

Skatteprocent 22,3% 21,3% 19,8% 19,8% 19,8% 19,8% 19,8%

DOsalg, efter skat 26.093 29.327 32.456 35.086 37.756 40.443 41.976

DOandet, efter skat (2.252) (123) (123) (123) (123) (123) (123)

DO total, efter skat 23.841 29.204 32.333 34.963 37.633 40.320 41.853

Figur 23 221

4.2.5 Delkonklusion budgettering

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at budgetperioden er estimeret til 5 år, grundet

patentudløb og uforudsigelighed i markedet. Salgsvæksten er delt op i de to produktgrupper, henholdsvis

Diabetescare og Biopharmaceuticals, da der er tale om to forskellige markeder og dermed forskellig vækst.

Novo Nordisk har en forventning om at nå over 100 mia. kr. i omsætning for 2015, hvorfor der er taget højde

for dette ved estimeringen af salgsvæksten af begge produktgrupper. For Diabetescare er der en forventet

vækst i markedet over de næste 25 år, som minimum – markedet for diabetesbehandling oplever i øjeblikket

en massiv vækst, hvorfor det er denne produktgruppe der skal bære størstedelen af stigningen i

omsætningen. Med udgangspunkt heri er salgsvæksten for Diabetescare estimeret til at udgøre 15 % i 2015,

hvorefter denne forventes at aftage, hvorfor den er estimeret til 9 % i 2016 – herefter falder den årligt med

0,5 %-point, frem mod 2019. Markedet for Diabetescare estimeres til at vækste med 4,0 % årligt i

terminalperioden, med udgangspunkt i markedsvæksten samt den generelle udvikling i økonomien.

Markedet for Biopharmaceuticals er estimeret til at vækste med 7,5 % årligt, med et årligt fald på 0,5 %-

point, frem mod 2019. Herefter estimeres markedet for Biopharmaceuticals at følge verdensøkonomien,

hvorfor den uendelige vækstrate er sat til 2,9 %. Netto giver dette en omsætningsvækst i terminalperioden

på 3,8 %.

220 Bilag 6.3
221 Figur 23, Bilag 6.9
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Aktivernes omsætningshastighed er estimeret til at udgøre 3 % i hele budgetperioden, da den historisk har

ligget på dette niveau. AOH forventes at følge væksten i omsætningen, hvorfor denne ligeledes er estimeret

til at falde i terminalperioden - AOH er estimeret til 2,8 i terminalperioden.

Overskudsgraden for salg før skat, er estimeret til at udgøre 37 %, med udgangspunkt i historisk data. Novo

Nordisk har de senere år øget OGsalg, hvilket skyldes effektiviseringer på produktionsområdet – OGsalg

forventes derfor fortsat at ligge på samme niveau, selvom produktionen måtte stige, hvilket dermed også er

gældende i terminalperioden. Overskudsgraden for andre poster efter skat, er estimeret til (123) mio. kr.,

som ligeledes tager udgangspunkt i historiske data – denne forventes uændret i hele budgetperioden og

ligeledes være gældende i terminalperioden.

4.3 Værdiansættelse
Efter at have foretaget reformulering samt budgettering, er det muligt at begynde udarbejdelsen af

værdiansættelsen af Novo Nordisk A/S.

4.3.1 Valg af værdiansættelsesmodel

Som beskrevet i afsnit 1.2.6, er det valgt at benytte den indirekte metode som fokuserer på virksomhedens

og egenkapitalens værdi. Herunder er valgt at benytte DCF-modellen, som fokuserer på det frie cashflow til

ejerne/aktionærerne, da det vurderes at investor vil være interesseret heri.222

4.3.2 DCF-modellen

Ved anvendelse af DCF-modellen kan egenkapitalens værdi som sagt beregnes på baggrund af det frie

cashflow til ejerne. Det frie cashflow kan beregnes ud fra følgende formel: � � � = � − � 223

I ovenstående formel er C udtryk for pengestrømme fra driftsaktiviteten, mens I er et udtryk for

pengestrømme fra investeringsaktiviteten. Formlen kan også skrives som: � � � = � � − ∆ � � �

Til at opgøre virksomhedens værdi med udgangspunkt i FCF-modellen, kan man benytte følgende formel:

� �
� = � �

� � − � � � � også skrevet som: � �
� = ∑

� � � �

( � � � � � � � ) �
�
� � � +

� � � � � �

( � � � � � � � )×( � � � � � ) �
− � � � �

Første del af formlen udgør budgetperioden, hvorefter man tillægger terminalværdien, for til sidst at

fratrække de netto finansielle forpligtelser.224 Til at kunne udføre ovenstående beregning for Novo Nordisk,

er det nødvendigt at have defineret de enkelte parametre, hvilket vil blive foretaget i de følgende afsnit.

222 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 40-56
223 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 37-38
224 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 39
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4.3.2.1 Risikofri rente

Den risikofrie rente, også kaldet � � , er den rente investor forventes at kunne få ved en investering uden risiko.

Rent praktisk er det ikke muligt, at lave en investering uden risiko, hvorfor den risikofrie rente vil blive fastsat

ud fra investeringer med lavest mulig risiko.225 En af de mindst risikofyldte investeringer er danske

statsobligationer. Renteniveauet er generelt meget lavt og ved starten af 2015 var renten for en 10-årig

statsobligation omkring 0,5 %.226 Med udgangspunkt i denne, er den risikofrie rente sat til 0,5 %.

4.3.2.2 Beta

Beta, også kaldet � , er defineret som at være den reelle risiko ved én given investering i forhold til risikoen i

det generelle marked. Er beta lig med 1, betyder det at risikoen vurderes at være identisk med markedet. Er

beta mindre end 1, er risikoen ved investeringen mindre end det generelle marked – er beta 0, er der ingen

risiko. Tilsvarende er beta over 1, er investeringen altså mere risikofyldt end det generelle marked. Det er

muligt at beregne Beta, bl.a. ved hjælp af en simpel regressionsmodel, hvor aktiens afkast er den afhængige

variabel og aktieafkastet på aktieindekset er den uafhængige variabel. Alternativt kan benyttes almindelig

sund fornuft (common sense-metoden), hvor der foretages en kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede

risiko.227 Til at vurdere beta for Novo Nordisk er benyttet common sense-metoden, da det er vurderet

komplekst at definere aktieafkastet på aktieindekset. På baggrund heraf er indhentet et estimat af beta, fra

en professionel investeringsside, kaldet Ycharts.228 Ifølge Ycharts er beta for Novo Nordisk pr. 31.12.2014

0,976, hvorfor de vurderer at aktien er mindre risikofyldt end markedet (S&P 500). Det vurderes mere

retvisende at bruge indekset for S&P 500 (aktieindeks med over 500 store amerikanske virksomheder, fordelt

på forskellige brancher), end at ”nøjes” med C20 (danske aktieindeks) da dette spænder meget bredere samt

at investor ikke kun forventes at fokusere på danske aktier. På baggrund heraf er beta fastsat til 0,976.

4.3.2.3 Risikopræmie

Risikopræmien, også kaldet � (� � ) − � � , er det tillæg som investor kræver for at investere i én given aktie,

frem for at investere i en ”risikofri” investering. Risikopræmien er i dette tilfælde fastsat med udgangspunkt

i Carnegies rapport ”Perspektiv” som er udgivet i maj 2015.229 I denne beskrives markedsrisikopræmien for

2014 at være 7,5 %. Carnegies porteføljeforvalter, Morten Springborg, vurderer dog at dette er en høj

markedsrisikopræmie på 7,5 % historisk set. Grundet de lave renter, er dette dog ikke vurderet usandsynligt.

Med udgangspunkt heri er risikopræmien fastsat til 7 %.

225 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 44
226 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/298104/danske_renter_i_historisk_bund.html
227 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 45
228 Bilag 6.10
229 http://cww.dk/media/PDF/2015_05_WACC.pdf
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4.3.2.4 Ejernes afkastkrav

Ud fra de gennemgående parametre, er det nu muligt at opgøre ejernes afkastkrav, også kaldet � � . Ejernes

afkastkrav kan beregnes ved hjælp af Capital Asset Pricing Model, som er en prisfastsættelsesmodel.230

Formlen for CAPM er: � � = � � + � � � (� � ) − � � �

Idet vi har defineret alle parametre i CAPM, kan ejernes afkastkrav beregnes til:

� � = 0,5 % + 0,976 × 7 % = 7,332 %

4.3.2.5 Afkastkrav netto finansielle aktiver

Der opgøres som regel et afkastkrav på netto finansielle forpligtelser, til at beregne wacc – i Novo Nordisks

tilfælde, er der imidlertid ikke nogle netto finansielle forpligtelser, men istedet netto finansielle aktiver. Med

udgangspunkt heri, skal der opgøres et afkastkrav for de netto finansielle aktiver, også kaldet � � � .231

Til at opgøre Novo Nordisks afkastkrav, er der benyttet årsrapporten for 2014, hvoraf de har beskrevet deres

”Financial risks”.232 Heraf fremgår det at Novo Nordisk primært foretager investeringer i højt ratede

selskaber/obligationer, hvorfor risikoen og afkastet derfor er lavt. I 2014 har Novo Nordisk haft et afkast på

0,35 % på deres obligationer – tilsvarende havde de i 2013 et afkast på 0,41 %. Afkastet er derfor faldet,

hvilket hænger sammen med det faldende renteniveau.

Ovenstående indikerer at Novo Nordisk har et lavt afkastkrav, da de ikke ønsker at løbe nogle væsentlige

risici. På baggrund heraf estimeres selskabets afkastkrav at være 0,35 %, som tilsvarer det lave renteniveau.

4.3.2.6 Kapitalstruktur

Kapitalstrukturen skal opgøres, da denne skal bruges i beregningen af wacc. Kapitalstrukturen defineres ved

at opgøre henholdsvis markedsværdien af egenkapitalen � � , markedsværdien af netto finansielle aktiver

� � � � samt markedsværdien af netto driftsaktiverne � � � � .233

Markedsværdien af egenkapitalen � � vil i Novo Nordisks tilfælde være defineret som børskursen pr.

31.12.2014. Det skal bemærkes at der både er A- og B aktier, hvoraf det kun er B-aktierne der er

børsnoterede. A-aktierne vil derfor blive værdiansat til samme kurs som B-aktierne. Børskursen pr.

31.12.2014 var for B-aktierne 260,30 kr. pr. aktie.234 Med udgangspunkt heri er markedsværdien for Novo

Nordisk A/S beregnet pr. 31.12.2014 til at være 689.795 mio. kr. (se figur 24).

230 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 43-44
231 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 47-48
232 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2014, side 82
233 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 46-47
234 Afsnit 2.1.4.3
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Antal aktier
31.12.2014

Aktie kurs
31.12.2014

Markedsværdi
31.12.2014

A-aktier 537.436.000 kr. 260,30 kr. 139.894.590.800
B-aktier 2.112.564.000 kr. 260,30 kr. 549.900.409.200
Total 2.650.000.000 kr. 689.795.000.000

Figur 24 235

Markedsværdien af netto finansielle aktiver � � � � er opgjort til 13.435 mio. i reformuleringen.236

Markedsværdien af netto driftsaktiverne � � � � kan nu opgøres som:

� � � � = � � − � � � � = 689.795 � � � . � � . −13.435 � � � . � � . = 676.360 � � � . � � .

4.3.2.7 Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger

De vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldet � � � � � , kan beregnes ved hjælp af formlen237:

� � � � � =
� �

� � � �
× � � −

� � � �

� � � �
× � � �

Vi har i de foregående afsnit beregnet de enkelte parametre som udgøres af nedenstående:

� � = Ejernes afkastkrav = 7,332 %

� � � = Afkastkrav netto finansielle aktiver = 0,35 %

� � = Markedsværdien af egenkapitalen = 689.795 mio. kr.

� � � � = Markedsværdien af netto finansielle aktiver = 13.435 mio. kr.

� � � � = Markedsværdien af netto driftsaktiverne = 676.360 mio. kr.

� � � � � =
� � � . � � �

� � � . � � �
× 7,332 % −

� � . � � �

� � � . � � �
× 0,35 % = 7,478 % − 0,007 % = 7,471 %

235 Opstillet på baggrund af oplysninger i afsnit 2.1.2.3
236 Figur 24, Bilag 6.2
237 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 46-47
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4.3.2.8 Værdiansættelse med DCF-modellen

Med udgangspunkt i alle nøgletal og parametre som er beregnet i de foregående afsnit, er der foretaget

beregning af værdiansættelsen for Novo Nordisk A/S, med udgangspunkt i DCF-modellen.238 Beregningen

fremgår af figur 25 herunder.

Mio. DKK 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Omsætning 88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

Årlig NDA 28.385 33.572 36.458 39.413 42.412 45.430 50.521

DO total, efter skat 23.841 29.204 32.333 34.963 37.633 40.320 41.853

Årlig vækst i NDA 5.187 2.887 2.955 2.999 3.018 5.091

FCF 24.018 29.446 32.008 34.634 37.302 36.763

Diskonteringsfaktor 0,9305 0,8658 0,8056 0,7496 0,6975

FCF tilbagediskonteret 22.348 25.495 25.787 25.962 26.018

Sum af DCF
tilbagediskonteret 125.610

Terminalværdi 697.017

Virksomhedsværdi 822.627

Netto finansielle aktiver 13.435

Egenkapitalværdi 836.062

Aktiekapital i mio. 2.650

Værdi pr. aktie 315

Figur 25 239

Ud fra værdiansættelsen af Novo Nordisk A/S, kan det ses at kursværdien pr. aktie er beregnet til 315 kr.

Børskursen pr. 31.12.2014, var som sagt 260,3 kr., hvorfor der er en ”afvigelse”, på 55 kr. Hvis der tages

udgangspunkt i at værdiansættelsen er retvisende, ligger der derfor en potentiel kursstigning på omkring

21 % i Novo Nordisk aktien.

4.3.3 Delkonklusion på værdiansættelse

I de foregående afsnit er der foretaget budgettering og beregninger af nøgletal, som alle er mundet ud i en

værdiansættelsesberegning af Novo Nordisk, som er foretaget ved hjælp af DCF-modellen. Ved

værdiansættelsen kunne det konstateres at der ligger en potentiel kursstigning på 21 % i Novo Nordisk-

aktien, idet børskursen pr. 31.12.2014 udgjorde 260,3 kr. pr. aktie, mens at den estimerede kursværdi er

315 kr. pr. aktie. Den primære årsag til at den estimerede værdi er større end børskursen er, at Novo Nordisks

forventede omsætningsvækst ikke var udmeldt pr. 31.12.2014 – den beregnede kursværdi er derfor ikke

vurderet usandsynlig. Det skal bemærkes at der er mange variabler i værdiansættelsesmodellen, og dermed

en del usikkerheder. For at imødekomme disse potentielle usikkerheder, er der udarbejdet en

følsomhedsanalyse i det følgende afsnit.

238 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 49-56
239 Figur 25, Bilag 6.11
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4.4 Følsomhedsanalyse

4.4.1 Følsomhed

Værdiansættelse foretages på baggrund af skøn, forudsætninger og estimater, hvorfor der naturligvis er en

del usikkerheder forbundet hermed. Det er derfor relevant at kigge på de væsentligste value-drivers, i

forbindelse med værdiansættelsen – altså de forudsætninger og forhold der har størst indvirkning. I forrige

afsnit blev værdiansættelsen af Novo Nordisk foretaget, hvor der både blev opstillet forudsætninger for

beregningen af � � � � � samt for væksten i terminalperioden. Disse to faktorer vurderes at være de to

væsentligste, i forhold til beregningnen af værdiansættelsen og dermed estimeringen af aktiekursen.

� � � � � indeholder flere variabler, herunder den risikofrie rente, beta og risikopræmien. Det er primært beta

og risikopræmien der kan have de største påvirkninger, da disse bliver ganget sammen. � � � � � er derfor meget

følsom overfor ændringer i disse faktorer – sættes risikorenten eller beta eksempelvis op, vil � � � � � tilsvarende

stige. Årsagen til at � � � � � stiger i dette tilfælde, skyldes at risikoen ved investeringen bliver større og at

investors merafkastet dermed bliver mindre. Dette påvirker værdiansættelsen negativt, altså bliver

aktiekursen mindre.

En anden væsentlig faktor er terminalperioden, som ligeledes rummer en stor del variabler. De væsentligste

valuedrivers for terminalperioden i Novo Nordisks tilfælde vurderes at være estimeringen af

omsætningsvækst og overskudsgrad/driftsoverskud. Novo Nordisk er som sagt inde i en periode med høj

vækst, hvorfor det er svært at estimere omsætningen – jo højere væksten i omsætningen sættes, jo højere

bliver kursværdien af aktien. Det samme er gældende for driftsoverskuddet efter skat, som primært er

påvirket af OGsalg før skat – sættes OGsalg før skat op, stiger aktiekursen ligeledes, da Novo Nordisk dermed

tjener flere penge. Til at illustrere betydningen i ændringer for henholdsvis væksten i omsætningen og � � � � �

er der i figur 26, udarbejdet en følsomhedsanalyse over disse 2 faktorer. Analysen er udarbejdet med

udgangspunkt i stigninger/fald på 0,5 %-point.

Salgsvækst i terminalperioden

2,3% 2,8% 3,3% 3,8% 4,3% 4,8% 5,3%

6,0% 338 382 443 531 672 933 1579

6,5% 297 330 373 432 519 656 911

7,0% 266 291 323 365 422 507 641

r wacc 7,5% 240 260 284 315 357 413 495

8,0% 219 235 254 278 309 349 404

8,5% 201 214 230 249 272 302 341

9,0% 186 197 210 225 243 266 295

Figur 26 240

240 Figur 26, Bilag 6.12
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Som det fremgår af følsomhedsanalysen er den anvendte og estimerede aktiekurs for Novo Nordisk på 315

kr., placeret i midten af figuren, med � � � � � på 7,5 % og salgsvækst 3,8%. Bevæger man sig til højre for det

oprindelige estimat, stiger salgsvæksten med 0,5%-point, mens � � � � � er uændret, hvilket giver en stigning i

aktiekursen på 42 kr., da kursen stiger til 357 kr. Bevæger man sig i stedet op over det oprindelige estimat,

er salgsvæksten uændret, men i stedet er � � � � � reduceret med 0,5 %-point. Dette giver en kursstigning på 50

kr., da aktiekursen stiger til 365 kr. Dermed kan det konkluderes at følsomheden i aktiekursen er størst, ved

ændringer i � � � � � , fremfor ændringer i salgsvæksten.

Det vurderes at der er en del usikkerheder i værdiansættelsen af Novo Nordisk, som påvirker den estimerede

aktiekurs. Var væksten i omsætningen sat op med 0,5 %-point og var investors afkastkrav sænket med

omkring 1 %-point, kunne det betyde at aktiekursen var estimeret til omkring 420 kr., hvilket er en stor

afvigelse i forhold til den estimerede aktiekurs på 315 kr. Det kan derfor konkluderes at den estimerede

aktiekurs for Novo Nordisk A/S, på 315 kr., kun er et vejledende estimat og dermed ikke er en ”endelig værdi”.

4.4.2 Kritik af DCF-modellen

DCF-modellen er anvendt til beregningen af værdiansættelsen af Novo Nordisk. Modellen tager som sagt

udgangspunkt i det frie cashflow, som beregnes ud fra tilgængelige oplysninger som virksomheden har oplyst

i årsrapporter. Modellen er baseret på, at man har et indgående kendskab til virksomheden, idet man skal

opstille en masse estimater, som danner grund for værdiansættelsen af virksomheden. Ulempen herved er

dermed at det bliver investors ”egen vurdering”, som danner baggrund for værdiansættelsen. Investor vil

typisk kun have adgang til historiske data som estimaterne fastsættes ud fra – dermed kan der nemt opstå

fejlestimater, da DCF-modellen er baseret på fremtidige pengestrømme, og dermed er de historiske data ikke

nødvendigvis retvisende. Investor vil selvfølgelig opstille estimater om de fremtidige pengestrømme med

udgangspunkt i tilgængelige data, herunder forventninger til markedsudviklingen, virksomheden osv.

Udfordringen er at der er så mange usikkerheder i virksomhedens omverden, som hverken modellen eller

investor kan tage højde for, eksempelvis konkurrenter, substituerende produkter, politisk indvirkning mv.

DCF-modellen kan derfor være et godt analyseværktøj, men der en er del usikkerheder omkring den, da det

kræver at analytikeren/investoren har et stort kendskab til virksomheden og branchen, samt forventningen

til udviklingen heri. Ulempen ved at analytiker har så stort et kendskab til virksomheden, vil ligeledes være

at det bliver sværere at forholde sig objektivt, i takt med at kendskabet og forholdet til virksomheden øges.

Der kræves derfor stor professionel skepsis, i forhold til rådata fra årsrapporter o.l., men også til opstilling af

estimater. Med udgangspunkt i ovenstående, vurderes det at man med anvendelse af DCF-modellen, kan

komme med en tilnærmelsesvis værdiansættelse af en virksomhed, men at denne aldrig vil kunne vurderes

retvisende, da der er en masse udefra kommende faktorer, som der ikke kan tages højde for.
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5. Konklusion
Novo Nordisk A/S blev i 1923 stiftet af et dansk ægtepar, med det formål at fremstille insulin til behandling

af diabetes. Senere hen er selskabet vokset, hvilket blandt andet er sket igennem fusioner og børsnotering

på den danske fondsbørs. Novo Nordisk A/S er i dag ejet af Novo A/S (som ejes af Novo Fonden) og

aktionærer, som handler aktien på fondsbørsen. Selskabet har hovedsæde i Danmark, nærmere bestemt i

Bagsværd, og har en dansk CEO, i Lars Rebien Sørensen, som har besiddet posten i mere end 15 år. Novo

Nordisk er en verdensomspændende virksomhed og beskæftiger over 40.000 medarbejdere, i mere end 75

lande. Novo Nordisk er bygget op omkring ledelsesmodellen ”The Novo Nordisk Way”, som ligger vægt på

social bæredygtighed, i form af de tre parametre: socialt ansvar, økonomisk ansvar samt miljø ansvar.

Novo Nordisk beskæftiger sig med 2 forretningsområder, henholdsvis Diabetescare og Biopharmaceuticals.

Selskabets primære forretningsområde er Diabetescare, som i 2014 udgjorde omkring 80 %, af den samlede

omsætning på 89 milliarder kr. Selskabets største marked er USA, som tegner sig for op mod halvdelen af

omsætningen, på markedet for Diabetescare.

På verdensplan er det estimeret at 415 millioner mennesker lider af diabetes, hvoraf det kun er omkring 222

millioner, som har fået konstateret sygdommen. The International Diabetes Federation anslår, at antallet af

diabetikere forventes at stige til 642 millioner mennesker i 2040, svarende til en stigning på 55 %. Grundet

denne store sociale udfordring, er markedet for diabetesbehandling et marked med høj vækst. Produkterne

til diabetesbehandling udgøres primært af insulinprodukter, herunder er der 3 segmenter, henholdsvis

moderne insulin, langtidsvirkende insulin og GLP-1. Fælles for produkterne er at de alle skal injekteres i

kroppen, hvorfor diabetikere dagligt er nødsaget til at stikke sig med en nål.

Markedet for diabetesbehandling er anslået til at udgøre omkring 350 milliarder kr., og domineres primært

af 3 store udbydere, herunder danske Novo Nordisk, franske Sanofi og amerikanske Eli Lilly. Den største

udbyder på markedet for diabetesbehandling er Novo Nordisk, som har en anslået markedsandel på 28 %,

dernæst Sanofi med 22 % og Eli Lilly med 14 %. Novo Nordisk er markedsleder indenfor produktsegmenterne

moderne insulin og GLP-1, mens Sanofi er markedsleder indenfor produktsegmentet langtidsvirkende insulin.

Markedet for diabetesbehandling er kendetegnet ved at der stor fokus på forskning- og produktudvikling, da

det historisk har vist sig at være en stor konkurrencefordel, at være den første til at lancere nye produkter.

Årsagen hertil skyldes, at selskaberne har mulighed for at tage patent på egenudviklede produkter, hvilket

giver en langvarig konkurrencefordel - patenter kan være gældende i op til 20 år. Der er imidlertid en stor

risiko ved denne store fokus på forskning, da det er meget omkostningstungt – det er anslået at den samlede

proces fra forskning til lancering koster op mod 5,5 milliarder kr. Dertil tager det flere år, at forske og udvikle

et produkt, at få det godkendt samt at få det lanceret. Grundet de høje kapitalkrav til forskning samt
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tidsperspektivet i det, er adgangsbarriererne høje for nye konkurrenter. Markedet er generelt præget af lav

konjunturfølsomhed, da behandling af diabetesbehandling anses som en nødvendighedsvare.

Den største risiko i markedet er truslen fra substituerende produkter, som må forventes at kunne komme fra

eksisterende udbydere af diabetesbehandling, som har fokus på forskning. Dertil lider markedet under

truslen for, at der findes en måde at kurere diabetes på, hvilket vil kunne eliminere markedets

eksistensgrundlag. En anden udefrakommende faktor er truslen fra politisk side, da der bl.a. har været tale

om en prisregulering af medicinalmarkedet, hvilket vil kunne påvirke branchen for diabetesbehandling.

Fremadrettet forventes markedet for diabetesbehandling, at fortsætte med at vækste, grundet det stigende

antal diabetikere. Væksten i markedet vil gøre at konkurrencen forventes, at blive øget, da det er attraktivt

at befinde sig i et vækstmarked med lav konjunkturfølsomhed. Markedstrenden med fokus på forskning- og

produktudvikling forventes at fortsætte, hvorfor konkurrencen fortsat vil være præget af, at komme først på

markedet med nye produkter.

Novo Nordisk er blandt de bedste selskaber i branchen for diabetesbehandling, til at udvikle nye produkter.

Årsagen hertil skyldes selskabets mange års erfaring i branchen, hvorfor de har opbygget et utrolig stort

knowhow, indenfor diabetesbehandling. Dette knowhow gør at Novo Nordisk har været i stand til at forkorte

udviklingsfasen, hvilket giver en stor konkurrencefordel i forhold til konkurrenterne. Dertil har selskabet også

haft fokus på produktionsprocessen, hvorfor de har effektiviseret denne proces – dette har medført at Novo

kan producere produkter, der er billigere end størstedelen af deres konkurrenter.

Novo Nordisk er stort eksponeret i USA, hvorfor de er meget følsomme overfor markedsudviklingen heri.

Grundet øgede omkostninger til forskning, er Novo særligt udsat, såfremt at en konkurrent måtte lancere et

substituerende produkt.

Novo Nordisk har som nævnt ovenfor, øget deres investeringer i forskning- og produktudvikling over de

seneste år, hvorfor selskabet følger markedsudviklingen. Der bliver blandt andet satset på en insulintablet,

som dog fortsat er i udviklingsfasen – lykkes Novo med denne, forventes den at kunne revolutionere

markedet for diabetesbehandling. Novo Nordisk har en del gældende patenter, på nogle af de bedst

sælgende produkter, hvoraf det vigtigste først udløber i 2019. Novo forventer desuden at omsætningen for

2015 overstiger 100 milliarder kr., grundet lanceringen af nye produkter samt en øget vækst i USA.

Med udgangspunkt heri, vurderes der derfor fortsat god basis for indtjening de kommende år i Novo Nordisk.

Ud fra ovenstående kendskab til Novo Nordisk og markedet for diabetesbehandling, samt forventningerne

hertil, er der foretaget værdiansættelse af Novo Nordisk A/S. Værdiansættelsen, baseret på en DCF-model,

estimerede Novo Nordisk A/S’ markedsværdi, til at udgøre 836 milliarder kr., svarende til en aktiekurs på 315

kr. pr. aktie. Den 31.12.2014 udgjorde Novo Nordisks børskurs 260,30 kr. pr. aktie. Den estimerede
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værdiansættelse af Novo Nordisk indikerer derfor, at der er en potentiel merværdi i aktien, på 54,70 kr. pr.

stk. og at aktien dermed er undervurderet. Med udgangspunkt i den potentielle merværdi på 54,70 kr., er

der for investor, potentiale til et afkast på op mod 21 %, hvilket vurderes højt sammenlignet med den

generelle markedsrisikopræmie som er fastsat til 7 %.

Novo Nordisk er markedsleder på markedet for diabetesbehandling, som er et marked i vækst og med lav

konjunkturfølsomhed. Markedslederposition ser ikke ud til, at ændre sig, i de kommende år. Novo Nordisk

har høje forventninger til væksten i omsætningen, grundet deres brede produktlinje samt store pipeline med

nye produkter. Der er derfor ikke indikationer på, at Novo Nordisks vækst skulle stagnere. Risikoen ved Novo

Nordisk er deres følsomhed overfor den amerikanske økonomi, samt risikoen fra substituerende produkter.

Der er dog ikke indikationer på, at disse forhold måtte påvirke aktien negativt, de kommende år. Udover det

beregnede potentielle merafkast på 21 %, er der i fremtiden mulighed for et endnu større afkast – her tænkes

på Novo Nordisk storsatsning om en insulintablet. Lykkes Novo med at udvikle denne, ligger der et væsentlig

større afkast i aktien, da dette ikke er indpriset heri.

På baggrund af ovenstående, vurderes det at være attraktivt for private investorer, at investere i markedet

for diabetesbehandling, da risikoen i markedet vurderes lav, grundet markedsvæksten og den lave

konjunkturfølsomhed. Risikoen ved køb af Novo Nordisk aktien, vurderes ligeledes at være lav, grundet en

lav markedsrisiko, høj vækst samt Novo Nordisks markedslederposition og deres forventninger, til de

kommende år. Dertil er det potentielle afkast på 21 %, væsentligt større end markedsrisikopræmien. Med

udgangspunkt heri, vurderes det attraktivt for private investorer, at købe og eje aktier i Novo Nordisk A/S.
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6. Perspektivering
Siden afslutningen af skriveprocessen, er Novo Nordisk A/S kommet med en årsrapport for 2015. Af denne

ses det at selskabet formåede, at nå deres målsætning om en omsætning over 100 milliarder kr., idet denne

udgjorde 108 milliarder kr. i 2015. Der forventes en fortsat vækst i omsætningen på 5-9 %, i 2017.241 Var disse

oplysninger medtaget i den estimerede værdiansættelse af Novo Nordisk, ville det have betydet at

aktiekursen ville være vurderet større. Dette afspejles også i børskursen, som er steget til 360 kr. pr. aktie,

ved indgangen til april 2016.242 Denne aktiekurs er dog også påvirket af andre begivenheder, såsom løbende

godkendelser af produkter, samt resultater på igangværende studier. Der er blandt andet kommet resultater

fra studier af selskabets GLP-1 produkt, Victoza, som viser at nedbringe risikoen for hjerte-kar sygdomme.

Efter denne nyhed, løftede en række finanshuse deres kursmål på Novo Nordisk.243

Novo Nordisk har som sagt øget deres omsætning for 2015 – heraf er den største vækst sket i Nordamerika,

hvor selskabet er vækstet med 32 %. Dette marked var i forvejen Novo Nordisks største marked, og udgør nu

over halvdelen, af selskabets samlede omsætning. Det betyder at Novos følsomhed over for udviklingen i

USA er steget, hvorfor netop denne faktor bliver mere og mere relevant, at medtage i vurderingen af

selskabet.

Med udgangspunkt i de nye oplysninger, vurderes det at den foretagne budgettering i opgaven, er

undervurderet, da omsætningsvæksten er sat for lavt. Dermed er den estimerede værdiansættelse

tilsvarende undervurderet. Dette vil dog ikke ændre konklusionen, da det blot vil forstærke købssignalet, for

private investorer.

241 Kilde: Novo Nordisk A/S’ årsrapport 2015, side 14
242 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/novo-nordisk-b-a-s/205365
243 https://www.nordnet.dk/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=383549013&sourcecode=ddk
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6. Bilag
6.1 Reformuleret egenkapitalopgørelse
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html

Mio. kr. 2014 2013 2012 2011 2010

Egenkapital primo 42.569 40.632 37.448 36.965 35.734

Transaktioner med ejere

Betalt udbytte -11.866 -9.715 -7.742 -5.700 -4.400

Aktiebaseret aflønning 371 409 308 319 463

Køb egne aktier -14.728 -13.989 -12.162 -10.839 -9.498

Salg egne aktier 61 65 266 244 678

Skat ved salg af egne aktier 0 0 0 -123 0

Skattekredit ifm. aktieoptionsprogram 58 114 56 0 0

Årets transaktioner med ejere -26.104 -23.116 -19.274 -16.099 -12.757

Totalindkomst

Årets resultat 26.481 25.184 21.432 17.097 14.403

Valutakursreguleringer -39 -435 -172 -173 300

Gevinst/tab vedr. sikring af pengestrømme -3.454 386 2.031 -512 -1.065

Effekt ved ændring af regnskabspraksis -247 54 -281 0 0

Skat af egenkapitalposteringer 1.088 -136 -552 170 350

Anden totalindkomst -2.652 -131 1.026 -515 -415

Årets totalindkomst 23.829 25.053 22.458 16.582 13.988

Egenkapital ultimo 40.294 42.569 40.632 37.448 36.965



Side 83 af 96

6.2 Reformuleret balance
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Mio. DKK 2014 2013 2012 2011 2010

Driftsaktiver (DA)

Patenter og licenser 454 810 762 696 795

Koncernsoftware 924 805 733 518 412

Andre immaterielle aktiver 0 0 0 275 251

Grunde og bygninger 10.458 9.917 9.464 9.075 8.550

Produktionsanlæg og maskiner 5.500 5.350 5.047 5.957 6.437

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.377 1.183 1.150 1.084 1.004

Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

og materielle anlægsaktiver under udførelse 5.801 5.432 5.878 4.815 4.516

Kapitalinteresser i associerede virksomheder 0 0 0 39 43

Øvrige finansielle aktiver 856 551 228 234 254

Udskudt skatteaktiv 5.399 4.231 2.244 2.414 1.847

Varebeholdninger 11.357 9.552 9.543 9.433 9.689

Tilgodehavender fra salg 13.041 10.907 9.639 9.349 8.500

Afledte finansielle instrumenter 30 1.521 931 48 108

Andre tilgodehavender 2.724 2.379 2.618 2.263 2.306

Tilgodehavende selskabsskat 3.210 3.155 1.240 883 650

Driftslikviditet (anslået til 2 % af omsætning) 1.776 1.671 1.561 1.327 1.216

Driftsaktiver (DA) i alt 62.907 57.464 51.038 48.410 46.578

Driftsforpligtelser (DF)

Hensættelse til udskudt skat 7 672 732 3.206 2.865

Andre hensættelser 13.631 10.493 9.563 8.264 6.667

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.950 4.092 3.859 3.291 2.906

Selskabsskat 2.771 2.222 593 1.171 1.252

Anden gæld 11.051 9.386 8.982 8.534 7.954

Pensionsforpligtelser 1.031 688 760 439 569

Afledte finansielle instrumenter 2.607 0 48 1.492 1.158

Driftsforpligtelser (DF) i alt 36.048 27.553 24.537 26.397 23.371

Netto driftsaktiver (NDA) 26.859 29.911 26.501 22.013 23.207

Finansielle forpligtelser (FF)

Langfristet gæld 0 0 0 502 504

Kortfristet gæld 720 215 500 351 562

720 215 500 853 1.066

Finansielle aktiver (FA)

Værdipapirer 1.509 3.741 4.552 4.094 3.926

Likvide beholdninger 14.396 10.728 11.553 13.408 12.017

Tilgodehavende renter 26 75 87 113 97

Driftslikviditet -1.776 -1.671 -1.561 -1.327 -1.216

14.155 12.873 14.631 16.288 14.824

Netto finansielle aktiver (NFA) i alt 13.435 12.658 14.131 15.435 13.758

Egenkapital (EK) 40.294 42.569 40.632 37.448 36.965
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6.3 Reformuleret resultatopgørelse
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Mio. DKK

2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsætning 88.806 83.572 78.026 66.346 60.776

Produktionsomkostninger -12.316 -12.059 -11.475 -10.709 -9.848

Salgs- og distributionsomkostninger -23.159 -23.302 -21.448 -18.909 -18.135

Forsknings- og udviklingsomkostninger -12.846 -11.267 -10.434 -8.995 -9.142

Administrationsomkostninger -3.454 -3.449 -3.259 -3.187 -3.009

Afskrivninger -3.435 -2.799 -2.693 -2.737 -2.467

Driftsoverskud fra salg før skat 33.596 30.696 28.717 21.809 18.175

Skat af årets resultat -7.615 -7.355 -6.379 -4.828 -3.883

Skattefordel af finansielle poster -3 -23 -31 -27 -71

Skat allokeret til andet driftsoverskud 115 439 -177 53 -133

= Skat på driftsoverskud fra salg -7.504 -6.938 -6.586 -4.802 -4.086

Driftsoverskud fra salg efter skat 26.093 23.758 22.131 17.007 14.089

Andre driftsindtægter 896 797 757 565 716

Finansielle indtægter 32 1.631 0 240 147

Finansielle omkostninger -413 -485 -1.529 -562 -1.488

Overskud, associerede virksomheder 0 0 0 -4 1.070

Dirty surplus poster

Valutakursreguleringer -39 -435 -172 -173 300

Gevinst/tab vedr. sikring af pengestrømme -3.454 386 2.031 -512 -1.065

Effekt ved ændring af regnskabspraksis -247 54 -281 0 0

Skat af egenkapitalposteringer 1.088 -136 -552 170 350

Skat herpå 115 439 -177 53 -133

Driftsoverskud fra andre poster efter skat -2.252 1.373 431 -329 163

Driftsoverskud i alt 23.841 25.130 22.561 16.678 14.251

Finansielle indtægter 135 71 125 274 235

Finansielle omkostninger -150 -171 -259 -397 -569

Netto finansielle omkostninger før skat -15 -100 -134 -123 -334

-Skattefordel af finansielle poster -3 -23 -31 -27 -71

Netto finansielle omkostninger efter skat -12 -77 -103 -96 -263

Totalindkomst 23.829 25.053 22.458 16.582 13.988

Selskabsskatteprocent 22,3% 22,6% 22,9% 22,0% 21,2%
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6.4 Nøgletal fra reformulering
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Mio. DKK 2014 2013 2012 2011 2010

DA 62.907 57.464 51.038 48.410 46.578

(DF) 36.048 27.553 24.537 26.397 23.371

NDA 26.859 29.911 26.501 22.013 23.207

(FF) 720 215 500 853 1.066

FA 14.155 12.873 14.631 16.288 14.824

NFA 13.435 12.658 14.131 15.435 13.758

EK 40.294 42.569 40.632 37.448 36.965

2014 2013 2012 2011

Gns. DA 60.186 54.251 49.724 47.494

Gns. FA 13.514 13.752 15.460 15.556

Gns. FF 468 358 677 960

Gns. DF 31.801 26.045 25.467 24.884

Gns. Leverandørgæld 4.521 3.976 3.575 3.099

2014 2013 2012 2011

Gns. NDA 28.385 28.206 24.257 22.610

Gns. NFA 13.046 13.395 14.783 14.597

Gns. EK 41.432 41.601 39.040 37.207
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6.5 Nøgletal til DuPont-modellen
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Niveau 1 2014 2013 2012 2011

ROE, Egenkapitalens forrentning 57,5% 60,2% 57,5% 44,6%

ROIC, Afkast på driftsaktiviteter 84,0% 89,1% 93,0% 73,8%

FGEAR, Finansiel gearing 0,31 0,32 0,38 0,39

SPREAD, Rentemarginalen 84,1% 89,7% 93,7% 74,4%

r, Gennemsnitlig lånerente -0,09% -0,58% -0,70% -0,66%

Niveau 2 2014 2013 2012 2011

OG, Overskudsgrad 26,8% 30,1% 28,9% 25,1%

AOH, Aktivernes omsætningshastighed 3,1 3,0 3,2 2,9

Niveau 3 2014 2013 2012 2011

OGsalg, Overskudsgrad fra salg 29,38% 28,43% 28,36% 25,63%

OGandet, Overskudsgrad fra andre poster -2,54% 1,64% 0,55% -0,50%

Netto driftsaktiver / omsætning 0,30 0,36 0,34 0,33

Varebeholdninger / omsætning 0,13 0,11 0,12 0,14

Tilgodehavender fra salg / omsætning 0,15 0,13 0,12 0,14

Andre kortfristede driftsaktiver / omsætning 0,09 0,10 0,08 0,07

Leverandørgæld / omsætning (0,06) (0,05) (0,05) (0,05)

Andre kortfristede driftsforpligtelser / omsætning (0,32) (0,24) (0,22) (0,26)

Arbejdskapital /nettoomsætning (0,01) 0,06 0,06 0,04

Immaterielle aktiver / omsætning 0,02 0,02 0,02 0,02

Materielle aktiver / omsætning 0,26 0,26 0,28 0,32

Netto andre langfristede driftsaktiver / omsætning 0,04 0,01 (0,01) (0,05)

Anlægskapital / omsætning 0,31 0,30 0,28 0,29

6.6 Budgetteret omsætningsvækst
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Mio. DKK 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Diabetescare,
nettoomsætning 69.980 80.477 87.720 95.176 102.790 110.499 114.919

Forventet vækst 15,0% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 4,0%
Biopharmaceuticals,
nettoomsætning 18.826 20.238 21.655 23.062 24.446 25.790 26.538

Forventet vækst 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 2,9%

Total, nettoomsætning 88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

Forventet vækst 13,4% 8,6% 8,1% 7,6% 7,1% 3,8%
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6.7 Budgetteret AOH og NDA
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Nettoomsætning
88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

Aktivernes omsætningshastighed (AOH)
3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8

Netto driftsaktiver (NDA)
28.385 33.572 36.458 39.413 42.412 45.430 50.521

6.8 Overskudsgrad før skat
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Overskudsgrad 2014 2013 2012 2011

OGsalg, Overskudsgrad fra salg før skat 37,83% 36,73% 36,80% 32,87%

6.9 Driftsoverskud efter skat
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Nettoomsætning
88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

OGsalg, før skat
37,8% 37% 37% 37% 37% 37% 37%

DOsalg, før skat
33.596 37.265 40.469 43.748 47.077 50.427 52.339

Skatteprocent
22,3% 21,3% 19,8% 19,8% 19,8% 19,8% 19,8%

DOsalg, efter skat
26.093 29.327 32.456 35.086 37.756 40.443 41.976

DOandet, efter skat
(2.252) (123) (123) (123) (123) (123) (123)

DO total, efter skat
23.841 29.204 32.333 34.963 37.633 40.320 41.853
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6.10 Beta, Novo Nordisk
Kilde: https://ycharts.com/companies/NVO/market_beta_60_month

Metode:

“YCharts calculates the 60 month market beta by regressing stock returns less the risk free rate of returns on the market

returns less the risk free rate of return (Market returns come from the S&P 500 Total Returns Index (SPXTR), and the risk

free rate is the 4 Week Average T-Bill (Monthly). There must be a minimum of 36 months of stock returns for a company

to have its beta calculated. Beta is a measure of the risk of a stock when it is included in a well-diversified portfolio.

In financial theory, the Capital Asset Pricing Model breaks down expected stock returns into two components. The first

is the return that would be expected based on covariance with the movements of the market (for most stocks, when the

market as a whole goes up, the price of the stock will also go up). The second part is the increase in the price of a stock

that is not explained by the market. The first part - covariance with the market - is what Beta captures.

When Beta is positive, the stock price tends to move in the same direction as the market, and the magnitude of Beta tells

by how much. If a stock's Beta is greater than 1, that means that when the market index goes up 1%, we expect the stock

will go up by more than 1%. On the contrary, if the market goes down by 1%, we expect the stock to go down by more

than 1%. Negative Betas, while rare, signify a negative correlation. When the market goes up, we would expect the stock

price to go down.

For readers with a background in regression analysis, Beta is the slope of the linear regression shown in the formula

below, where Returns are the return on an individual stock or portfolio, Rf is the risk free rate, RMarket is the return on a

market portfolio, and e is an error term.”
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6.11 Driftsoverskud efter skat
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Mio. DKK 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminalværdi

Omsætning 88.806 100.715 109.375 118.238 127.236 136.290 141.458

Årlig NDA 28.385 33.572 36.458 39.413 42.412 45.430 50.521

DO total, efter skat 23.841 29.204 32.333 34.963 37.633 40.320 41.853

Årlig vækst i NDA 5.187 2.887 2.955 2.999 3.018 5.091

FCF 24.018 29.446 32.008 34.634 37.302 36.763

Diskonteringsfaktor 0,9305 0,8658 0,8056 0,7496 0,6975

FCF tilbagediskonteret 22.348 25.495 25.787 25.962 26.018

Sum af DCF tilbagediskonteret 125.610 Ve 689.795

Terminalværdi 697.017 Vnfa 13.435

Virksomhedsværdi 822.627 Vnda 676.360

Netto finansielle aktiver 13.435 rfa 0,350%

Egenkapitalværdi 836.062 re 7,332%

Aktiekapital i mio. 2.650 wacc 7,471%

Værdi pr. aktie 315 Salgsvækst 3,792%

Antal aktier 2.650.000.000

6.12 Salgsvækst i terminalværdi
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html og bilag 6.13.

Dataene er beregnet enkeltvis, ved at ændre henholdvis rwacc og salgsvækst i terminalværdien – der er derfor benyttet samme model som i bilag

6.11.

Salgsvækst i terminalværdi

2,3% 2,8% 3,3% 3,8% 4,3% 4,8% 5,3%

6,0% 338 382 443 531 672 933 1579

6,5% 297 330 373 432 519 656 911

7,0% 266 291 323 365 422 507 641

r wacc 7,5% 240 260 284 315 357 413 495

8,0% 219 235 254 278 309 349 404

8,5% 201 214 230 249 272 302 341

9,0% 186 197 210 225 243 266 295
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6.13 Regnskabsoplsyninger
Kilde: Novo Nordisk A/S årsrapporter for 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, http://www.novonordisk.com/annual_report_2014.html

Nedenstående er de oprindelige regnskabsoplysninger for Novo Nordisk A/S’a årsrapporter, for årene 2014-2010. Regnskabsoplysningerne er

oplistet i henholdsvis resultatopgørelse, aktiver og passiver.

Officiel Resultatopgørelse

Mio. DKK

2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsætning 88.806 83.572 78.026 66.346 60.776

Licensindtægter og andre driftsindtægter 896 797 757 565 716

Indtægter 89.702 84.369 78.783 66.911 61.492

Udgifter til råvarer og hjælpematerialer -12.316 -12.059 -11.475 -10.709 -9.848

Salgs- og distributionsomkostninger -23.159 -23.302 -21.448 -18.909 -18.135

Forsknings- og udviklingsomkostninger -12.846 -11.267 -10.434 -8.995 -9.142

Administrationsomkostninger -3.454 -3.449 -3.259 -3.187 -3.009

Resultat før afskrivninger 37.927 34.292 32.167 25.111 21.358

Indtægter fra associerede virksomheder 0 0 0 -4 1.070

Afskrivninger inkl. goodwill -3.435 -2.799 -2.693 -2.737 -2.467

Driftsresultat 34.492 31.493 29.474 22.370 19.961

Særlige poster 0 0 0 0 0

Resultat før finansielle poster 34.492 31.493 29.474 22.370 19.961

Finansielle indtægter 135 71 125 274 235

Heraf relateret til driften 32 1.631 0 240 147

Finansielle udgifter -150 -171 -259 -397 -569

Heraf relaterettil driften -413 -485 -1.529 -562 -1.488

Resultat før skat 34.096 32.539 27.811 21.925 18.286

Selskabsskatter -7.615 -7.355 -6.379 -4.828 -3.883

Årets resultat 26.481 25.184 21.432 17.097 14.403
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Officiel balance

Mio. DKK

2014 2013 2012 2011 2010

AKTIVER

Patenter og licenser 454 810 762 696 795

Koncernsoftware 924 805 733 518 412

Andre immaterielle aktiver 0 0 0 275 251

Immaterielle anlægsaktiver 1.378 1.615 1.495 1.489 1.458

Grunde og bygninger 10.458 9.917 9.464 9.075 8.550

Produktionsanlæg og maskiner 5.500 5.350 5.047 5.957 6.437

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.377 1.183 1.150 1.084 1.004

Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

og materielle anlægsaktiver under udførelse 5.801 5.432 5.878 4.815 4.516

Materielle anlægsaktiver 23.136 21.882 21.539 20.931 20.507

Kapitalinteresser i associerede virksomheder 0 0 0 39 43

Øvrige finansielle aktiver 856 551 228 234 254

Udskudt skatteaktiv 5.399 4.231 2.244 2.414 1.847

Finansielle anlægsaktiver 6.255 4.782 2.472 2.687 2.144

Anlægsaktiver 30.769 28.279 25.506 25.107 24.109

Varebeholdninger 11.357 9.552 9.543 9.433 9.689

Tilgodehavender fra salg 13.041 10.907 9.639 9.349 8.500

Afledte finansielle instrumenter 30 1.521 931 48 108

Andre tilgodehavender 2.724 2.379 2.618 2.263 2.306

Tilgodehavende renter 26 75 87 113 97

Tilgodehavende skat 3.210 3.155 1.240 883 650

Tilgodehavender 19.031 18.037 14.515 12.656 11.661

Værdipapirer 1.509 3.741 4.552 4.094 3.926

Likvide beholdninger 14.396 10.728 11.553 13.408 12.017

Omsætningsaktiver 46.293 42.058 40.163 39.591 37.293

Aktiver 77.062 70.337 65.669 64.698 61.402
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Mio. DKK

2014 2013 2012 2011 2010

PASSIVER

Aktiekapital 530 550 560 580 600

Egne aktier -11 -21 -17 -24 -28

Overført overskud 41.277 41.137 39.001 37.111 36.097

Andre reserver -1.502 903 1.088 -219 296

Egenkapital 40.294 42.569 40.632 37.448 36.965

Hensættelse til udskudt skat 7 672 732 3.206 2.865

Andre hensættelser 2.041 2.183 1.907 2.324 2.023

Hensættelser 2.048 2.855 2.639 5.530 4.888

Lån 0 0 0 502 504

Pensionsforpligtelser 1.031 688 760 439 569

Langfristet gæld 1.031 688 760 941 1.073

Afledte finansielle instrumenter 2.607 0 48 1.492 1.158

Bankgæld 720 215 500 351 562

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.950 4.092 3.859 3.291 2.906

Selskabsskat 2.771 2.222 593 1.171 1.252

Anden gæld 11.051 9.386 8.982 8.534 7.954

Hensættelser 11.590 8.310 7.656 5.940 4.644

Kortfristet gæld 33.689 24.225 21.638 20.779 18.476

Gæld 34.720 24.913 22.398 21.720 19.549

Passiver 77.062 70.337 65.669 64.698 61.402
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