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2 Indledning 

H. Lundbeck A/S er en verdenskendt medicinalvirksomhed, som gennem de sidste 32 år har specia-

liseret sig indenfor sygdomme, som rammer det centrale nervesystem.  

 

Deres mest kendte produkt år til dato er deres antidepressionsmiddel Cipralex (Lykkepille). Produk-

tet sælges i visse regioner under navnet Lexapro. Dette produkt stod i 2010 for 56 % af H. Lund-

becks A/S samlede omsætning. Virksomheden har med deres antidepressionsmidler opnået en mar-

kedsleder position på mange markeder. Udover Cipralex og Lexapro, har H. Lundbeck A/S en bred 

vifte af produkter, som primært henvender sig til sygdomme, der rammer det centrale nervesystem. 

Virksomheden går en fremtid i møde med mange udfordringer. I den kommende periode vil de bli-

ve ramt af flere patentudløb, hvoriblandt patentet på Cipralex/Lexapro vil udløbe. Derfor befinder 

virksomheden sig i en presset position, og kan de ikke erstatte omsætningen efter deres kernepro-

dukt, vil de komme i økonomiske problemer i løbet af en begrænset periode. 

 

Lundbeck operere i det meste af verden, og deres primær områder er Europa og USA. I 2009 købte 

de virksomheden Ovation, så de kunne etablere en platform på det amerikanske marked. Derudover 

er de så småt ved at trænge ind på det japanske og kinesiske marked.  

 

H. Lundbeck A/S er for tiden nr. 19 på det danske OMX C20, og bliver derfor fulgt tæt af medier 

og analytiker. Formålet med denne opgave er at beregne en teoretisk aktiekurs for H. Lundbeck A/S 

fremtid,  og sammenholde den kurs med den faktiske aktiekurs den 22 juli 2011. 
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3 Problemformulering 

Formålet med denne opgave er, at lave en teoretisk værdiansættelse af medicinalvirksomheden H. 

Lundbeck A/S den 22. juli 2011.  

For at kunne bestemme den teoretiske aktiekurs, er opgaven delt i 5 hovedområder, og hver område 

vil svare på følgende. 

Strategiske analyse.  

 Hvilke samfundsmæssige faktorer påvirker Lundbeck, og har derved betydning for selska-

bets strategiske udvikling.  

 Hvordan er konkurrence forholdende indenfor medicinalbranchen, med vægt på CNS-

sygdomme?  

 Hvilke svagheder og styrker har Lundbeck, og hvordan positionerer de sig i forhold til mu-

ligheder og trusler i omverdenen? 

 

Nøgletalsanalyse 

 Hvordan har rentabiliteten udviklet sig i perioden fra 2008 til 2010? 

 

Værdiansættelse 

 Hvordan er den teoretiske aktiekurs i forhold til den faktiske den 22. juli 2011? 

 

Scenarieanalyse 

 Hvordan ser fremtiden ud for Lundbeck? 

 

Følsomhedsanalyse 

 Hvor stor betydning har estimeringen af de underliggende drivere for den teoretiske værdi-

ansættelse ? 

 

Besvarelse på opgaven skal ende med et konkret køb eller sælg anbefaling til en nuværende eller 

mulig investor.
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4 Afgrænsning 

I opgaven er der valgt at arbejde under følgende afgrænsningerne.  

Opgaven er baseret på offentligt tilgængeligt materiale frem til den 30. juni 2011.  

I skrivende stund er Lundbeck i rampelyset i USA, da et af deres produkter anvendes i forbindelse 

med henrettelser. Betydningen af denne sag er ikke inddraget i analysen om end den kan få store 

konsekvenser. Dette skyldes dels, at den er opstået efter afslutning af empiriindsamlingen, dels at 

det endnu er uklart, hvor længe den vil fortsætte. 

Lande ud over Danmark, Europa og USA analyseres sammenlagt, som internationale markeder. 

 

I forhold til Nøgletalsanalysen vil der kun blive set på årsregnskaberne fra 2008-2010, hvor der vil 

blive brugt 2007 tal til beregning af gennemsnits tal. Dette skyldes, at Lundbeck i 2009 ændrede 

regnskabspraksis, og derved er der ikke sammenlignelige tal før 2007. Alle beregninger vil udeluk-

kende være på baggrund af koncernregnskabet. 

 

DCF modellen er den primære værdiansættelsesmodel, hvor aktiekursen fastsættes ud fra det frie 

cash.  Den faktiske pengestrømsopgørelse er ikke anvendt, og derfor heller ikke inkluderet i nøgle-

talsanalysen. 

 Lundbeck er tit involveret i retssager, men der vil ikke blive analyseret på de igangværende retssa-

ger eller hvilken indflydelse et givent udfald vil have på aktiekursen. 

 

5 Kildeinformation 

Der er taget udgangspunkt i offentligt tilgængeligt materiale, bøger, og artikler fra forskellige tids-

skrifter. Der har ikke på noget tidspunkt kontakt til H. Lundbeck A/S.
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7 Introduktion til Lundbeck 

I 1912 vendte Hans Lundbeck tilbage til Danmark efter en årrække i udlandet, og han vælger at 

starte en mindre handelsvirksomhed i det indre København. I årene frem til 1. Verdenskrig tjente 

han især penge på, at handel med lande, der var involveret i krigen. De første kemiske produkter, 

som H. Lundbeck A/S
1
 solgte var farveblandinger og essenser. Alle produkterne blev på daværende 

tidspunkt importeret, og Hans Lundbeck stod selv for kontakten til købere fordelt i både Europa og 

USA.    

Det var ved ansættelse af Eduard Goldschmidt i 1924, at Lundbeck første gang kunne betegnes som 

en medicinalvirksomhed. De første præparater, der kom på markedet var typer, der i dag vil beteg-

nes som håndkøbsmedicin. Udover i Danmark blev produkterne lanceret i Tyskland og England, og 

Hans Lundbeck begyndte, at operere som agent for andre virksomheder. Dette medførte, at mæng-

den af sideprodukter voksede gradvist.  

I forbindelse med valutarestriktionerne i 1930erne blev Lundbeck en selvproducerende virksomhed, 

som stod for både import af råvarer, fabrikation af piller, og pakning i emballage. Denne omstruktu-

rering medførte, at virksomheden fik behov for mere personale og større lokaler.  

I 1937 kom Lundbeck på markedet med deres første produkt, ‖Epicutan‖ til behandling af sårinfek-

tioner. Lundbeck var på det tidspunkt en virksomhed i kraftig vækst, og med en meget lovende 

fremtid. Trods krigen, og mangel på råvarer, formåede virksomheden, at opretholde en relativ stabil 

produktion. Allerede i 1939 blev der igen behov for nye lokaler, og Valby blev det første sted med 

egne laboratorier.  

I samme periode begyndte Hans Lundbeck, at få problemer med helbredet. For at sikre virksomhe-

dens fremtid, giftede han sig med Grete, som var senior sekretær i Lundbeck. Efterfølgende blev 

Eduard Goldschmidt tvunget til at forlade virksomheden, da han tilsluttede sig en tysk antisemitisk 

organisation. Der var nu gået 28 år, siden Lundbeck blev grundlagt, og der var på dette tidspunkt 

ansat 45 personer i virksomheden.  

Ved krigens afslutning overtog Lundbeck et tysk patent på ‖ketobemidon‖ (smertestillende medi-

cin), som Lundbeck videreudviklede til det verdenskendte præparat Ketogan. Derefter gik det hur-

tigt med udviklingen af Neomycin til behandling af sårinfektioner. I den forbindelse fik Lundbeck 

etableret et microlaboratorie i Valby, og siden 1952 har Lundbeck været en integrebar virksomhed
2
. 

                                                           
1
 I resten af opgaven vil H. Lundbeck A/S forkortes til Lundbeck. 

2
 En virksomhed der selv er ansvarlig for udvikling, produktion og pakning i emballage. 
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I de følgende år udviklede Lundbeck sig til det, som den står for i dag inden for molekylærbiologi 

og farmakologi. I 1957 fik Lundbeck sit næste store gennembrud med præparatet Truxal. Det blev 

markedsført under navnet Chlorpromazine, men pga. store bivirkninger blev det trukket tilbage fra 

markedet, og videreudviklet i laboratoriet. Her ændrede man strukturen, hvorefter produktet kom 

tilbage på markedet efter 12 måneder. Produktet blev en stor succes, som slog for alvor Lundbecks 

navn fast på markedet. I 1954 oprettes Lundbeck fonden, som i 1967 blev eneejer af Lundbeck. 

Lundbecks sortiment indeholdte et bredt spektre af antipsykotiske produkter, og der var opstået et 

behov for produktion ud over landegrænserne. I 1961 udvidede Lundbeck med en fabrik i Lumsås i 

Sverige, og senere en i Peninsula på New Zealand. I 1970 var der ansat 580 personer i Danmark, og 

99 ansatte fordelt i resten af verden, hvilket var en fordobling af ansatte over en 10 år periode.  

I 1980 tager Lundbeck beslutningen om kun, at fokusere på sygdomme der rammer Central Nerve 

Systemet (CNS-sygdomme). Denne beslutning medførte, at Lundbeck kom ind i en lang periode, 

hvor virksomheden ikke skabte forskningsresultater. Det første resultat kom i 1989 med Cipramil, 

som efter 15 års udvikling kom på markedet i Danmark. En så lang periode uden tilfredsstillende 

resultater var uholdbar, og for at forhindre at historien blev gentaget, blev Erik Spunk Jansen ansat 

som administrerende direktør. Erik Spunk Jansen tilførte ny energi til Lundbeck, og han drev Lund-

beck til den succesfulde virksomhed, som den er dag. Lundbeck havde på daværende tidspunkt ikke 

lanceret et nyt produkt siden 1966. Erik Spunk Jansen mente, at årsagen var manglende markedsfø-

ring, og derudover overbeviste han direktionen om, at det var nødvendigt at afskedige mere end 100 

ansatte.  

Lundbecks mest banebrydende produkt til dato er Cipramil. Efter lanceringen på det danske marked 

i 1989 blev det efterfølgende introduceret i 70 lande, og i 1999 stod det for 78 % af virksomhedens 

omsætning. I juni 1999 blev Lundbeck registreret på KFX, og i samme periode slog Cipramil igen-

nem på det amerikanske marked. 

Efter en flot vækst gennem 17 år fratrådte Erik Spunk Jansen i 2003, og Claus Bræstrup overtog 

ledelsen af Lundbeck. For at komme ind på det amerikanske marked købte Lundbeck i 2003 Synap-

tic
3
. I samme periode udgav Lundbeck en ny og bedre udgave af Cipramil

4
. Claus Brændstrup stop-

pede pludseligt i 2008, og hans efterfølger Ulf Wiinberg er i dag stadig øverste leder i Lundbeck.   

                                                           
3
 I dag kendt som Lundbeck Research U.S. 

4
 Cipramil er i dag verdenskendt som Cipralex. 
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Som led i strategien om, at bygge en platform på det amerikanske marked, købte Lundbeck i 2009 

Ovation Pharmaceuticals
5
. Væksten og markedspositionen blev markant forbedret, idet opkøbet 

medførte en attraktiv portefølje af produkter og udviklingspotentialer inden for CNS-sygdomme. 

Udover de virksomheder, der gennem årene er blevet opkøbt, har Lundbeck i dag samarbejdspartne-

re i mange forskellige lande (jf. tabel 1). Moderselskabet ligger i Danmark, og der er produktions-

virksomheder i Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Forskningen foregår kun i Danmark og 

USA. 

 

Samarbejdspartnere Område 

Biotie Theraoies Corp. Nalmefene 

Genmab A/S Antistoffer 

Kyowa Hakko Kirin Co. KW-6356 

Paion AG Desmoteplase 

Takeda Pharmaceitical Company Limited Lu AA21004 & Lu AA24530 

Zenobia Therapeutics Inc. Og Vernalis Plc. Ny teknologi 

                             Tabel 1: H. Lundbecks samarbejdspartnere  

 

Lundbeck har i dag 5900 ansatte, hvor de 2000 er ansat i Danmark, og de har registrerede produkter 

i mere end 100 lande. Virksomhedens har en vision om at være den bedste indenfor behandling af 

psykiatri og neurologi, og deres mission er at forbedre livet for mennesker, der lider af disse syg-

domme (1).  

7.1 Produkt portefølje 

Medicinalvirksomheder skal have en kontinuerlig udvikling af nye produkter, da tiden fra ide til 

færdig medicin er en tidskrævende proces. Det tager som regel 8-10 år fra ide til et produkt er ud-

viklet og klar til at blive lanceret (2). I dag har Lundbeck 7 hovedprodukter, og en pipeline der in-

deholder 14 mulige produkter
6
. I de følgende afsnit vil der være en kort introduktion til de 7 pro-

dukter for at giver et indtryk af, hvilke områder Lundbeck opererer på, og hvor deres kompetence 

ligger. 

 

7.1.1 Cipralex - Depression 
Cipralex, bedre kendt som lykkepiller, er et præparat mod depression og angst. Det er en nerveme-

dicin, som hjælper hjernens nerveceller med at kommunikere internt. Depression fremkaldes, fordi 

hjernen mangler signalstoffet serotonin. Niveauet af serotonin mindskes, fordi stoffet løbende 

                                                           
5
 I dag kendt som Lundbeck Inc. 

6
 Her er tale om de produkter og pipeline som er gældende 30. juni 2011. 
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transporteres til andre steder i kroppen. Hvis niveauet af serotonin i hjernen bliver for lavet, svæk-

kes kommunikationen mellem cellerne, hvilket medfører depression. Ciprelex hjælper det centrale 

nerve system med, at opretholde den rette koncentration af serotonin i hjernen. Det aktive stof i 

Cipralex er escitalopram, som er en ―Selective Serotonin Reuptake Inhibitors‖ (SSRI), hvis funktion 

er at begræns transportproteinerne i at lede serotonin væk fra hjernen. SSRI hæmmer transportprote-

inerne i, at opsamle Serotonin i to centrale områder. Det bevirker, at færre serotonin molekyler 

transporteres væk fra hjernen, og derved genoprettes den optimale koncentration af serotonin, og 

tegn på depression forsvinder gradvis. Man regner i gennemsnit med, at det tager 14 dage før Cipra-

lex har den ønskede effekt (3).  

 

7.1.2 Ebixa - Alzheimers 
Der er over 200 sygdomme, som kan medføre demens, hvor Alzheimers er den hyppigst. Ebixa 

hæmmer udviklingen af Alzheimers, men sygdommen er stadig uhelbredelig. Sygdommen forårsa-

ges på grund af proteinophobning i hjernen, som gør at hjernens funktioner langsomt nedbrydes. 

Den typiske levealder med Alzheimers er 7-10 år efter diagnosen er stillet (4). 

Det er messenger molekyler, som står for kommunikationen mellem hjernens nerveceller (neu-

rotransmitter). Et af de molekyler er glutamate, som man mener er forbundet med hukommelsen. 

Glutamate er aktivt i den proces, der bestemmer hvor meget calcium der optages i nervecellerne. 

Hos patienter med Alzheimers fungere glutamaten ikke optimalt hvilket gør, at optagelse af calcium 

i neuronerne ikke er kontrolleret. Ebixa indeholder en N-methyl_D-aspartate receptor antagonist, 

som binder til NMDA receptor, som findes i cellemembranen på nervecellerne. Derved hæmmes 

indtrængningen af calcium i nervecellerne, hvorved udviklingen af Alzheimers forsinkes (5).   

 

7.1.3 Azilect - Parkinsons 
Azilect bruges til at dæmpe ufrivillige reaktioner, som forårsages af Parkinsons. Parkinsons skyldes, 

at hjerneceller i et bestemt område i hjernen ødelægges. Cellerne i dette område er hovedsagelig 

ansvarlig for at producere stoffet dopamin. Dopamin er en nerotransmitter, som er et aktivt signal-

stof, der aktiveres i forbindelse med kroppens bevægelse. Dopamin hjælper hjernecellerne med, at 

kommunikere og styrer derved kroppens bevægelse. Mangel på dopamin giver langsomme og træge 

bevægelser, stivhed i arme/ben, hænderne ryster ukontrolleret, depression, trippende gang og tale-

vanskeligheder, som er nogle af de sygdomssymptomer parkinsons medfører. Azilect går ind og 

hæmmer funktionen af et enzym (Monoamine Oxidase), som nedbryde dopamin i centralnervesy-

stemet. Azilect binder til monoamine oxidasen, hvorved koncentrationen af dopamin øges. Parkin-

sons er ikke helbredeligt, men anvendes Azilect ses effekten ved gradvis langsommere udvikling af 
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sygdommen, og en deraf højere livskvalitet end patienter, der ikke behandles med Azilect (6). Der 

er i dag ca. 6-8.000 mennesker i Danmark, som lider af Parkinsons, og gennemsnitsalderen for per-

soner, der får stillet diagnosen, er 61 år (7).  

 

7.1.4 Serdolect - Skizofreni 
Serdolect anvendes til behandling af folk, der lider af skizofreni. De mest almindelige symptomer 

for mennesker, der lider af skizofreni er hallucinationer og vrangforestillinger. Derudover ses symp-

tomer, som sløvhed, initiativforladt og en øget tendens til isolation. Der er ingen, der ved, hvordan 

sygdommen opstår, men foreløbig forsknings resultater viser, at genetikken spiller en væsentlig 

rolle. Der er i dag medicin, som lindrer eller helt fjerner symptomerne, men det er ikke alle skizo-

frene, der kan behandles.  

Det molekylærbiologiske aspekt af skizofreni er endnu ikke bestemt, men man mener, at det skyldes 

ubalance i kommunikationen mellem nerveceller. Neurotransmitter er ansvarlig for kommunikation 

over en ‖synaptic cleft‖ mellem nerveceller. For at kroppen er i den rigtige balance er det vigtigt, at 

opretholde en den rigtige koncentration af disse nervetransmittere. Opstår der en ubalance, er man 

af den overbevisning, at det skyldes skizofreni. Serdolect hæmmer aktiviteten af to typer af hjernens 

neurotransmitter (dopamin og serotonin). Er aktiviteten af dopamin for høj i visse dele af hjernen, 

forårsager det psykotiske symptomer. Hæmmes både dopamin og serotonine mindskes risikoen for 

psykotiske reaktioner (8).  

 

7.1.5  Circadin - Søvnløshed 
Circadin bruges til behandling af søvnløshed. Der er mange forskellige typer af søvnløshed (perso-

ner, der ikke kan falde i søvn, vågner hyppigt i løbet af natten eller vågner tidlig mm.), og eksperter 

mener, at 10-15 % af befolkningen i et eller andet omfang lider af søvnløshed. Tilstedekomsten er 

meget forskelligt fordelt både på køn og alder. Derudover kan der både være tale om en akut søvn-

løshed eller en kronisk tilstand (>2-4 uger).   

Melatonin er et søvndyssende stof, der produceres om natten. Melatonin nedbrydes hurtigt, og der-

ved opretholdes normalt en passende balance af stoffet gennem hele søvnen. Produktionen af mela-

tonin mindskes med alderen, og derfor er det ofte ældre mennesker, der rammes af kronisk søvnløs-

hed.  

Circadine frigiver melatonin, og øger derved koncentrationen af melatonin i hjernen. En af bivirk-

ningerne ved stoffet er, at det hæmmer syntesen af naturlig fremkommelig melatonin. Til gengæld 

opretholder det en stabil balance af melatonin hele natten, og derved fremkommer en naturlig søvn-

rytme (9).  
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7.1.6  Sabril - Epilepsi 
Sabril anvendes til behandling af børn i alderen 0-2 år, der lider af infantile spasmer (IS), samt 

voksne der lider af refraktære komplekse partielle anfald (CPS). I forhold til Lundbecks andre pro-

dukter, er bivirkningerne ved anvendelse af Sabril voldsomme. Sabril forårsager permanent bilateral 

koncentrisk synsfeltetkonstriktion i minimum 30 % af patienter. Tilfældene spænder i sværhedsgrad 

fra mild til svær, herunder tunnelsyn inden for 10 grader af visuel fiksering. I nogle tilfælde kan 

Sabril beskadige den centrale del af nethinden og nedsætte synsskarphed. Sabril forårsager perma-

nent synstab hos spædbørn, børn og voksne. Starten på bivirkningerne er uforudsigelig, og kan fo-

rekomme inden for få uger efter behandlingens start, eller på hvilket som helst tidspunkt under be-

handlingen. Synstabet, som opstår som bivirkning fra behandlingen, vurderes, at opvejes af effekten 

fra behandlingen. Sabril er det første lægemiddel, der blev godkendt til behandling af IS og en vig-

tig ny mulighed på markedet idet, at det virker, som supplerende behandling for omkring 30 til 36 

procent af voksne med CPS, hvis anfald forbliver ukontrolleret på trods af den antiepileptiske be-

handling der allerede er til rådighed. 

Grundet de alvorlige bivirkninger ved anvendelse af Sabril, ledsages godkendelsen af en FDA-

mandat Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS), og er kun tilgængelig gennem et særlig 

begrænset distributionsprogram kaldet SHARE (Support Hjælp og ressourcer til epilepsi). 

Sabril blev fremstillet ved en fejltagelse i 1975 under et forsøg på at fremstille et stof, som kunne 

øge koncentrationen af et andet molekyle, der påvirker CNS. Funktionen af Sabril er stadig ukendt. 

 

7.1.7 Xenazine – Huntingtons  
 Xenazine, bruges til behandling af chorea eller de ufrivillige bevægelser, som rammer patienter 

med Huntingtons. Produktet hjælper allerede tidligt i forløbet med at begrænse symptomerne.  

Xenazine går ind og hæmmer aktiviteten af neurotransmitteren dopamine i hjernen. Det menes, at 

øget dopaminestimulans går ind og frembringer de ukontrollerede bevægelser, som er forbundet 

med sygdommen. Xenaxine er et transportmolekyle, som binder til dopamine, og derved mindsker 

koncentrationen af dopamine i hjernen. 

 

7.1.8 Pipeline produkter 
I tabel 2 er der en oversigt over de 14 udviklings projekter, som er registreret i Lundbeck pipeline. 

Produkterne udvikles i kliniske forskningsstudier, som groft set består af 2 etaper. Den prækliniske 

(uden mennesker) og den kliniske (med mennesker). Den prækliniske del starter med en elektronisk 
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kopi af medicinen, som man sætter ind i et computerprogram, som er kodet til at simulerer en men-

neskekrop. Herved får man en indikation af, hvordan en person ville reagere på det nye produkt. 

Hvis denne test ser lovende ud er det efterfølgende muligt, at ansøge Dyreforsøgstilsynet om tilla-

delse til at afprøve medicinen på dyr. Når man tester på dyr er det ikke så meget for at se, hvordan 

medicinen virker i forhold til sygdommen. Her registreres det, hvordan den optages i kroppen, hvor 

lang tid medicinen er om at virke, hvor længe effekten opretholdes, og hvilke bivirkninger der op-

står ved forskellig koncentration.  

 

Der er mange formelle krav til dyreforsøgene, som  skal opfyldes, før en virksomhed for lov til, at 

fortsætte til klinisk test på mennesker. Alt data som er dokumenteret under computer og dyreforsø-

gene, skal sendes til Lægemiddelstyrelsen og Den Centrale Videnskabsetiske Komite (Danmark). 

De skal efterfølgende godkender eller afslå videre forsøg på mennesker.   

 

Produkt Behandlingsområde Udviklingsfase 

Clobazam Lennox-Gastaut syndrome Sendt til registrering 

Nalmefen Alkoholafhængighed Fase III 

LU AA21004 Depression Fase III 

I. V. Carbamazine Epilepsi Fase III 

Desmoteplase Anfald Fase III 

Zicronapine Psykose Fase III 

Lu AA24530 Depression Fase II 

Lu AE58054 Alzheimers Fase II 

Lu Aa39959 Psykose Fase II 

Lu 24493 Anfald Fase II 

Lu 02-750 Parkinsons Fase I 

Lu AE04621 Parkinsons Fase I 

Lu AF11167 - Fase I 

                             Tabel 2: Lundbecks pipeline den 30. juni 2011. 

 

Forsøg på mennesker er opdelt i 3 faser. I Fase I tester man medicinen på en lille gruppe af 6-10 

raske forsøgspersoner. I denne fase testes, om medicinen virker, hvordan den optages, reaktionsha-

stigheden , hvornår effekten aftager, samt bivirkninger. Efterfølgende fortsætter man til fase II, hvor 

man tester en større gruppe af forsøgspersoner, som indeholder den målgruppe, som medicinen er 

rettet imod. Det er i fase II første gang, at medicinen bliver sat i forbindelse med sygdommen. I den 

sidste fase, fase III bliver en stor gruppe personer testet over en noget længere periode end i fase II. 

Det er for at få en indikation af, hvordan medicinen fungerer på længere sigt. Der er i alle 3 faser en 
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negativ kontrol i form et placebo-præparat, hvilket er et ikke virksomt præparat, som typisk er en 

kalktablet (10). 

Lundbeck har 1 produkt sendt til registrering (Clobazam), 5 produkter i fase III, 4 produkter i fase II 

og 3 produkter i fase I. Som det ses i tabel 2 er disse 13 produkter fordelt over flere forskellige syg-

domsområder. Derved sikre Lundbeck sig, at de i fremtiden stadig vil være en aktiv spiller på et 

bredt område inden for CNS-sygdomme.
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8 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse af Lundbeck er bygge op omkring 3 grundlæggende analysemodeller. Først 

PEST, som ser på de samfundsmæssige faktorer. Porters five forces, som ser på konkurrencen inden 

for medicinalindustrien med vægt på CNS-sygdomme. Til sidst en SWOT model, som ser på virk-

somhedens interne styrker og svagheder, samt eksterne muligheder og trusler. 

 

8.1  PEST 

PEST er den mest anvendte model i forhold til at analysere det eksterne makro miljø, som har ind-

flydelse på virksomhed. Modellen tager udgangspunkt i 4 aktuelle forhold, som alle går ind og på-

virker virksomheden. 

De 4 valgte områder er: 

 Political factors (Politiske forhold) 

 Economic factors (Økonomiske forhold) 

 Socio-Cultural factors (Sociale og kulturelle forhold. Holdninger, værdier mv.) 

 Technological factors (Teknologiske forhold) 

De 4 områder vil efterfølgende blive gennemgået, for at give et retvisende billede af, hvordan 

Lundbeck påvirkes af de samfundsmæssige faktorer (11). 

 

8.1.1 Politik og lovgivning 
Lundbeck er en medicinalvirksomhed, og er derfor underlagt stærke krav både politisk og lovgiv-

ningsmæssigt. Lundbeck rammes især på 4 områder, som gennemgås i de efterfølgende afsnit. 

  

8.1.1.1 Sundhedsreformer 

Lundbeck producerer i dag medicin til behandling af CNS-sygdomme, hvilket vil sige, at der er tale 

om receptpligtig medicin. Prisen på receptpligtig medicin bestemmes i samarbejde med staten. Pro-

blemstillingen på dette område er, at staten ønsker at bidrage med et så lavt tilskud som muligt for, 

at undgå budgetoverskridelser. Modsatrettet skal der tages hensynet til forskningen, da den kan bli-

ve truet, hvis indtjeningen på medicin er for lav. Her skal det tages i betragtning, at folk der rammes 

af CNS-sygdomme medfører samfundet store omkostninger, da de mennesker, der rammes af syg-

dommen bliver uarbejdsdygtige i en længere periode eller for altid. Derfor kan staten spare mange 

penge, når der kommer medicin på marked, som kan hjælpe til at begrænser disse omkostninger. 
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For at opretholde en fin balance forudsættes det, at medicinalvirksomhederne kan skabe en omsæt-

ning, som er tilstrækkelig stor til, at de selv kan finansiere deres forskning. 

Derudover er forskning et uforudsigeligt område, hvor det ikke er muligt, at varsle uviklingen af ens 

pipeline. Derfor skal medicinalvirksomheder tage højde for, at de kan møde udfordringer i løbet af 

processen. Forsøg kan forkastes undervejs i forløbet, og derved vil store investeringer gå tabt. Det 

så man f.eks. i udviklingen af Flurizan til behandling af Alzheimers, som blev forkastes i fase III 

(12). Virksomheder oplever hyppigt, at forsøgene bliver forsinket, og det medføre også flere om-

kostninger. 

 

I forhold til sundhedsreformer er Lundbeck i de sydeuropæiske lande blevet påvirket af finanskri-

sen, så indtjening i de regioner er faldet de seneste år. Dette skyldes, at myndighederne har været 

tvunget til at skærpe det offentlige tilskud for, at begrænse deres budgetter, da landets gæld har væ-

ret for høj. Dette har resulteret i et fald i forbruget af produkterne i disse regioner (13). Dette må 

formodes, at være situationer, som Lundbeck i fremtiden vil støde på i andre områder, da især det 

offentlige er blevet meget bevidst omkring budget besparelser. Lundbeck står dog relativt stærkt, da 

receptpligtig medicin ikke bør være helt så følsom overfor ændringer i prisen, som andre produkter. 

Medicin er et primær gode, og uden det vil folk have svært ved at leve et ordentligt liv. Derudover 

forventes det, at tilskud til medicin, der behandler sygdomme som f.eks. Alzheimers og søvnløshed 

vil falde, da befolkningen bliver ældre og ældre
7
. I fremtiden kan Lundbeck forvente, at tilskuddet 

til medicinen vil falde, men samtidig vil de kunne forvente en større kundegruppe.  

 

8.1.1.2 Patenter 

Patenter er for en farmaceutisk virksomhed både juridisk og videnskabelig kompliceret. Lundbeck 

gør en stor indsats for at forsvare sine rettigheder, og opretholde deres kompetencer inden for områ-

det. En vigtig faktor for medicinalvirksomheder er ophavsretten til deres produkter, da generisk 

konkurrence
8
 medfører manglende omsætning. Derfor er det muligt for en virksomhed, at få patent 

på et produkt, så de undgår denne konkurrence i en begrænset periode. Generiske produkter har 

samme aktive stof som originalen udgaven, men sælges på markedet til en væsentlig lavere pris, da 

producenten undgår udviklings omkostninger. Patenter har en stor betydning for prisen på et pro-

dukt, da patent på et produkt, er det det samme som monopol. Produktet har derved en højere pris, 

end hvis der var fri konkurrence på markedet. Patenter har generelt en løbetid på 20 år (14), men før 

produktet er blevet godkendt af myndighederne, kan der ikke søges patent. Når patentet er udløbet 

                                                           
7
 Gennemgås i afsnit 7.1.3.3.1 

8
 Generiske produkter er kopi medicin af det originale produkt, med samme aktive stof. 



 Strategisk analyse 
 

19 
 

er det lovligt for andre producenter, at sælge deres generisk produkt. Her er Lundbeck meget udsat, 

da de ikke selv producerer generiske produkter. Lundbeck afholder både forskning og udviklings-

omkostninger, men de mister den lette indtjening, der følger med salg af generiske produkter. Det er 

ikke muligt, at få patent på generiske produkt (15).  

En anden faktor, som Lundbeck er blevet påvirket af i de senere år er forfalskninger. Der er kommet 

flere og flere forfalskninger til udbud på internettet, og tilbøjelighed bliver ikke mindre med tiden. 

Lundbeck har endnu ikke været påvirket af betydning (13) 

 

8.1.1.3 Registrering af produkter 

Lovgivningen rammer ikke kun Lundbeck på området omkring patenter, men også i forhold til ud-

vikling af produkter. Der er lovmæssige krav til, hvordan et produkt kommer fra in vitro til prækli-

niske forsøg. Hver gang virksomheden vil overføre et produkt fra en fase til en anden, skal den søge 

myndighederne om tilladelse. Lundbeck arbejder løbende for, at dokumentere værdien af deres pro-

dukter, så de kan imødegå de mange nye krav, der stilles til præparaterne. Det er for tiden relevant 

med Clobazam, som på baggrund af positive resultater i fase III, har sendt en registreringsansøgning 

til de amerikanske myndigheder i marts 2011, og Lundbeck  forventer en tilbagemelding i slutnin-

gen af året (16). Dette er en tidskrævende proces, som virksomhederne skal acceptere og planlægge 

efter. Yderligere møder Lundbeck modstand fra de forskellige markeder, hvor der er blevet væsent-

lige højere krav til produkterne. Dette er for, at de forskellige regioner kan kontrollere stigningen i 

deres sundhedsudgifter. 

 

8.1.1.4  Miljø og samfundsansvar 

Lundbeck er meget bevidst om, hvordan virksomheden forholder sig til miljøet. Lundbeck er under-

lagt 5 strategier inden for samfundsansvar, hvor det ene er i henhold til miljøet. Strategien lyder: ‖vi 

vil sørge for et sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere og tage ansvar for at minimere vores på-

virkning af miljøet‖ (17). 

I 1978 etablerede de en miljøafdeling for, at efterfølge de gældende miljøkrav. I 2001 oprettede de 

den dyreetiske komite, som laver en uafhængig vurdering af, hvordan Lundbeck skal behandle for-

søgsdyr for, at opretholde en standard de selv kan stå inde for. Hvert år uddeler de en pris til den 

medarbejder, der er kommet med det bedste tiltag for, at forbedre forholdende for forsøgsdyrene. I 

2004 gik Lundbeck igen et skridt videre og valgte at teste, hvordan deres produkter påvirker miljø-

et. I 2005 blev de optaget i aktieindekset FTSE4Good, hvis kriterier for bæredygtighed er miljø 

forhold, menneskerettigheder arbejdstager rettigheder i leverandørkæden anti-korruption, og samar-

bejde med interessenter. Samme år implementerer de en ny Helth, Safety & Enviroment strategi, 

hvor de øger indsatsen for miljø og arbejdsmiljø, og hvor de bl.a. sikre global ISO 14001 og OH-



 Strategisk analyse 
 

20 
 

SAS18001- certificering af alle europæiske sites, hvor der er forskning, udvikling og produktion. 

Alle de tiltag har medført et fremskridt i overensstemmelse med virksomhedens politik. I 2006 im-

plementerede de et nyt system, som sikre de krav der er til leverandørens miljø, arbejdsmiljø og 

arbejdsforhold.  

 

COP15 (FN–klimakonvension) har fokus på miljøet, og 128 lande er gået sammen for, at mindske 

deres CO2 udslip. Disse lande inkluderer blandt andet Japan, USA og Danmark, hvor Lundbeck 

opererer aktivt. Lundbeck har fra starten været en proaktiv deltager i processen og har besluttet, at 

de vil mindske CO2-udslippet med 25 % i forhold til niveauet i 2006, hvilket svarer til et udslip, der 

er 10.832 tons mindre. I Valby er der allerede sket en markant ændring på CO2-området. I 2010 

blev produktionen omlagt fra olie til gas, hvorved CO2-udslippet faldt med 5 %. Ved udgangen af 

2010 var CO2-udslippet faldet med 16 % i forhold til 2006.   

Efter denne succes vil Lundbeck introducere mange af deres tiltag i USA, Italien og Frankrig i løbet 

af 2011. Lundbeck blev i 2010 nomineret til Arbejdsmiljøprisen, hvilket skyldes tiltag på de mange 

områder. De har optimeret effektiviteten af den kemiske produktion. Arbejdsmiljøet er blevet bedre 

for de ansatte, hvilket har resulteret i lavere sygefravær. Så allerede nu er der resultater som bekræf-

ter, at tiltagende har haft den ønskede effekt på arbejdsmiljøet.    

Generelt er Lundbeck meget bevidst omkring, hvordan de følger de retningslinjer der er lagt for 

samfundet. De lægger vægt på, at folk trygt skal kunne anvende deres produkter, og at de skal være 

etisk korrekte igennem hele værdikæden. 

 

8.1.2 Økonomiske faktorer 
I forhold til den økonomiske krise, der de sidste år har påvirket mange virksomheder, er medicinal 

industrien et område for sig. Lige meget hvor økonomiske presset befolkningen og samfundet er, vil 

folk blive syge, og kræve den nødvendige behandling. Ser man på Lundbecks resultat siden 2007, 

har den økonomiske krise ikke haft en synlig indflydelse (figur 1), da årets resultat har været grad-

vist stigende. 

 

Derudover er der ingen dokumenteret sammenhæng mellem finansielle konjunkturer, og hyppighe-

der af sygdomme. 
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                                                        Figur 1: Resultatopgørelse for Lundbeck 2007-2010 

                                                         

8.1.2.1 Lundbecks økonomiske usikkerheder 

Lundbeck er placeret over store del af verden, så der er et behov for, at sikrer sig imod f.eks. valu-

tadevalueringer og renterisiko på de enkelte markeder. Styringen af valutarisikoen foretages i mo-

derselskabet, hvor selskabet sørger for at sikre pengestrømmen for perioder på ca. 12 mdr.
9
 via fi-

nansielle kontrakter. Ved køb af Ovation
10

 i 2009, har Lundbeck sikret en del af risikoen, da det nu 

er muligt, at afholde omkostningerne i amerikanske dollars. Udover risikoen i amerikanske dollars 

har Lundbeck en høj eksponering i canadiske dollars og tyrkiske lire. Den seneste finansielle uro, 

både i Sydeuropa, og i USA, kan det gå hen og påvirke Lundbecks indtjening, hvis der i fremtiden 

vil være store kursudsving. Derfor er det et område, hvor Lundbeck løber en relativ stor risiko. 

Lundbeck har vurderet, at der ikke er noget risiko af betydning ved handel med Euroen, da den vur-

deres til at være lige så stærk som den danske krone.  

 

Udover valutarisikoen, er Lundbeck udsat i forhold til ændringer i renten. Dette er i forhold til deres 

obligationsbeholdning, gældsportefølje og likvide beholdning Lundbeck sikre sig pt. ved at holde 

både passiv og aktivsiden i den korte rente. Den risiko de løber med deres kreditorer i forbindelse 

med varesalg, afgrænser de ved, at sætte grænse for oprettelsen af kreditter, og undgå tilgodehaven-

der hos deres samarbejdspartnere. Dette drejer sig primært om lægemiddeldistributører og hospita-

ler. Der har historisk set ikke været tab af større betydning, hvilket forventes, at være gældende i 

fremtiden. Derudover har Lundbeck klare retningslinjer ved oprettelse af nye kunder, eller ændrin-

ger i forhold hos eksisterende kunder. Det er pt. Forest Laboratories Inc., Takeda Pharmaceutical 

Company Limited og Teva Pharmaceutical Industries Ltd., som står for størstedelen af Lundbecks 

tilgodehavender.  

                                                           
9
 Kan variere i forhold til valuta. 

10
 Amerikansk farmaceutisk virksomhed, med speciale i CNS-sygdomme. 
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Lundbeck er yderligere bevidst omkring, at have deres økonomiske samarbejde i banker der har en 

høj kreditrating. Deres værdipapirbeholdning består af papir med begrænset kredit risiko, såsom 

realkreditobligationer, danske statsobligationer, og værdipapir som er garanteret af den amerikanske 

stat. Generelt kan man sige, at Lundbeck er bevidst omkring sin eksponering, men i forhold til de 

kun sikre sig et år frem af gangen kan det være en sårbar position. 

 

8.1.2.2 Lundbeck Aktien 

I 2008 var Lundbeck blandt de mest handlende aktier på Nasdaq OMX Copenhagen, og var en del 

af OMX C20. I løbet af 2008 var den højeste kurs på DKK 138,75 den 14. januar, den laveste kurs 

den 10. oktober 2008 på DKK 90,50, og den 31. december 2008 lukkede aktien i kurs DKK 110.  

Ser man på det samlede OMX C20 faldt det i 2008 med 46,6 %, hvor Lundbeck aktien kun faldt 

med 20,3 %. Faldet skyldes den finansielle krise, men i forhold til det resterende marked, og andre i 

medicinalbranchen, så klarede Lundbeck sig over gennemsnittet. 

I 2008 omsatte aktien for DKK 10 mia., hvor der dagligt blev omsat 344.288 stk.  Her var det tyde-

ligt, at den finansielle krise har haft sin virkning på aktien, da omsætning var betydelig lavere end i 

2007.  

Som udgangspunkt ønsker Lundbeck, at deres udbytte skal ligge på mellem 25-35 % af årets resul-

tat efter skat. I 2008 blev der udbetalt 30 % svarende til DKK 2,30 pr. aktie  

Ekstraordinært afsluttede virksomheden i 2008 deres aktietilbagekøbs program, hvilket var et pro-

gram, som gav selskabet lov til at tilbagekøbe egne aktier for DKK 6 mia. i perioden fra 2005 til 

2008. Da de lukker programmet ved udgangen af 2008 havde de købt aktier for i alt DKK 

4.047.608.043. I forbindelse med dette program, har LFI a/s
11

været en aktiv spiller, men de har op-

retholdt et frit aktieomløb på minimum 30 % af den samlede portefølje. LFI a/s andel var i 2008 på 

68,76 % af Lundbeck aktierne. 

I 2009 var aktien igen blandt de 20 mest handlede på Nasdaq OMX Copenhagen. Kursen viste i 

første halvår store udsving, hvilket skyldes presse meddelelser fra virksomheden, men det sidste 

halvår var kursen stabil. Lundbeck havde et dårligt år i 2009, hvor kursen faldt med 13,9 %, mens 

det samlede OMX C20 steg med 35,9 %, og fremgangen for andre medicinalvirksomheder var om-

kring de 11 %. Lukkekursen den 31 december 2008 var på DKK 94,50. Der blev i 2009 handlet ca. 

det samme antal aktier som i 2008, og skabte en omsætning på DKK 11 mia. 

                                                           
11

 Lundbeckfonden ejer dette selskab 100 %. 
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Dette gav et udbytte til aktionærerne på DKK 3,07 pr. aktie svarende til 30 % af omsætningen, og 

virksomheden opretholdte deres politik omkring betaling af udbytte. LFI a/s andel af Lundbecks 

aktier var 70,4 % den 31. december 2009. 

 I 2010 blev den dårlige udvikling fra 2009 erstattet med en positiv kursudvikling på 11,9 %. Øvrige 

medicinalvirksomheder havde en knap så positiv udvikling på kun 3,8 %. Dog var udviklingen end-

nu ikke på niveau med det resterende OMX C20, som i 2010 steg med 33,9 %. 

Kursen var ved udgangen af 2010 DKK 106, og det skabte en omsætning på 11,8 mia. I løbet af 

2010 blev der handlet 122,4 mio. aktier. I 2010 mistede Lundbeck sin position på OMX C20, trods 

handlen med aktien var steget. Udbyttet i 2010 var igen 30 % af årets resultat efter skat svarende til 

DKK 3,77 pr. aktie. LFI a/s ejede i 2010 70 % af den samlede aktiekapital (18). 

Positivt har aktiekapitalen i hele perioden været gradvist stigende, og handlen med aktien været 

hyppigere. Den 20. juni 2011 kom Lundbeck tilbage på OMX C20 (17). Modsat har den finansielle 

krise påvirket aktien kraftigere end de resterende aktier på OMX C20. Lundbeck har dog klaret sig 

bedre en andre virksomheder i samme branche, hvilket tyder på, at folk mener der er mere potentia-

le i aktien. Selvom den finansielle krise, som sådan ikke har kunne afspejles i resultatet, har den 

store uro på aktiemarkedet kunne aflæses i kurssvingningerne. Idet aktien har haft så store negative 

udsving i forhold til de resterende aktier på OMX C20 antages det, at den finansielle krise, har stor 

betydning for kursen på Lundbeck aktien. 

  

8.1.3 Sociokulturelle faktorer 
 

8.1.3.1 Operationelle områder 

Medicin til behandling af CNS sygdomme dækkede i 2010 16 % af alt medicinsalg i hele verden, 

svarende til USD 119 mia. (20). Salget af Lundbecks produkter i 2010 fordelte sig, som vist på fi-

gur 2. Figuren viser de områder indenfor CNS-sygdomme, som Lundbeck har valgt at satse på. Som 

det ses i figur 5 består over 1/3 af deres samlede portefølje af produkter til behandling af psykose og 

depression. I de følgende afsnit beskrives markederne for de forskellige produktområder. 
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                        Figur 2: Produktfordeling 2010 

 

8.1.3.2 Depression 

Det er i dag flere og flere der får diagnosen depression. Det antages, at 15-25 % af alle kvinder og 

7-12 % af alle mænd får en behandlingskrævende depression i løbet af livet (21). Ser man på de 5 

største lande i Europa, USA og Japan, mener man, at der er mere end 40 mio. mennesker, som lider 

af depression. Af dem bliver kun 50 % korrekt diagnosticeret, og af dem modtager 80 % behand-

ling. 

Det forventes, at denne gruppe vil stige med 1,4 % årligt frem til 2019 (22). Selvom Lundbecks 

omsætning for antidepressive midler er faldet i forhold til 2008, er det stadig et markedet i vækst. 

Nedgangen skyldes patentudløb bl.a. i Finland, Norge og Spanien, som medfører en stigende 

mængde af generiske produkter.  

Lundbeck producerer i dag det mest udskrevne antidepressive middel Cipralex. Produktet har de 

sidste år været handlet i både Europa og USA, men først i april 2011 blev Cipralex godkendt af de 

japanske myndigheder. Den første forventede lancering var i slutningen af 2011, men nu ser det ud 

til, at det allerede vil blive tilgængeligt i Japan fra 3. kvartal 2011. Cipralex lanceres i Japan under 

navnet Lexapro, og det forventes, at kunne indtjene i nærheden af 1 milliard i løbet af de næste 7 til 

8 år. Det bliver Lundbecks samarbejdspartnere Mochida og co-markedsføringsparteneren Mitsubi-

shi Tanabe samt Mitsubishis datterselskab Yoshitomiyakohin, som kommer til at stå for markedsfø-

ringen af Lexapro. Lundbeck forventer ikke, at Lexapro vil påvirke salget i 2011, men har høje for-

ventninger til 2012. I forhold til i USA, hvor patentet på Cipralex udløber i 2012, er Lexapro be-
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skyttet i Japan de næste 8 år. Lundbecks målsætning for Japan er, at opnå en markedsandel på 20 %, 

hvilket i 2010 svarede til DKK 1,5 mia. (23). 

 

8.1.3.2.1 Alzheimers 

I dag rammes ca. 5 % af befolkningen over 65 år af Alzheimers. Det antages, at ca. 7 mio. i den 

vestlige verden lider af sygdommen, og frem mod 2019 forventes antallet at vokse med 2,7 % årligt. 

Sygdommen kan endnu ikke kureres, så er der stadig store muligheder for videre forskning. Ebixa 

er godkendt til behandling af både moderat, og til svær grad af Alzheimers. Det er unikt, da det er 

det eneste produkt på markedet med de egenskaber. Ebixa har en markedsværdi på knap 20 % i Eu-

ropa, men under 10 % på det Internationale marked. Lundbeck har rettighederne til Ebixa i de store 

regioner, på nær USA
12

 og Japan. I Canada er omsætningen halveret i 2010 pga. generisk meman-

tin, der er kommet på markedet. Modsat steg omsætningen i Asien, Mellemøsten og Latinamerika, 

som skyldes en høj markedsvækst. Samlet set var omsætning af Ebixa i 2010 på niveau med 2009.  

 

8.1.3.2.2 Parkinsons 

Parkinsons er en hyppig sygdom hos ældre mennesker. I 2008 var mere end 3,2 mio. ramt af syg-

dommen, men kun 70 % modtog behandling. Frem til 2013 forventes det, at antallet af patienter i 

behandling vil vokser med 3 % årligt. Der findes endnu ingen behandling, som kurerer sygdommen, 

men kun medicin som hæmmer symptomerne. Behandling med Azilect kan både ske med produktet 

alene eller i kombination med andre. I 2010 fik Lundbeck rettighederne til at markedsfører Azilect i 

bl.a. Kina og Sydkorea. Det forventes, at det vil bidrage positivt til omsætningen på de Internationa-

le markeder. 

 

8.1.3.2.3  Epilepsi 

Komplekse partielle anfald (CPS) er den mest almindelige form for epilepsi. Det anslås, at ca. 

850.000 lider af sygdommen i USA, og af disse lider ca. 20 % af en type anfald, som endnu ikke 

kan behandles effektivt. I 2009 lancerede Lundbeck Sabril i USA, som det eneste marked pt., som 

kan behandle denne type epilepsi. Yderligere kan Sabril anvendes til børn i alderen 3-6 måneder, 

der lider af infantile spasmer Der er pt. kun én anden type medicin på markedet, som kan behandle 

denne aldersgruppe, så der er gode vækstpotentialer i vente på dette område. Der er forventninger til 

at salget af Sabril vil nå sit højeste i 2012-2015. USA opfordre medicinalvirksomheder til, at frem-

stille medicin til relative sjældne sygdomme, og derfor forventes det, at medicinen vil medføre en 

pæn omsætning (24).  
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 I USA har Forest lab. rettighederne til Ebixa. 
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8.1.3.2.4 Psykose 

Maniodepressive personer er svære at behandle. I Europa er ca. 4 mio. ramt af denne sygdom, og 

det menes, at alle er under behandling. I 2011 kom Lundbeck på markedet med Sycrest/Saphris, 

som er godkendt i 27 lande i Europa. Derudover har Lundbeck rettighederne til medicinen i hele 

verden, med undtagelse af USA, Japan og Kina, så der er store forventninger til omsætningen af 

Sycrest. Den 22. april 2011 kom produktet på markedet i Europa, men Lundbeck forventer ikke, at 

salget fra Sycrest vil påvirke forventningerne til 2011. Det forventes, at Sycrest i løbet af nogle år 

vil ramme en omsætning på DKK 1 mia. engang efter 2015 (25). 

8.1.3.3  Markeder og vækst 

På baggrund af ovenstående gennemgang ses nu på, hvilke muligheder der er for salg af produkter i 

de tre hovedområder Europa, USA og det Internationale markeder, hvor Lundbeck er repræsenteret. 

Her ses på, hvordan ændringer i befolkningen vil påvirke Lundbeck i fremtiden. Dette vil være både 

i forhold til udvikling i befolkningsvækst, og i forhold til den gennemsnitlige levealder. Det giver et 

indblik i, hvordan udviklingen i Europa, USA og de Internationale markeder vil udvikle sig i frem-

tiden. Hele afsnittet afsluttes med en delkonklusion på, hvordan mulighederne er for Lundbeck. 

 

8.1.3.3.1 Befolkningsudvikling 

I det mange af Lundbecks produkter rammer den ældre
13

 del af befolkningen, er der i figur 3 og 

figur 4 en oversigt over det forventede forhold mellem den ældre gruppe af befolkningen, og folk i 

den arbejdsdygtige alder
14

. 

 I figur 3 ses, hvordan aldersfordelingen var i 2008. I første kolonne angiver befolkningsgruppen fra 

20-64 år, og i anden kolonne angiver befolkningsgruppen fra 65 år og opefter. I sidste kolonne se 

forholdet mellem de to befolkningsgrupper. Figur 4 viser akkurat den samme opdeling i de 3 kolon-

ner, men figuren viser forventningerne til forholdene i 2050. 

Sammenligner man den sidste kolonne i de to figur kan man se, at der er en markant tendens til, at 

befolkningen bliver ældre. Ser man f.eks. på Japan ses, at forholdet mellem personer i aldersgrup-

pen 20-65 år og folk over 65 vil stige fra 35,5 % til 80,7 %. Det er en stigning på 45,2 % over en 

periode på 43 år. Ser man på de resterende lande kan man se, at tendens er gældende for samtlige 

lande. 

Det vil sige, at i forhold til potentielle kandidater for Lundbecks medicin, til den ældre generation, 

ses der kun et stigende marked. 

                                                           
13

 Personer der er >65år. 
14

 Personer i alderen 20-64 år. 
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8.1.3.4 Befolkningsudvikling  

 
Figur 3: grafen viser udviklingen for de enkelte lande i aldersgrup-

pen 20-65 år, og fra 65 år og opefter i 2008. Til højre ses forholdet 

mellem de 2 alders grupper (26). 

 
Figur 4: grafen viser udviklingen for de enkelte lande i aldersgruppen 

20-65 år, og fra 65 år og opefter i 2050. Til højre ses forholdet mellem 

de 2 alders grupper (26). 
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I forhold til samtlige af Lundbecks produkter viser figur 6 befolkningsudviklingen for Lundbecks 4 

største operationelle områder
15

.   

 

 Danmark har siden 2009 haft en flad befolkningsudvikling på knap 0,2 % pr år, og denne 

udvikling forventes, at fortsætte frem til 2020.  

 Europa har haft en svag udvikling fra 2000 og frem til 2009, med en årlig vækst på knap 0,5 

% pr. år, men efter 2009 har befolkningsudviklingen været faldende. Dette kunne tyde på en 

knap så kraftig udvikling i befolkningsantallet, da den forventes kun at vokse med 0,05 % 

frem til 2020.  

 Japan har som det eneste land en negativ udvikling i befolkningstilvæksten, og i 2020 vil 

den  falde med ca. 0,5 % årligt.  

 USA havde omkring år 2000 en relativ høj vækst, men de sidste år har den ligget lige under 

1 %, og det forventes, at den rammer 0,95 % i år 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt kan man sige, at selv om der er en faldende eller flad udvikling i befolkningsvæksten, er 

det en negativ udvikling for Lundbeck. Men i forhold til, at befolkningen viser en tydelig tendens 

på, at folk levere længere (figur 3+4), vil ændring i befolkningsudviklingen ikke have en negativ 

effekt på Lundbeck, da den opvejes af, at folks længere levealder.  

                                                           
15

 Danmark, Europa, Japan og USA. 
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Ser man samlet på figur 3+4+5 vil udviklingen i både levealder og befolkningsvækst ikke have no-

gen markant betydning for Lundbeck i forhold til værdiansættelsen. Den positive udvikling i leve-

alder vurderes, at blive opvejet af den begrænsede udvikling i befolkningsvækst, da det kun drejer 

sig om den valgte budgetperiode. 

 

8.1.3.4.1 Europa 

Europa stod i 2010 for Lundbeck største omsætning på DKK 7.8 mio., svarende til 53 % af deres 

samlede omsætning. I forhold til 2009 har Lundbeck haft en vækst i Europa på 8 %. Af de DKK 7.8 

mio. stod salget af Cipralex for DKK 3.9 mio., hvilket svarede til 50 % af den samlede omsætnin-

gen i Europa. Trods den stadig positive vækst, blev salget påvirket negativt i Finland, Norge og 

Spanien pga. generiske produkter. Denne konkurrence har endnu ikke påvirket Lundbeck mere end, 

at de stadig har en samlet vækst på 6 % i Europa i 1. kvartal 2011.  

Ebixa havde en fremgang på 13 %, hvilket bl.a. skyldes, at produktet blev tilskudsberettiget i Italien 

og Frankrig i 2009. I 2011 blev Ebixa endeligt godkendt i UK til både mild og sværd grad af Alz-

heimers. Det betyder nu, at midlet er fuldt tilskudsberettiget i UK, og ‖The national Health & Care 

Instutite‖ i England støtter op omkring brug af Ebixa. Denne anbefaling menes, at kunne påvirke 

salget positivt fremover (27). I Grækenland og Spanien påvirkes produktet negativt pga. sundheds- 

og prisreformer fra det offentlige.  

Azilects positive fremgang på 15 % i 1 kvartal 2011, skyldes positive resultater. Forskning viser, at 

pateinterne kan få en bedre effekt ved behandling med Azilect tidlig i forløbet. I dag bliver det hyp-

pigt udskrevet, som det primære præparat til behandling af Parkinsons (28). Derudover blev Azilect 

tilskudsberettiget i Frankrig i 2009, og på grund af en effektiv markedsføring havde det i 2010 alle-

rede opnået en markedsandel på 13,5 %. Markedsandelen på de 13,5 % svarer til DKK 932 mio., 

hvilket er en stigning på 33 % i forhold til 2009. 

 

8.1.3.4.2 USA 

USA er det største marked for behandling af CNS-sygdomme, med en samlet omsætning på USD 

61 mia i 2010. I forhold til 2009 er markedet faldet med 2%, hvilket skyldes patentudløb. USA står 

for 54 % af verdens samlede omsætning for CNS-sygdomme. Lundbeck havde i 2010 en vækst på 2 

% i USA, og totalt set stod USA for 25 % af virksomhedens samlede omsætning, svarende til DKK 

3.7 mio., hvilket primært skyldes Lexapro
16

. Efter overtagelse af Lundbeck Inc. i 2009 fik Lund-

beck en stærkere position på det amerikanske marked, og erhvervede sig samtidig rettighederne til 

en række produkter. Blandt dem var Onfi (Clobazam), som er et af de produkter der netop er fær-
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 Cipralex markedsføres i USA under navnet Lexapro. 
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digudviklet, og hvor ansøgningen er sendt ind til de amerikanske myndigheder. Lundbeck forventer 

en tilbagemelding i 4 kvartal 2011 om, hvorvidt ansøgningen godkendes. 

Lundbeck Inc. vækstede i 2010 med 8 %, hvilket skyldes Xenazine og Sabril. Omsætningen af re-

sterende produkter faldt grundet generisk konkurrence. Xenazine havde i 2010 en vækst på 97 %, 

og i 1. kvartal 2011 en stigning på 74 % i forhold til samme periode sidste år. Sabrils fremgang var 

ikke optimal pga. manglende patienter, men i 1. kvartal 2011 vækstede det med 123 % i forhold til 

samme periode sidste år.  

Øvrige produkter faldt i 2010 med 41 % pga. generiske konkurrence, og i 1. kvartal 2011 var faldet 

på 26 %, hvilket skyldes nye generiske produkter på markedet. 

 

8.1.3.4.3 Internationale Markeder
17

 

På de internationale markeder er behandling af CNS sygdomme lang fra det den er i USA, med en 

årlig omsætning på USD 21 mia. De mest aktuelle markeder for Lundbeck er Canada, Japan og Au-

stralien. Lundbeck rapporterede i 2010 en omsætning på DKK 2,97 mia., svarende til en vækst på 

13 % i forhold til 2009. Trods stigende markedsandele, og stigende markedsvækst var Lundbeck 

igen i hård konkurrence fra generiske produkter. På de Internationale markeder opererer Lundbeck 

via salgskanaler, og samarbejdspartnere, hvilket kræver en bedre omsætning på grund af royalties
18

. 

Royalties på Lexapro i Japan vil dog langt fra være det, som den er i USA i dag. Det betyder, at der 

ikke er så høje krav til omsætningen i Japan, som der er i USA. Der bliver lagt mange ressourcer i 

markedsføringen af produktet, og Lundbeck gør en stor indsats for at finde de rigtige markedsfø-

ringsfirmaer, da det er altafgørende for, at få Lexapro godt introduceret i Japan. Derfor forventer 

Lundbeck et pænt resultat fra 2012 og de næste 8 år indtil patentet udløber. 

I 2010 havde Cipralex en positiv fremgang i alle lande på nær Australien, hvor et generisk produkt 

blev lanceret. I 1. kvartal var omsætningen fra Cipralex i Australien og i Europa steget med 6 %. 

Fremgangen var størst i Canada, hvor produktet er blevet tilskudsberettiget i to provinser. Ebixa 

vækstede kraftigt i Asien, Mellemøsten og Latinamerika, men i Canada blev omsætningen halveret 

pga. et generisk produkt. Azilect har endnu ikke opnået sit potentiale i dette marked, men Lundbeck 

har rettighederne til, at sælge det i de asiatiske lande, så der er store forventninger til vækstpotentia-

le. I 1. kvartal 2011 steg Ebixa med 12 %, og Azilect med 15 % samlet i Europa og på de internati-
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 Internationale markeder dækker de resterende områder, som Lundbeck operere på, og hvor behandling af CNS syg-

domme er langt fra det den er i USA og Europa 
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 Royalty er en honoraraftale, hvor indehaveren af en immaterialret får betaling for hvert solgt eksemplar af det pro-

dukt, hvor rettigheden udnyttes. 
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onale markeder. Resterende lægemidler steg med 7 % i 2010, og med 15 % i 1 kvartal 2011, hvilket 

skyldes øget salg af nogle af Lundbecks ældre produkter.  

 

8.1.3.5 Delkonklusion 

I 2014 udløber Lundbecks patent på Cipralex i Europa, og eftersom det i 2010 stod for over halvde-

len af omsætningen i 2010 vil det presse Lundbeck økonomisk, hvis de ikke er i stand til at sætte et 

nyt produkt på markedet, som kan skabe en tilsvarende omsætning (29).  I USA er væksten pæn, og 

der er store forventninger til Sabril, Xenazine og Clobazam. På de Internationale markeder ser 

fremgangen fornuftig ud, og især Lexapro/Cipralex forventes at slå igennem i flere områder. I løbet 

af 2010 forventes Azilect, at bidrag til indtjeningen så det vil kunne mærkes. De samlede forvent-

ninger til markederne og udviklingen i befolkningsvæksten giver en fremtid fyldt med muligheder. 

Derudover er det vigtigt, at Lundbeck opretholder en fornuftig indsats for at tilpasse deres produkter 

til de forskellige adgangsbarrierer, samt investere aggressivt i markedsføring. 

 

8.1.4 Teknologiske faktorer 
Der er 2 teknologiske faktorer, som vil påvirke Lundbecks fremtid. Udløb af patenter vil medføre 

en negativ udvikling pga. generisk konkurrence. Derudover kan udviklingen af deres pipeline enten 

resultere i en bedre eller dårligere udvikling end forventet (23). 

  

8.1.4.1  Patenter udløb 
 

Produkt Marked Udløb % af omsætning 

Lexapro USA mar-12 0% 

Ebixa EU 2012/2014 16,30% 

Cipralex EU 2014 39,30% 

Sabril USA 2015/2016 1,20% 

Azilect EU 2015 7% 

Xenazine USA aug-15 4,10% 

                                                        Tabel 3: Information omkring udløb af patenter. 

 

Patentudløbene begynder i 2012 med Lexapro og stopper i 2015/16, hvor de nye produkter fra Ova-

tion mister deres beskyttelse. Det betyder, at i løbet af de næste 4 år vil Lundbeck miste rettigheder-

ne til produkterne i tabel 3. Ud fra den fordeling, som ses i tabel 3 forventer man, at omsætningen 

vil falde drastisk i og med den konkurrence, som de billigere alternativer vil skabe. Som tidligere 

nævnt bliver den største udfordring i 2014, hvor patentrettighederne på Cipralex udløber, som står 

for ca. 40 % af deres omsætning. 
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8.1.4.2 Forskning 

Levevejen for en bioteknologisk virksomhed er, at opretholde en kontinuerlig udvikling af nye pro-

dukter. I de seneste år har Lundbeck artet sig efter, at de er en relativ lille virksomhed i forhold til 

det område, de specialiserer sig i. For at imødekomme dette, har virksomheden indgået partnerskab 

med en del andre virksomheder. Fordelen ved disse partnerskaber er, at perioden mellem lancerin-

gen af nye produkter bliver kortere, da de er flere om udvikling, og de har hver især forskellige 

kompetencer, som de kan bidrage med. De har f.eks. i oktober 2010 etableret et samarbejde med 

Genmab A/S, og derigennem har de tilegnet sig viden omkring antistoffer. Dette kendskab til anti-

stoffer kan f.eks. hjælpe Lundbeck med videre udvikling af biologiske lægemidler. Ulempen ved 

disse partnerskaber er, at de er flere om indtjeningen. Listen over Lundbecks samarbejdspartnere 

ses i tabel 1. 

Som nævnt tidligere er det vigtigt, at opretholde en konstant fornyelse af deres pipeline, idet mangel 

på udvikling i pipeline kan påvirke virksomhedens samlede værdi (30). Dette skete f.eks. i 1980-

1989, hvor Lundbeck var inde i en periode på 9 år, hvor de ikke lancerede et nyt produkt. Derfor er 

det vigtigt, at der altid vil være et nyt produkt med samme indtjeningsmuligheder klar til, at overta-

ge efter et foregående. Det vigtigste for Lundbeck er her, at fjerne hullet efter Cipralex. De mest 

oplagte kandidaterne til det er Lu AA21004 (31) og Nalmefene. 

I tabel 4 ses et udvalgt sortiment fra Lundbecks pipeline, og de tre mest aktuelle produkter lige nu 

er Clobazam, Nalmefen og Lu AA21004. Clobazam har vist lovende resultater i fase III, og der er 

allerede sendt en registrerings ansøgning til de amerikanske myndigheder. Det forventes, at produk-

tet godkendes i Q4 2011 og lanceres under navnet Onfi i løbet af 2012. 

 

 

Andet muligt produkt, som kan supplere til den mangle indtjening efter Cipralex er Nalmefen. Nal-

mefen skal anvendes til behandling af alkoholafhængighed. Nalmefene er pt. den store ‖joker‖ i 

Produkt Område Fase 

Clobazam Lennox-Gastaut syndrome Registrerings ansøgning 

Nalmefen Alkohol afhængighed Fase III 

LU 21004 Depression Fase III 

I.V carbamazepine Epelipsi Fase III 

Desmoteplase Anfald Fase III 

Zicronapine Psykose Fase III 

Tabel 4: Oversigt over de mest aktuelle produkter i Lundbecks pipeline. www.Lundbeck.com 
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porteføljen, da der er store forventninger til produktet, idet lignende produkter ikke findes på mar-

kedet.  

Nalmefen kan begrænse et alkoholforbrug, modsat andre produkter som kræver total afholdenhed.  

I fase II viste Nalmefen flotte resultater ved, at hæmme alkoholindtagelse hos mænd og kvinder, 

mens bivirkningerne samtidig var relativt svage (32). Dog var man skeptisk over for resultaterne i 

fase II, da forsøget var kombineret med terapeutiskbehandling, hvilket kan stille tvivl ved, om det 

var det psykologiske eller behandlingen, som havde den virkende effekt (33). Den 15. juni 2011 

offentliggjorde Lundbeck nye resultater fra fase III forsøg. Fase III resultatet dokumenterede, at 

pillen har den ønskede effekt uden supplering fra den terapeutiske behandling. Resultatet viste, at 

Nalmefene har en effektiv virkning på patienter med et stort
19

 alkohol forbrug. Udgangspunktet på 

20 mg pr. dag har vist, at kunne begrænse et alkoholforbrug med >50%, og efterfølgende fastholde 

det over en periode på 12 mdr. Efter de 12 mdr. forbedres resultatet til 60%, og behandlingen har 

svage bivirkninger (34). Det er dog svært, at forudsige mulighederne på dette område, da det ikke er 

sammenlignelige produkter på markedet. Lundbeck forventer, at det er en realistisk chance for, at 

produktet lanceres i løbet af 2013, og derved påvirker omsætningen fra 2014. 

 

Det tredje produkt i Lundbecks pipeline er Lu AA21004 til behandling af depression, og som nævnt 

er der store forventninger til, at dette produkt skal blive afløser til Cipralex. Produktet viste positive 

resultater i fase II, med en dosis på 5 og 10 mg, og samtidig var bivirkningsprofilen positivt overra-

skende (35). I juni 2009 kom de første offentlige fase III resultater, men de var mildest talt skuffen-

de. Efterfølgende analyser af resultaterne viste, at der var arbejdet med for små doser (2,5 og 5 mg) 

under behandlingen. Lundbeck valgte, at fortsætte fase III forsøgende med en højere dosis på 10-15 

mg (36), og også her viste medikamentet en favorabel bivirkningsprofil. Den 16. maj 2011 blev 

disse fase III resultater offentliggjort, og den nye koncentration viste gode resultater (31). 

Lundbecks fremtid er meget afhængig af, om Lu AA21004 bliver godkendt og accepteret på mar-

kedet. Når patenterne på Cipralex udløber sidst i 2014, vil markedet blive fyldt med generiske pro-

dukter, og der skal en attraktiv profil til at kunne erstatte dem. Det amerikanske marked vil blive det 

hurtigst påvirkede, da konkurrencen fra generiske produkter er hurtigere i USA end i Europa pga. 

flere interessenter på markedet. Grunden til, at man stadig tror, at der er plads til produktet, skyldes 

tidligere succes med andre produkter, der lanceres trods allerede eksisterende generiske produkter. 

Derudover er proteinstrukturen i Lu AA21004 forskellig fra andre produkter, der er på markedet i 

dag, som gør dens profil mere attraktiv. I dag er effekten fra behandling med Cipralex omkring 14 
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 Mere en 5 genstande for mænd og 4 genstande for kvinder. 
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dage, hvorimod Lu AA21004 har en virkning inden for 48 timer. Dette er især en fordel, da perso-

ner der kommer på denne type medicin vil foretrække hurtige resultater (37). Det vigtigste for 

Lundbeck er, at de er i stand til at markedsføre produktet som værende bedre end de alternativer, 

der er tilgængelig i dag. Dette kan gå hen og tiltrække folk, der ikke har haft gavn af substituerede 

produkter eller fordi man har forventninger til, at det nye produkt enten har færre bivirkninger eller 

giver et bedre resultat. Alt det her kræver dog, at fase III viser, at produktet differentierer sig fra 

andre, da det ellers kan være en udfordring, at konkurrere med de billige versioner. Lundbeck for-

venter, at indsende registreringsansøgningen i USA i løbet af 2012 og i Europa i 2013 (38). 

 

8.2 Porters five forces 

For at vurdere fremtidige vækstmuligheder for Lundbeck anvendes Michael porters analyse model 

‖Porters 5 forces‖. Modellen bruges til at analyserer, hvordan Lundbecks position situation er in-

denfor medicinalindustrien, samt Lundbecks fremtidige indtjeningsmuligheder. Her forudsættes det, 

at i jo mindre grad Lundbeck påvirkes af de 5 forces, jo bedre vil den klare sig på markedet. 

 

8.2.1  Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Umiddelbart er der ikke store forhandlingsvanskeligheder i forhold til leverandører. Der er relativt 

mange virksomheder, som er leveringsdygtige i de materialer der anvendes i forbindelse med forsk-

ning. Materialer der skal bruges til forskning er ikke afhængig af producenter, da koncentrationen af 

indholdet er det samme uanset fabrikant, og det er i dag muligt, at forhandler med leverandører for-

delt i hele verden. Eftersom Lundbeck siden 1952 selv har været en fuldt integreret virksomhed, må 

det siges, at virksomheden står stærkt på dette område. Lundbeck er en relativ stor aftager af disse 

materialer, så det vurderes at virksomheden derfor har en pæn forhandlingsstyrke i forhold til leve-

randører. Et muligt område Lundbeck ville kunne påvirkes på, er leveringstiden på materialer ved 

specialfremstillede produkter til forskningen. Fremstillingen er ikke altid enkel, og det kan være 

forbundet med forsinkelser på levering. 

 

8.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 
Der er 4 type aftagere til Lundbecks produkter. Som udgangspunkt er det patienterne, der er kun-

derne, men idet lægerne, hospitalerne og apotekerne er med til at påvirke, hvilket produkt der i sid-

ste ende anvendes af patienterne, vurderes det, at de er virksomhedens primære kunder. Det er me-

get sjældent, at en patient er så bekendt med de forskellige behandlingsformer, at vedkommende 

ligefrem har en mening om, hvilket mærke der foretrækkes.  
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Der har i den senere tid være en aktuel debat om, at læger er aflønnet af medicinalfirmaer og derved 

tager rundt til konferencer og anbefaler lige netop deres type medicin (39). Derfor vil de have en 

stor indflydelse på, hvilket typer af medicin andre læger vælger, at anbefale/udskrive til deres pati-

enter.  

For apotekernes vedkommende  har de ændret adfærd, og yder nu patienterne en bedre service ved, 

at tilbyde dem et billigere alternativ frem for original produktet. I de fleste tilfælde ender det med, 

at patienterne vælger det billige alternativ.  

Hospitalerne anvender den medicin, som giver patienterne den bedste behandling. Derudover er 

hospitalerne, som alle andre, bevidst omkring deres omkostninger, så de anvender den medicin som 

er billigst på marked.   

Derfor kan man sige, at så længe Lundbeck har patent på sine produkter, står de meget stærkt over 

for deres kunder, da kunderne i mange tilfælde ikke har en forhandlingsposition, da der ikke er et 

alternativ. Den dag patentet udløber, vil der være stor konkurrence fra generiske produkter, og om-

sætningen vil falde. 

 

8.2.3 Truslen fra nye indtrængere 
I forhold til forskning og udvikling er der store barriere for, at komme ind i medicinalindustrien. Ud 

over, at det kræver en stor startkapital, kræver det mange års erfaring og kendskab til CNS bran-

chen, da dette er et meget komplekst område. Nye virksomheder har forskellige muligheder for, at 

søge få diverse forskningstilskud til opstartsfasen. Det kræver, at de har et produkt med potentiale, 

har lagt en forskningsstrategi m.m., men der er stadig store udfordringer. Det tager ca. 10-13 år fra 

idé til lancering af et færdigt produkt (10). Selv om man har et produkt den dag, man starter sin 

virksomhed, vil man stadig have det problem, da man ikke har en pipeline. Det vil sige, at man går 

en fremtid i møde, hvor man ikke har en udviklingsportefølje i baghånden. Her er Lundbecks posi-

tion indenfor CNS området relativ stabilt, da den har en pipeline med potentielle kandidater. Det ser 

pt. ikke ud til, at der er andre aktører, der er på vej ind på markedet. En trussel kunne være en stor 

medicinalproducent, som vælger at satse netop på CNS området, men ellers vil det tage tid for nye 

virksomheder, at etablere sig på markedet.  

Ser man på producenter af generiske produkter, kræve det knap så store ressourcer, at komme ind 

på markedet. Det er dog stadigvæk nødvendigt at have kendskab til CNS området, da der stadig er 

mindre udvikling forbundet med de generiske produkter. Generiske produkter er et område, som 

Lundbeck ikke har ytret ønske at satse på, men det er en stor trussel mod deres virksomhed.  
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8.2.4 Truslen fra substituerende produkter 
Konkurrencen fra generiske produkter vokser i takt med at patenterne udløber. Det generiske pro-

dukter indeholder det samme aktive stof som originalen (40), og derved opnår folk akkurat den 

samme behandling, men bare med et billigere alternativ. Dette kombineres med, at flere og flere 

apoteker er begyndt, at tilbyde kunderne det billige alternativ. Monopolet forsvinder så snart de 

generiske produkter er lanceret. Dette er Lundbeck meget bevidst omkring, og i nogle tilfælde 

kæmper de faktisk imod disse produkter ved, at lægge sag an mod producenterne i de tilfælde, hvor 

de mener, at deres rettigheder er blevet overtrådt. Det skete f.eks. i 2006, hvor de vandt retssagen 

mod et amerikansk kopiprodukt fra Ivax/Tevas (41).  

Alternative former for behandling er ved, at blive mere populært, men da det her drejer sig om 

CNS-sygdomme er det begrænset, hvor meget det vil kunne gå ind og påvirke omsætningen eller 

tage markedsdele fra Lundbeck. Lundbeck ser muligheder på dette område, og via samarbejdet med 

Genmap A/S ser de på muligheder indenfor biologiske produkter. Det vurderes, at alternative for-

mer for medicin i ringe grad vil kunne påvirke Lundbecks position på marked i de kommende år, 

men det kan ikke udelukkes, at i fremtiden vil alternative løsninger kunne påvirke markedet. Dette 

vil dog ikke have indflydelse på budgettet senere i opgaven. 

 

8.2.5 Rivalisering i branchen 
I forhold til andre medicinalvirksomheder er Lundbeck en relativ lille virksomhed med en omsæt-

ning på 14,8 mio. kr., sammenlignet med Novo Nordisk, som i 2010 havde en samlet omsætning på 

60,8 mia. (42). Grundet størrelsen og det begrænsede område, som virksomheden har valgt at opere-

re indenfor, kræver det meget, at opretholde deres positionen på markedet. Her tænkes specielt på, 

at de hele tide skal kunne tilføje markedet nye produkter.  Det vil være muligt for større virksom-

hed, som har fokus på flere sygdoms områder, at komme ind på markedet med et konkurrerende 

produkt. Eftersom der stadig er en omsætning på 120 mia. (20) indenfor CNS på verdensplan er det 

ikke urealistisk, at større aktører er interesseret i at trænge ind på markedet.  

I forhold til nye aktører på markedet er truslen noget mere begrænset, da det som tidligere nævnt 

kræver mange ressourcer, at etablere sig på et område, der specialiserer sig i hjernesygdomme. En 

ny aktør på marked skal have kapital nok til, at virksomheden kan opbygge en udviklingsportefølje, 

samt klare en periode, hvor den ikke lancerer nye produkter. Derfor er der gennem tiden set mange 

mindre virksomheder som f.eks. Aresa ApS, der har startet en virksomhed, men inden for kort tid 

har måtte lukke virksomheden, da produkterne ikke kunne leve op til forventningerne. 
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8.3 SWOT    
En SWOT analyses anvendes til at identificerer og analysere en virksomheds interne stærke og sva-

ge sider, samt eksterne muligheder og trusler, som eksisterer i markedet. Det er i analysen vigtigt, at 

forholde sig kritisk til fakta, da det ellers kan give et forkert billede (43). I denne opgave anvendes 

SWOT, som en delkonklusion for, at give et overblik af  Lundbecks position på markedet. 

 

SWOT 

 

Favorable Ufavorable 

Ek
st

e
rn

e 

 Gode muligheder for at komme ind 
på det japanske marked, og hvor 
Lundbeck har patent på Lexapro de 
næste 8 år. 

 Stabile spiller på markedet inden-

for CNS-sygdomme 

 Mulighed for flere opkøb, og der-

ved komme ind på nye markeder. 

 Salgskanaler spredt over hele ver-

den. 

 Udvikling i markeder er favorable 

for de produkter Lundbeck produ-

cere. 

 Samarbejdspartnere 

 Patentudløb på Cipralex 
 

 Stor generisk konkurrence. 

 

 Valutahedge 1 år af gangen. 

 

 Samarbejdspartnere(royalties). 

 

 

 Sundhedsreformer. 

 

In
te

rn
e 

 Stabil pipeline med 3 forventningsful-
de præparater på vej. 

 Stor erfaring inden for CNS-

sygdomme. 

 Godt arbejdsmiljø der holder på 

medarbejderne. 

 Følger etiske retningslinjer. 

 Lille virksomhed der er afhængig af at få nye 
produkter på markedet der kan erstatte de 
gamle. 

Figur 6: SWOT 

 

8.3.1  Intern analyse 
Lundbecks pipeline er i dag fyldt med potentielle produkter. Virksomheden har et produkt sendt til 

registrering, 5 produkter i fase III, 4 produkter i fase II og 3 produkter i fase I. Der er store forvent-

ninger til Clobazam, Nalmefen og Lu AA21004, som alle forventes, at blive lanceret inden for en 

overskuelig fremtid. Lundbeck har flere gange tidligere haft produkter, der har været i den sene 

udviklingsperiode, men som alligevel er blevet forkastet sent i forløbet. Dette kan blive relevant for 

både Nalmefen og Lu AA21004, da de stadig ikke er færdigudviklet. Lu AA21004 har allerede tid-
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ligere fået dårlige resultater pga. for lave koncentrationer under behandling. Derfor vil der altid væ-

re en risiko for, at produkterne ikke lanceret, tros deres placering i fasen. 

 

Yderligere skal man forholde sig til, at forsøgende kan blive forsinket pga. mangel på resultater 

eller problemer i forhold til, at genskabe resultater. Dette vil påvirke virksomhedens aktiekurs nega-

tivt, idet det sætter Lundbeck i et dårligt lys, så der sættes automatisk tvivl ved produktet. 

Ovenstående usikkerhed, samt patentudløb, er ikke en offentlig hemmelighed, og flere analytikere 

mener, at disse usikkerheder allerede afspejles i den nuværende aktiekurs. I forhold til aktiekursen 

må det antages, at idet Clobazam er i registreringsfasen, har den allerede påvirket kursen, og yderli-

gere kursstigninger vil være marginale. Derimod kan udfaldet af Nalmefen og Lu AA21004 have 

enten en positiv eller negativ effekt på kursen afhængig af de kommende resultater. Sammenlignet 

med andre i branchen har Lundbeck løbende valgt, at satse en stor del af omsætningen på forskning. 

Normalt satser virksomheder 15 % af omsætningen, men Lundbeck har valgt at bruge 20%, med 

forventninger til, at dette kan resultere i bedre og hurtigere resultater. 

 

Lundbeck har arbejdet med CNS sygdomme siden 1980, da Erik Spunk Jansen blev en del af virk-

somheden. Derfor har de over mange år opnået et dybdegående kendskab til sygdomme, der ud-

springer fra det centrale nerve system.  

 

Lundbeck har valgt, at efterleve FNs global compact i forhold til samfundsansvar. Et område, som 

Lundbeck har langt meget vægt på er arbejdsmiljø. Her har Lundbeck igennem de sidste år etableret 

en virksomhed, hvor medarbejderne både performer bedre, og arbejdet under bedre/sikre forhold, 

og har færre sygedage. Disse tiltag har gjort, at Lundbeck kan holde på deres medarbejdere, og der-

ved beholde deres kernekompetencer, så de formår at beholde det dybdegående kendskab til CNS-

sygdomme.    

 

8.3.2 Ekstern analyse 
De kommende år vil blive udfordrende for Lundbeck. De er blevet ramt af adskillige sundhedsre-

former under den finansielle krise, men det er heldigvis det eneste område, hvor de har mærket kri-

sen. 

 

Fra 2012 og frem mister de rettighederne til deres mest indtjenende produkt Cipralex, som i 2010 

alene stod for DKK 8,3 mio. af omsætningen svarende til 55,8 %. Derfor er Lundbeck tvunget til, at 

få lanceret et nyt produkt i den nærmeste fremtid, så der ikke kommer ubalance mellem omsætning 

og udgifter.   
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Der åbner sig nye muligheder for Lundbeck ved, at de får deres produkter lanceret på nye markeder. 

Især Japan er et af de store områder, som Lundbeck i fremtiden vil satse på, og hvor de i de næste 8 

år har patent på Cipralex. Ved at komme ind på nye markeder, er der gode muligheder for at øge 

omsætningen. Omkostningerne er begrænset, idet produktet allerede er udviklet. Udover de om-

kostninger, der vil blive investeret i en massiv markedsføringskampagne for Lexapro, vil Lundbeck 

skulle betale royalties til deres samarbejdspartnere, som vil være involveret i lanceringen. Som tid-

ligere nævnt vil det være et mindre beløb i forhold det til det, som de i dag betaler i USA, og derfor 

er der heller ikke så store krav til omsætningen i Japan. 

  

Grundet Lundbecks størrelse, har de været nødt til, at engagere sig med forskellige samarbejdspart-

nere, for at opretholde markedsandele. Det kan ses både som en fordel, og som en ulempe. Det er en 

fordel, da de kan udveksle information, forskningsudstyr og kombinere forskellige metoder inden-

for hinandens kompetencer. Det giver mulighed for, at trænge bedre ind på de nye markeder, grun-

det en bedre position via samarbejdspartnerne. Sidst vil det styrke til udvikling af deres portefølje, 

da de vil kunne øge udviklingshastigheden på deres portefølje. Ulempen vil som tidligere nævnte 

være royalties. 

 

Registrering af Escitalopram
20

 i Japan, som forhåbentlig vil komme på markedet i 2011, er en stor 

mulighed for, at erobre det japanske marked. Der er blandede forventninger til USA, da omsætnin-

gen vil falde kraftigt når patentet på Cipralex udløber. Denne omsætning vil være nærmest umulig 

at genskabe, medmindre Lu AA21004 og Nalmefen bliver godkendt. Derfor vil Lundbeck blive 

presset af den generiske konkurrence, og det er et område, som de skal overvåge nøje. I USA kom-

mer de generiske produkter på markedet hurtigt, da der er mange producenter i forhold til Europa. 

Virksomheden skal sørge for, at deres patenter ikke overtrædes, og er derfor nødt til at følge udvik-

lingen af nye produkter nøje. Lundbeck har ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at generiske 

produkter er en mulighed, og de lægger vægt på, at de er en fuldt integreret virksomhed, som ledel-

sen er stolt af.  

 

Kommer der andre mindre medicinalvirksomheder inden for CNS-området, vil et opkøb være en 

oplagt mulighed Det begrundes dels i, at den pågældende virksomhed har haft held med udvikling 

af et nyt produkt, og dels i ønsket om at undgå konkurrence i fremtiden.  

 

                                                           
20

 Det aktive stof i Cipralex/Lexapro. 



 Strategisk analyse 
 

40 
 

Et risikofyldt område er deres rente- og valutapolitik. Under krisen har renterne været lave, men der 

er tegn på, at renterne så småt er begynder at stige igen, hvilket kan medføre problemer for Lund-

beck på sigt, da driften vil bliver dyrere. Virksomheden har dog sikret sig ved, at have både aktiver 

og passiver placeret i den korte rente. I forhold til den amerikanske dollar ligger de ganske fornuf-

tigt efter købet af Ovation i 2009, da de nu har mulighed for at holde både indtægter og omkostnin-

ger i amerikanske dollars. Idet den danske krone køre fastkurs politik over for Euroen, har der ikke 

været grund til, at sikre sig på det område. 
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9 Nøgletalsanalyse 

Nøgletalsanalysens formål er, at give et indblik i den økonomiske udvikling i Lundbeck for perio-

den 2008 til 2010. Analysen vil tage udgangspunkt i årsregnskaberne for samme periode.  

Nøgletalsanalysen skal efterfølgende anvendes til, at udarbejde et budget for Lundbeck fra 2011 

frem til 2016.  

For at muliggøre en Nøgletalsanalyse, er det nødvendigt at der laves en reklassifikation af den offi-

cielle resultatopgørelse og balance. Derefter er det muligt, at foretage en analyse på både den 

driftsmæssige og den finansielle del af virksomheden. Driftsaktiviteterne dækker over virksomhe-

dens primære værdiskabende aktiviteter, og hvor finansieringsaktiviteterne er de sekundære vær-

diskabende aktiviteter. 

 Analyse vil blive baseres på følgende nøgletal: return on equity (ROE), return on invested capital 

(ROIC), effekter fra finansiel gearing, aktivernes omsætningshastighed (AOH) og overskudsgrad 

(OG
21

). For at få et detaljeret billede af virksomheden, er det nødvendigt, at se på AOHs og OGs 

underliggende drivere. Til sidst ses der på, hvordan Lundbecks finansielle gearing påvirker ROE.  

 

9.1 Regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Lundbeck er udarbejdet efter international Financial Reporting standarder 

(IFRS), som dækker både EU's krav, og er et krav for børsnoterede virksomheder i Danmark. Alle 

resultater er angivet i danske kroner (DKK).  

I regnskabet for 2009 er der sket to ændringer i forhold til den tidligere anvendte regnskabspraktisk. 

 Præsentation af omsætning i henhold til en eksisterende Azilect-aftale. 

 Valutakursomregning af udenlandske dattervirksomheder (44). 

Dette medfører, at sammenlignings tal ændres, hvilket er grundlag for en analyseperiode fra 2008 til 

2010, med inddragelse af regnskabstal fra 2007 til gennemsnitsberegninger. 

Ændringerne i forbindelse med Azilect-aftalen skyldes to faktorer. Det første er indgåelse af en ny 

aftale angående Azilect med Asien, og anden ændring skyldes justeringer til IAS 18 (omsætning 

vedrørende agent- og principal metoden), som påvirker præsentation af denne aftale. Her har Lund-

beck valgt, at agere principal i forhold til salget af Azilect, hvilket har indflydelse på hvordan om-

sætningen og produktionsomkostningerne præsenteres. Dette har ingen indflydelse på bruttoresul-

tatniveauet. 
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Ændringerne i forbindelse med valutakursomregningen skyldes, at Lundbeck har foretaget en frivil-

lig ændring i forhold til opgørelse af de udenlandske datterselskaber. Tidligere blev de bogført i  

Group currency (GC), men grundet den tætte tilknytning til aktiviteter i Danmark, har ledelsen 

valgt, at de for fremtiden skal opgøres i lokalvaluta (LC). Alle poster opgøres til balancedagens 

valutakurs, hvor kursdifferencen for både balance og resultatopgørelsen inddrages i koncernens 

totalindkomstopgørelse under øvrig totalindkomst.   

 

9.2 Reformulering af regnskabet 

Nøgletalsanalysen er baseret på beregning af tidligere nævnte nøgletal. Til beregning heraf skal  

årsregnskaberne reformuleres (jf. ovenfor), så der er en klar opdeling af driftsaktiviteter, driftsom-

kostninger og finansielle poste. På baggrund af denne opdelingen kan den investerede kapital defi-

neres, hvilket er grundlag for nogle af nøgletals beregningerne. Yderligere er det interessant, at få 

isoleret driftsfinansieringen, så virksomhedens gearing fremhæves, og effekten af denne kan afspej-

les i nøgletallene. Der er ikke et lovmæssigt krav til, at virksomhederne skal opdele regnskaberne i 

poster, så det er muligt at skelne værdidrivere bag værdiskabelsen. 

 

9.2.1 Reformulering af resultatopgørelsen  
Reformuleringen af resultatopgørelsen har til formål, at inddele posterne i ordinært resultat, ekstra-

ordinært resultat, finansielle poster, og inddrage ikke resultat førte poster fra egenkapitalopgørelsen. 

Det har ikke været nødvendigt at inkludere ‖ikke resultat førte‖ poster fra egenkapital opgørelsen, 

da det er en del af Lundbecks egen praksis. Efter opdelingen i driftsaktiver og finansielle aktiver er 

skatten beregnet efter en skatteprocent på 25 %, som er gældende i alle årene. Resultatet bliver en 

totalindkomsten, som er skabt på baggrund af den primære drift og de finansielle poster. Denne 

opdeling gør det efterfølgende muligt, at beregne relevante nøgletal til analysen. 

Bilag 14.1 viser Lundbecks reformulerede resultatopgørelse. Selvom posten ‖Kapitalandele i asso-

cierede selskaber‖ både indeholder drifts- og finansielle aktiviteter, medtages den under driften 

(45). Denne post er dog kun aktuel for regnskabsåret 2008.  

 

9.2.2 Reformulering af balancen. 
På samme måde som for resultatopgørelsen er det nødvendigt, at opdele balancen i drifts- og finan-

sielle poster. Opdeling skal efterfølgende anvendes til, at beregne nøgletal, der beskriver den inve-

sterede kapital
22

. Derudover vises netto finansielle aktiver/forpligtelser, som angiver de balancepo-
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ster, som påvirkes af renterne. Det er valgt ikke, at opdele posterne i lang og kortsigtet gæld, da det 

vurderes ikke, at have indflydelse på analyse. Det skal bemærkes, at Lundbeck har haft netto finan-

sielle aktiver
23

 i 2008 og i 2010, men at de har haft netto finansielle forpligtelser i  2009. Den re-

formulerede balance ses i bilag 14.2. 

 

9.2.3 Rentabilitets analyse 
Det er vigtigt, at forholde sig til den historiske rentabilitet i en virksomhed, når forventningerne til 

den fremtidige udvikling skal estimeres. Udover virksomhedens fokus på en positiv rentabilitet, er 

det en væsentlig faktor, for både aktionærer og øvrige interessenter, da det er et udtryk for virksom-

hedens indtjeningsevne. 

 

 

 

Figur 7: Dupont model (46). Modellen viser grundlaget for egenkapitalens forrentning, og dens underliggende drivere. På 

venstre side ses de værdidrivere der påvirkes af driftsaktivitet, mens den højre side viser de finansielle værdidrivere. 

 

I forbindelse med Nøgletalsanalysen, tages der udgangspunkt i den udvidede DuPont-model i figur 

7. Modellen giver et indblik i, hvordan rentabiliteten i Lundbeck påvirkes af de forskellige nøgletal. 

 

9.2.3.1 Return on equity - ROE 

Øverst i Dupont-modellen ses ROE, som  angiver virksomhedens evne til, at forrente egenkapitalen, 

og Roe er udgangspunktet for Nøgletalsanalysen. Den viser, hvordan egenkapitalen påvirkes af de 
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værdiskabendeaktiviteter i virksomheden for en bestemt periode. Det vil sige, at ROE viser Lund-

becks evne til at skabe værdi, ud fra hver krone aktionærerne har investeret. ROE beregnes, som 

resultatet af ordinære drift efter skat divideret med den gennemsnitlige egenkapital. Alle de under-

liggende værdidrivere, som har indflydelse på ROE ses i figur 7. I figuren ses, at ROE kan beregnes 

som summen af afkastningsgraden og den finansielle gearing.  

 

ROIC repræsenterer driftsaktiviteter, og angiver virksomhedens evne til at skabe vækst ud fra de 

nettoaktiver (investeret kapital), som virksomheden har til rådighed. Det vil sige, at desto bedre 

Lundbeck er til at skabe profit på nettoaktiverne, desto bedre bliver ROE. Den anden faktor, som 

påvirker ROE er den finansielle gearing, som ses i højre side af figur 7. 

  

Nøgletal  2010 2009 2008 

Resultat af ordinær drift efter skat 2.466 2.007 1.663 

Gennemsnitlig Egenkapital 9.963 8.157 7.300 

ROE 24,75 % 24,60 % 22,78 % 

Dekomponering af ROE       

Effekt fra Finansiel gearing -0,58 % -3,15 % 7,96 % 

Afkastningsgrad (ROIC) 24,17 % 27,75 % 30,74 % 

ROE 24,75 % 24,60 % 22,78 % 

Dekomponering af ROIC       

Overskudsgrad fra salg 17,05 % 15,65 % 14,55 % 

Aktivernes omsætningshastighed 1,42 1,77 2,11 

ROIC 24,17 % 27,75 % 30,74 % 
        Tabel 5: Oversigt over nedbrydning af ROE 

 

Som ses i tabel 5 har ROE udviklet sig positivt i hele perioden. Fra 2008 til 2010 stiger ROE fra 

22,78 % til 24,75 %, hvilket er en pæn stigning. For at få en indikation af, hvilket niveau ROE bør 

have, sammenlignes Lundbecks ROE med gennemsnittet for medicinalbranchen. Den gennemsnit-

lige ROE for medicinalindustrien er på 7,6 % (46), hvilket viser, at Lundbecks ROE ligger markant 

over gennemsnittet. 

For at finde årsagen til den positive udvikling er det nødvendigt, at se på de bagved liggende fakto-

rer. Nedbrydning af ROE ses i tabel 5. Den finansielle gearing havde i 2010 en positiv effekt på 

ROE i forhold til tidligere år, hvilket vil sige, at Lundbeck er blevet bedre til at tjene penge på 

fremmedkapitalen.  
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Modsat har ROIC været faldende i hele perioden. For at forstå udviklingen af ROE er det nødven-

digt, at få en bedre forståelse af både ROIC og FGEAR, som vil blive gennemgået i de følgende 

afsnit. 

  

9.2.3.2 Afkastgraden - ROIC 

Afkastningsgraden (ROIC) angiver Lundbeck evne til, at forrente den investerede kapital. ROIC 

beregnes, som produktet af aktivernes omsætningshastighed (AOH) og overskudsgraden (OG). I 

efterfølgende afsnit gives en indikation af, hvilket af de to nævnte nøgletal, der skaber størst værdi 

for Lundbeck . 

 

Dekomponering af ROIC 2010 2009 2008 
ROIC 24,17% 27,75% 30,74% 
OGsalg  efter skat 17,00% 15,60% 14,60% 
AOH 1,42 1,77 2,11 

                  Tabel 6: Dekomponering af ROIC 

 

ROIC har modsat ROE været faldende i hele perioden. Fra 2008 til 2010 er den faldet fra 30,74 % 

til 24.17%. Den er dog stadig relativ høj sammenlignet med branchens ROIC, som er på 9,4 % (46). 

Som det fremgår af tabel 6, er afkastningsgraden faldet med godt 20 % siden 2008. I tabel 6 ses, at 

OG har været stigende siden 2008, hvilket vil sige, at OG ikke har været grunden til nedgangen i 

ROIC. Derimod er AOH faldet med 32 % siden 2008, og er årsagen til den negative udvikling af 

ROIC.  

 

Afkastningsgraden kan yderligere anvendes til, at vurdere Lundbecks evne til at skabe værdi. Det 

kan gøres ved, at sammenlignes afkastningsgraden med de vægtede gennemsnitlige kapitalomkost-

ninger (WACC). For at vise Lundbecks evne til at skabe merværdi beregnes EVA
24

, som er diffe-

rencen mellem ROIC og WACC. Er ROIC større end WACC skaber virksomheden værdi, og er det 

modsatte tilfældet, er virksomheden ikke rentabel set fra et invester synspunkt (47).  

 

 

EVA var i 2010 på 17, 35 %, og det baseres på en ROIC på 24,17 % og en  beregnet WACC på 

6,82 %, som vil blive gennemgået i afsnit 8.2.  
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9.2.3.3 Overskudsgraden - OG 

En virksomhed som Lundbeck kan enten placeres inden for differentieringsstrategien, hvor de ud 

fra en stærk markedsposition og differentierede produkter, bør fokusere på at opnå produktsalg til 

høje priser, og derved opnå en høj OG. En anden mulighed for virksomheden er, at have fokus på 

deres omsætningsstrategi. Virksomheder med fokus på omsætningsstrategier har primært fokus på 

omkostningsminimering, og dermed er fokus rettet mod produktion, salg til lavere priser, og en stor 

volumen (48). I forhold til, at Lundbeck er en medicinalvirksomhed bør de have en høj fortjeneste 

på deres produkter grundet den lange udviklingsperiode. Derfor placeres Lundbeck inden for diffe-

rentieringsstrategien, så deres fokusområde vurderes primært, at være på OG.  

OG angiver driftsoverskuddet efter skat, og inkludere den del af omsætning, som er skabt fra salg
25

. 

Udover indtægter skabt via salg inkluderer nøgletallet indtægter fra associerede virksomheder, ud-

bytte, gevinst og tab på kapitalandele. Indtægter der ikke er direkte forbundet med salget betegnes 

‖andre poster‖, og er et nøgletal for sig. Dette nøgletal er ikke decideret relevant for analysen, men 

opdelingen er nødvendig for, at kunne skabe et rent nøgletal, som kun er baseret på salg. Over-

skudsgraden angiver forholdet mellem indtægter og omkostninger, og viser hvor stor en andel af 

aktiviteterne, der ender i overskud. Med en overskudsgrad på 5 %, vil virksomheden tjene 5 øre pr. 

investeret krone. Så desto højere overskudsgrad er, desto bedre. 

 

Dekomponering af OG 2010 2009 2008 

Bruttoavance 81,7% 82,2% 83,4% 

F&U omkostninger -18,7% -21,4% -19,3% 

Distribution & salg -20,8% -20,6% -21,0% 

Administration -12,4% -13,1% -13,6% 

AF- og nedskrivninger -7,0% -6,3% -9,2% 

OGsalg før skat 
22,7% 20,8% 20,0% 

Skatte omkostninger -5,7% -5,1% -5,4% 

OGsalg efter skat 
17,0% 15,6% 14,6% 

                       Tabel 7: Nedbrydning af overskudsgraden. 

 

Lundbeck er en kapitalintensiv virksomhed, da den har store faste omkostninger, så en eventuel 

udvidelse af kapaciteten er tidskrævende. For sådanne virksomheder er det svært, at generere en høj 

omsætningshastighed, og derfor er virksomheder i denne kategori tvunget til at skabe en høj over-

skudsgrad for at fastholde et fornuftig profit (48).  
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I tabel 7 ses, at OG de sidste 3 år har været stærkt stigende. Dette er ensbetydende med, at Lund-

beck har formået, at øge deres overskud gennem de sidste 3 år, med en vækst på 16 % fra 2008 til 

2010. Derudover er niveauet på de 17 % væsentlig over branchens gennemsnit, som er på 7,9 % 

(46) 

For finde ud af hvilke poster, der er årsagen til denne udvikling er det nødvendig, at nedbryde OG. 

Som det fremgår af tabel 7, er der er ingen af faktorerne, der gør sig specielt bemærkelsesværdig. 

Alle har bidraget til, at overskudsgraden har forbedret sig over de sidste 3 år. Bruttoavancen er fal-

det med 2 % i forhold til 2008, hvilket skyldes stigninger i produktionsomkostningerne. Stigningen 

er forårsaget af et øget salg af indlicenserede produkter, som bl.a. Azliect, Xenazine og Ebixa. 

Forskningsomkostninger steg fra 2008 til 2009, men lå i 2010 under niveauet fra 2008, og de høje 

omkostninger i 2009 skyldes primært senfase udvikling af både Lu AA21004 og Nalmefen. Lund-

beck har modsat andre medicinalvirksomheder "valgt", at have relative høje forskningsomkostnin-

ger
26

. For omkostningerne har ligget omkring de 20 % i alle 3 år, men har være lidt lavere i 2010. 

 

9.2.3.4 Netto aktivernes omsætningshastighed - AOH 

Omsætningshastigheder giver et indblik i, hvor kapital tung en virksomhed er. Dette skildrer kapi-

talbindingen ved at vise, hvordan virksomheden har fordelt investeret kapital i forhold til deres om-

sætning. Lundbeck er en investeringstung virksomhed pga. de store omkostninger, der er forbundet 

til forskning og udvikling (R&D) og produktion. Sådanne virksomheder kendetegnes ved, at have 

en relativ lav omsætningshastighed (48). 

 

Dekomponering af Omsætningshastighed 

(1/AOH)  2010 2009  2008  

Immaterielle anlægsaktiver 0,53 0,35 0,17 

Materielle anlægsaktiver 0,21 0,22 0,28 

Varelager 0,1 0,08 0,08 

Finansielle anlægsaktiver 0,01 0,02 0,03 

Tilgodehavender fra salg 0,19 0,18 0,2 

Driftsforpligtelser -0,34 -0,29 -0,28 

(1/AOH) 0,71 0,56 0,47 

AOH 1,42 1,77 2,11 

                   Tabel 8: Nedbrydning af aktivernes omsætningshastighed. 
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AOH har været faldende i hele analyseperioden, og er grunden til, at ROIC har været nedadgående. 

Derfor vil det være fornuftigt for Lundbeck, at rette fokus i den retning, for at undgå at ROIC i 

fremtiden vil falde yderligere.  

 

I tabel 8 ses, at 1/AOH er steget fra 0,47 til 0,71, hvilket primært skyldes en kraftig stigning i imma-

terielle anlægsaktiver. Denne stigning skyldes bl.a. goodwill, som steg kraftigt ved overtagelse af 

Lundbeck research INC., Lundbeck Pharmaceuticals mm. Derudover påvirkes posten af produktret-

tigheder og igangværende projekter. Af disse poster er goodwill langt den største, og der laves en 

årlig test for at se, hvor meget posten har forandret sig. Siden 2008 har posten været stigende, men 

ser man på de tilbageværende poster, er de alle faldet over de sidste 3 år. 

   

9.2.3.5 Finansiel gearing - FGEAR 

Analysen af den finansielle gearing sker kronologisk, da Lundbeck både har netto finansielle aktiver 

og forpligtelser afhængigt af regnskabsåret. 

I 2008 havde Lundbeck netto finansielle aktiver, som det ses i tabel 9. ROE påvirkes, som tidligere 

nævnt både af ROIC og effekten fra den finansielle gearing. I regnskabsår med positive netto finan-

sielle aktiver, beregnes ROE som differencen mellem ROIC og FGEAR. I regnskabsår med negati-

ve netto finansielle aktiver beregnes ROE, som summen af ROIC og FGEAR. I tabel 9 ses, at effek-

ten fra den finansielle gearing påvirker ROE negativt med knap 8 % i 2008. Dette betyder, at Lund-

beck i 2008 har skabt et afkast på de finansielle aktiver, som var ca. 8 % dårligere for investorerne, 

end hvis Lundbeck havde placeret aktiverne i driften, og derved skabt et afkast på ca. 30 %. Be-

mærk, at dette kun er en teoretisk betragtning. 

 

Finansiel gearing 2010 2009 2008 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -490 1391 -2205 

Effekt fra Finansiel gearing -0,58% -3,15% 7,96% 

Afkastningsgrad (ROIC) 24,17% 27,75% 30,74% 

ROE 24,75% 24,60% 22,78% 

Nettolånerenten (R)   -35,38%   

SPREAD   63,14%   

FGEAR 0,05 -0,05 -0,25 

            Tabel 9: Oversigt over den finansielle gearing i Lundbeck. 

 

I 2009 købte Lundbeck Ovation, og har derfor haft et behov for ekstra kapital i forhold til et regu-

lært regnskabsår. Effekten fra FGEAR angiver forholdet mellem de gennemsnitlige netto finansielle 
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forpligtelser, og den gennemsnitlige egenkapital. I 2009 var FGEAR -0,05, hvilket angiver en nega-

tiv finansiel gearing på 5 % af egenkapitalen i 2009. Den negativ FGEAR angiver, at der ikke er 

netto finansiel gearing i virksomheden, dvs., at de finansielle aktiver er større end de finansielle 

forpligtelser. Dette er lidt et forvrænget billede, da FGEAR er beregnet ud fra gennemsnitstal, og 

derfor skyldes de netto finansielle forpligtelser i 2009.   

 

SPREAD angiver virksomhedens evne til, at tjene på ‖lånte‖ penge. SPREAD beregnes som diffe-

rencen mellem ROIC og nettolånerenten. Nettolånerenten modsvarer sjældent virksomhedens reelle 

lånerente, hvilket bekræftes i tabel 9, der angiver en lånerente på -35 %
27

. Renten er lav pga. flere 

faktorer, bl.a. havde Lundbeck i 2008 netto finansielle aktiver, hvor poster som valuta- og tab- og 

kursgevinster på værdipapirer er inkluderet.  På grund af, at der er flere uhensigtsmæssige faktorer 

der påvirker renten, skal nøgletal altid analyseres med varsomhed (45). Som det ses i tabel 9, havde 

Lundbeck i 2009 et SPREAD på 63,14 %. Det vil sige, at afkastet på investeret kapital (ROIC) er 

større end omkostningen ved finansiel gearing (r). Det vil sige, at SPREAD har en positiv indflydel-

se på ROE. Effekten forsvinder dog, da FGEAR er negativ, og derved bliver summen af ROIC og 

FGEAR < ROIC. Derfor bliver resultatet, at FGEAR har haft en negativ indflydelse på ROE. 

 

I 2010 havde Lundbeck igen netto finansielle aktiver, som det ses i tabel 9. Modsat 2008, har de i 

2010 en marginal positiv effekt fra den finansielle gearing, hvilket i princippet betyder, at det kunne 

være en fordel, at geare deres kapital yderligere. Dette giver igen et forvrænget billede af virkelig-

heden, da det skyldes gennemsnitsberegninger. Havde Lundbeck ikke haft negative finansielle for-

pligtelser i 2009, havde FGEAR ikke påvirket ROE positivt i 2010. 

Samlet set over de tre år viser Lundbeck en positiv trend i udviklingen af den finansielle gearing. 

Trods gennemsnitsberegning udvikler selskabet sig fra, at have en negativ indvirkning på ROE med 

8 % til en positiv indflydelse i 2010 på lidt over 0,5 %. Selvom effekten fra FGEAR ikke giver et 

helt retvisende billede tyder det på, at Lundbeck er på vej i den rigtige retning. 

 

Nøgletallene viser en virksomhed, som er bevidst omkring deres økonomi,  investeringer og deres 

kapital. Fra investors synspunkt er der ikke et´ nøgletal, som virker kritisk, og derfor giver analysen 

et attraktivt billede af en virksomhed. Det kræver dog, at Lundbeck får rettet op på den negative 

trend i ROIC, så niveauet ikke ender med at blive kritisk.
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10 Værdiansættelse 

På baggrund af den strategiske analyse og nøgletalsanalysen, fortages værdiansættelse af Lundbeck. 

Værdiansættelsen sker den 22. juli 2011, og analysen laves på baggrund af offentligt tilgængeligt 

materiale frem til den dato. 

 

10.1 Budget  

10.1.1 Omsætningsvækst 

Omsætningsvækst 

Produkter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cipialex 5808 6273 5018 3764 2823 2117 1588 

Vækst 9% 8% -20% -25% -25% -25% -25% 

Lexapro 2443 2199 2199 2243 2288 2333 2403 

Vækst -7% -10% 0% 2% 2% 2% 3% 

Ebixa 2403 2643 2670 2510 2309 1939 1552 

Vækst 11% 10% 1% -6% -8% -16% -20% 

Azilect 1028 1151 1232 1306 1332 1252 1052 

Vækst 34% 12% 7% 6% 2% -6% -16% 

Xenazine 610 939 1231 1440 1613 1661 1329 

Vækst 105% 54% 31% 17% 12% 3% -20% 

Sabril 179 338 457 566 612 630 529 

Vækst 105% 89% 35% 24% 8% 3% -16% 

Clobazam       300 615 806 991 

Vækst       105% 31% 23% 15% 

Nalmefen       116 335 969 1841 

Vækst         189% 90% 100% 

LU AA21004       350 1050 2625 3544 

Vækst       179% 200% 150% 35% 

Andre lægemidler 2036 1670 1503 1352 1217 1095 986 

Vækst -18% -10% -10% -10% -10% -10% -10% 

Anden omsætning 258 250 245 243 240 238 236 

Vækst -7% -3% -2% -1% -1% -1% -1% 

Pipeline           200 220 

Vækst           0% 10% 

                

Total 14.765 15.463 14.554 14.189 14.433 15.866 16.269 

Vækst 7,40% 4,70% -5,90% -2,50% 1,70% 9,90% 2,50% 

Tabel 10: Viser budgettet for udviklingen af Lundbecks produkter og pipeline for  

budgetperioden. De  markerede celler angiver de år, hvor patentet på produktet udløber. 
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I dette afsnit udarbejdes et budget, som efterfølgende vil danner grundlag for værdiansættelsen. 

Budgettet er estimeret med udgangspunkt i de konklusioner, der er lavet tidligere i opgaven, kombi-

neret med Lundbecks egne forventninger. 

Budgethorisontens længde er valgt til 5 år efterfulgt af et terminalled. Begrundelse for valget af 

denne periode er, at Lundbeck er en forskningsvirksomhed, og har derfor med meget høje omkost-

ninger at gøre. Disse omkostninger bogføres direkte, hvilket i perioder kan være med til at presse 

virksomheden, især hvis et projekt forkastes i en sen fase, som det skete med Flurazin. Derfor er det 

nødvendigt,  at se på en periode, hvor omkostningerne vil være i ligevægt med væksten. Anden be-

grundelse er, at der vil ske rigtig mange forandringer for Lundbeck i perioden 2011-2016, da stør-

stedelen af deres kerneprodukter mister deres beskyttelse. Det vurderes, at en kortere periode vil 

kunne have svært ved, at give et retvisende billede på baggrund af før nævnte begrundelse, og at en 

længere periode vil give et misvisende billede af virksomheden, da for mange faktorer ligger langt 

ud i fremtiden, og er svære at estimere.  

 

For at estimere den fremtidige omsætning for Lundbeck, er der taget udgangspunkt i de historiske 

tal i årsrapporter fra 2008-2010, og andet offentligt materiale. Tabel 10 viser Lundbecks enkeltvise 

produktudvikling, og ud fra den strategiskeanalyse, nøgletalsanalyse og tilgængelige oplysninger er 

omsætningen/væksten estimeret på dette niveau. I budgettet er der kun inkluderet Clobazam, Nal-

mefen og Lu AA21004, som de nye produkter fra Lundbecks pipeline. Resterende produkter fra 

deres pipeline vurderes ud fra en samlet betragtning.  

Forventningerne til den samlede vækst for Lundbeck er taget ud fra deres egne forventninger, kom-

bineret med offentlige forventninger. Lundbeck forventer, at virksomheden, som minimum skal 

opnå en total omsætning på  DKK 14 mia. i 2012-2014. I Q1 2011 rapporten fremlagde Lundbeck 

en vækst for Cipralex på 7 % i forhold til Q1 2010, og i budgettet er der bibeholdt en samlet vækst 

på 8 % for hele 2011, da de endnu ikke rammes af patentudløb. I 2012 udløber det første patent, og 

herfra begynder indtjeningen på Cipralex af falde. Faldet i 2012 er sat til 20 %, og i 2013 og frem er 

faldet på 25 %, da markedet hurtigt vil blive fyldt med generiske produkter. Faldet i omsætning på 

Lexapro er mindre markant, og skyldes de forventninger, der er til indtjening fra Lexapro i Japan fra 

2012.  

 

I forhold til Ebixa forventer Lundbeck stadig, at opnå en pæn omsætning til og med 2012, hvor pa-

tentet udløber. Herefter er omsætningen anslået til, at falde gradvist, og fra terminalperioden of 

frem med -20 %. Ser man på Azilect, forventes en pæn indtjening, især pga. de anbefalinger, der 
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følger produktet i England, men også i forhold til, at produktet anbefales til flere stadier af Alzhei-

mers. Når patentet udløber i 2015 vil omsætningen løbende falde, og i terminalperioden vil omsæt-

ningen fremadrettet falde med 20 %. Der er i budgettet lagt pæne vækst potentialer ind for både 

Sabril og Xenazine frem til patent udløb af begge produkter i 2015. Dette er vurderet ud fra, at om-

sætning endnu ikke har nået sit maksimum potentiale. Fra 2015 vil omsætningen af begge produkter 

falde, og terminalperioden er sat med et vækstniveau på henholdsvis -16 % og -20 %. 

Clobazam vil reelt kunne bidrage til indtjeningen fra 2013, eftersom det kommer på markedet i lø-

bet af 2012. Ud fra analytikers estimater vil Clobazam medføre en omsætning på DKK 1.5-2.0 mia. 

(50). I terminalperioden vil Clobazam vækst ligge på 15 %, hvilket er ud fra den antagelse, at pro-

duktet ikke når at opnå sit potentiale i løbet af budgetperioden.  

Det er realistisk, at Nalmefen kommer på marked i løbet af 2013, og fra 2014 vil væksten være rela-

tiv høj. Det forventes, at Nalmefen vil kunne skabe en omsætning på DKK 2.5 mia. i 2017 (51). Der 

er gode chancer for, at et sådant produkt vil kunne skabe denne omsætning, da produktet er unikt. 

Derfor er terminalperioden sat højt, så produktet vækster med 100 %, da potentialet endnu ikke er 

nået i 2016.  

 

Lu AA21004 forventes i 2018, at kunne tilvejebringe en omsætning på op mod DKK 7.5 mia. Om-

sætning forudses, at begynde i 2013, og derfra have en pæn vækst frem til terminalperioden (51). 

Det er fra terminalperioden og frem sat til en vækst på 35 %. Grunden til, at den kun er sat til at 

vækste med 35 % i forhold til Nalmefene skyldes, at der er flere generiske produkter inden for dette 

behandlingsområde, og derfor ventes LuAA21004 omsætning, at være mindre fremtrædende. 

 

Anden omsætning er sat til at falde med 1 % ud fra historikken, og den resterende pipeline er sat 

med en vækst på 10 % fra terminalperioden og frem. Dette er ud fra, at der pt. ligger 3 produkter i 

fase III og 7 produkter i fase II og ned, så pipelinen indeholder stadig mange muligheder, hvor det 

vil være muligt at lancere et eller flere produkter i løbet af budgetperioden. 

 

Hvorvidt ovenstående budgettering holder, afhænger i høj grad af, om Clobazam, Nalmefen og Lu 

AA21004 kommer på markedet. Der har været mange spekulationer om, hvorvidt der er plads til Lu 

AA21004 på markedet i forhold til andre alternativer. Her er det tidligere set med substituerede 

produkter, der er kommet på marked, at der er plads til bedre/andre alternativer til dem der stadig 

ikke er hjulpet af den tilgængelige medicin (51). Det der især har betydning er effekten af medici-

nen. Lancerer Lundbeck en depressionsmedicin, der viser en effekt inden for 48 timer, i stedet for 

14 dage, som det pt. er tilfældet med Cipralex, har det gode udsigter. Derudover er det svært at sige, 
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hvordan Lundbeck vil blive ramt af sundhedsreformerne. Som der nævnes i den strategiske analyse 

har sundhedsreformer ramt virksomheden de seneste år. Det vil være oplagt, at der vil komme flere 

sundhedsreformer til i budgetperioden, eftersom mange lande skal skærpe deres sundhedsbudgetter.  

For Lundbecks vedkommende er medicin heldigvis et meget konjunktur-uafhængigt produkt, hvil-

ket er ensbetydende med relativt små udsving i omsætningen grundet de økonomiske forhold, men 

de har mærket effekten fra sundhedsreformerne. 

 

10.1.2 Aktivernes omsætningshastighed 
 

Omsætningshastighed 2010 2009 2008 

Driftsaktiver 1,04 0,86 0,75 

Driftsforpligtelser -0,34 -0,29 -0,28 

(1/AOH) 0,71 0,56 0,47 

                                                     Tabel 11: Oversigt over aktivernes omsætningshastighed. 

 

Det er nødvendigt, at lave en estimering af AOH, da de anvendes i budgetteringen til, at beregne 

Lundbecks nettodriftsaktiver (NDA). Som det ses i tabel 11 har den inverse værdi af driftsforplig-

telserne i analyse perioden ligget ret konstant omkring de -0.30. Derfor holdes de konstant på det 

niveau i budgetperioden. Modsat har den inverse værdi af driftsaktiverne i samme periode været 

gradvis stigende. Den øgede omsætningshastighed beror på opkøbet af Ovation i 2009. Det antages 

derfor, at niveauet i 2010 baner vej for en gennemsnitlig omsætning for fremtiden. Der er intet, som 

gennem de tidligere analyserne antyder, at hverken driftsforpligtelserne eller driftsaktivernes andel i 

forhold til omsætningen skulle ændre sig for eftertiden. Dette er grunden til, at den inverse til AOH 

forbliver 0,7 i hele budgetperioden.  

 

10.1.3 Overskudsgrad 
 

Dekomponering af OG 2010 2009 2008 

Bruttoavance 81,70% 82,20% 83,40% 

F&U omkostninger -18,70% -21,40% -19,30% 

Distribution & salg -20,80% -20,60% -21,00% 

Administration -12,40% -13,10% -13,60% 

AF- og nedskrivninger -7,00% -6,30% -9,20% 

OGsalg før skat 22,70% 20,80% 20,00% 

Skatte omkostninger -5,70% -5,10% -5,40% 

OGsalg  efter skat 17,00% 15,60% 14,60% 

                                          Tabel 12: Oversigt over nedbrydning af overskudsgraden. 



 Værdiansættelse 
 

54 
 

 

Som det ses i tabel 12, har Lundbecks overskudsgrad siden 2008 ligget på et ret højt niveau i for-

hold til branchen gennemsnit på de 7,9 % (45). Lundbeck vil i de forestående år ryge ind i en perio-

de, hvor deres bruttoavance vil falde pga. patentudløb. Lundbeck giver i årsrapporten 2010 udtryk 

for, at de vil opretholde de relative høje forskningsomkostninger i fremtiden. De er derfor sat til, at 

være konstante på 20 % i perioden Derudover antages det, at der i forbindelse med lanceringen af 

de kommende produkter, vil blive en del øgede distributions og salgsomkostninger. Derfor er deres 

overskudsgrad sat til, at falde i perioden fra 2013 og frem, og det forventes først at nå tilbage på 

samme niveau i 2020, hvilket ikke vil kunne ses fra budgettet. OG efter skat for budgettet ses i bilag 

14.4.1. 

 

10.1.4 Skatteprocent 
Der tages i budgettet  ikke højde for, at Lundbeck har større dattervirksomheder fordelt i udlandet, 

hvor skattesatsen ikke er 25 %. Skattesatsen forbliver 25 % gennem hele budgetperioden, da det er 

den officielle skattesats i Danmark. Skattesatsen er et groft skøn, og da det ikke er hovedformålet 

med opgaven, at foretage en detaljeret skatteberegning vurderes det, at være acceptabelt. 

 

10.1.5 Andet driftsoverskud 
Siden 2008 har der ikke været indtægter/udgifter fra associerede selskaber, så de vil ikke fremgå af 

budgettet. Øvrige omkostninger og indtægter inkluderes ikke i budgettet pga. deres begrænsede 

omfang. 

 

10.1.6 Opsummering 
Efter ovenstående antagelser er det nu muligt, at anvende AOH, OG og salgsvæksten til, at be-

stemme netto driftsaktiver (NDA) og driftsoverskud fra salg efter skat (DO).  NDA beregnes, som 

forholdet mellem salg og AOG. Driftsoverskuddet bestemmes, som salg multipliceret med OG.  

Disse to poster skal efterfølgende anvendes i værdiansættelsesmodellerne, som vil blive gennemgå-

et næstfølgende.     

 

10.1.7 Det frie cash flow - FCFF 
Det frie cash flow (FCFF) angiver forskellen mellem pengestrømme fra løbende drift og penge-

strømmene fra investeringer i løbende drift, og her er det vigtigt, at driftsoverskuddet er opgjort på 

totalindkomstniveau.  Det frie cash flow skal anvendes i DCF modellen til værdiansættelsen.  
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Det frie cash flow – FCFF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DO 2.151 2.517 2.636 2.481 1.986 1.732 1.904 1.951 

NDA 7.750 10.413 10.824 10.188 9.932 10.103 11.106 11.384 

FCFF     2.225 3.118 2.242 1.561 901 1.674 

Tabel 13: Oversigt over det frie cash flow i Lundbeck. 

 

Det frie cash flow ses i tabel 13, og budgettet for både driftsoverskud efter skat (DO) og NDA ses i 

bilag 14.4.1. DO er stigende til om med 2011, hvorefter Lundbeck vil begynder, at mærke patentud-

løbende ved et faldende DO frem til 2015. Fra 2015 og frem er DO gradvist stigende, da omsætnin-

gen af Clobazam, Nalmefen og Lu AA21004 er begyndt at slå igennem. NDA vil falde ultimo 2012. 

NDA vil ikke falde til niveauet i 2009, men stadig være under niveauet for 2010, og frem til 2015. 

Dette skyldes, at omsætningen er påvirket af patentudløbene, og derfor er relative lave. Resultatet 

bliver den udvikling i FCFF, som ses i tabel 13. FCFF er relativ høj i 2012, idet effekten fra patent-

udløb først ses i 2013. Herefter er den faldende frem til 2015, og først herefter forventes det, at 

FCFF begynder vil stige igen. Udviklingen i FCFF tyder på, at Lundbeck vil kunne mærke patent-

udløbende kraftigt fra 2013-2015, men de efterfølgende år vil se lovende ud. 

 

10.2 Kapitalomkostninger - WACC 
Kapitalomkostninger er defineret, som det beløb en virksomhed skal betale for, at få stillet kapital 

til rådighed. Det er muligt, at opdele kapitalomkostningerne i to, hvor den ene del er baseret på 

egenkapitalens afkastkrav, og den anden del er i forhold til afkastet på fremmedkapitalen. Sammen-

lagt er  afkastkravene, hvad investorernes forventer i forhold til alternative afkast for en investering 

med tilsvarende risiko. 

Idet der bag udregningerne af WACC ligger en masse teoretiske antagelser, er det en ret komplice-

ret sag, at estimere en virksomheds kapitalomkostninger. Derfor er det undervejs nødvendigt, at 

foretage forskellige antagelser. Det er bl.a. vigtigt, at de forskellige faktorer medtages til markeds-

værdi og ikke til den bogførte værdi. I det kommende afsnit bestemmes WACC, som i værdiansæt-

telsen anvendes til, at tilbagediskontere de beregnede frie cash flows fra budgetperioden, som er en 

af de vigtigste faktorer i værdiansættelsesmodellerne. 
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WACC består af 4 faktorer; kapitalstruktur, ejers afkastkrav (Kd), fremmedkapitalomkostninger 

(Ke) og skattesatsen (t). Disse faktorer vil blive gennemgået i afsnit 8.2.11 – 8.2.1.3, og beregningen 

af WACC vil foregå i afsnit 8.2.1.4 

 

10.2.1 Kapitalstruktur 
Til beregning af WACC er det nødvendigt, at se på virksomhedens kapitalstruktur. Her er det et 

krav, at man anvender kapitalstrukturen til markedsværdien. Dette er for det meste et problem, da 

mange virksomheder ikke er børsnoterede, og derfor er denne information ikke tilgængelig. Derfor 

laves en peer group af sammenlignelige virksomheder, og gennemsnittet af deres kapitalstruktur 

anvendes i beregningerne (52). Til beregning af Lundbecks kapitalstruktur, er der taget udgangs-

punkt i en analyse, der er foretaget af Jyske Bank i 2008. For at forholde sig til resultatet fra analyse 

sammenlignes kapitalstrukturen fra Jyske Bank med den faktiske kapitalstruktur, som beregnes fra 

Årsrapporterne 2008-2010.  

 

Gældsandele markedsværdi (Rentebærende gæld/Enterprise Value) 

< 20% 20-35% 35-50 % 50-65 % >65 % 

Genmab B&O DSV APM SAS 

Bavarian FLS GN Carlsberg Sanistål 

Novo Nordisk Danisco   Royal Unibrew 

D/S Norden NKT   Torm   

Alk-Abello Auriga       

Neurosearch IC Companies     

Rockwool         

Vestas         

G4S         

Novozymes         

Lundbeck         

EAC         

Coloplast         

William Dement         

                                 Tabel 14: Oversigt over kapitalstrukturen for flere danske virksomheder i 2008. 

 

Idet den finansielle krise stadig er aktuel, og aktiekurserne stadig er historisk lave er det acceptabelt, 

at tage udgangspunkt i en analyse tilbage i 2008. Generelt har virksomheder en højere finansiel gea-

ring under finansielle kriser (53). Analysen fra Jyske Bank har set på forskellige danske virksomhe-

ders kapitalstruktur, og resultatet se i tabel 14 (54). 
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Lundbeck er placeret i samme peer group som bl.a. Novozymes, Genmab, Neurosearch, ALK-

Abello, som er de mest sammenlignelige medicinalvirksomheder i Danmark. Alle virksomhederne i 

den gruppe har en gældsandel på <20 %, hvilket tyder på, at det er en gennemgående tilbøjelighed 

for medicinalbrancher, at have en lav gældsandel. 

For at bekræfte placeringen af Lundbecks kapitalstruktur, er det historiske forhold mellem frem-

medkapital og egenkapital vist i tabel 15. 

 

Kapitalstruktur 2008 2009 2010 

Aktiekurs ultimo 110 95 106 

Antal aktier 196.844 196.117 196.117 

Egenkapital  21.652.840 18.582.086 20.788.402 

Gæld 5.015.000 8.324.000 6.883.000 

Andel egenkapital 81% 69% 75% 

Andel fremmed kapital 19% 31% 25% 

Egenkapital andels gennemsnit for 2008 & 2010 78%     

                  Tabel 15: Beregning af kapitalstruktur. 

 

Aktiekursen ultimo og aktie antal ultimo er taget fra Nasdaqomxnordic.com. Egenkapital og gælds-

oplysninger er taget fra årsrapporterne i samme periode. Nederst er den markedsførte andel af egen-

kapital og fremmedkapital angivet.  

Som det ses af tabellen, er den markedsførte andel af egenkapital relativ lav i 2008 og 2010 i for-

hold til 2009. Grunden til niveauet i 2009 skyldes opkøbet af Ovation, og derfor defineres dette 

regnskabsår, som atypisk for virksomheden. Derfor er det besluttet ikke, at inkludere dette regn-

skabsår i forhold til kapitalstrukturen. Ser man på gennemsnittet af 2008 og 2010 har Lundbeck haft 

en egenkapitalandel svarende til 78 %, hvilket svarer til analysen fra Jyske Bank. Derfor vil WACC 

blive beregnet ud fra en egenkapitalstruktur på 78 %, og en fremmedkapitalstruktur på 22 %, da de 

to metoder når frem til approksimativ det samme resultat.   

10.2.2 Ejers afkastkrav - Risiko på egenkapitalen 
Ejers afkastkrav efter skat (Ke) er den forrentning, som forventes af egenkapitalen, og kan beregnes 

ifølge CAMP
28

, som er den bedst tilgængelige og mest anvendt model til estimering af egenkapital-

omkostninger i forbindelse med værdiansættelser. 

 Ke beregnes ud fra faktorerne risikofri rente (rf), beta (β), og risikopræmien (  

 

                                                           
28

 Capital Asset Pricing Model. 
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     Rf=risikofri rente, β=systematisk risiko, E(rm)=forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 

CAPM bestemmes under nedenstående forudsætninger: 

 

 Homogene forventninger i forhold til vækst, indtjening m.m. 

 Investorerne er  risikoaverse, hvilket vil sige, at desto højere risiko, desto højere afkast. 

 Ingen transaktionsomkostninger.  

 Lige adgang til alt information. 

 Der er fuld konkurrence på markedet, og investorerne er pristagere (55). 

 

 

De 5 antagelser ovenfor er mildest talt umulige at opfylde, men CAMP er den bedste model på 

markedet til at give en indikation af egenkapitalomkostninger. Når en investor vil investere, er det 

under den forudsætning, at de forventer et afkast. Det afkast skal værre større end det afkast, som 

investor ellers ville få ved en risiko investering. Afkast skal yderlige kunne dække den risiko som 

invester løber ved, at investere i Lundbecks aktie (risikopræmie), så den risiko invester påtager sig 

dækkes. I de følgende afsnit gennemgås de forskellige faktorer i CAMP. 

 

10.2.2.1 Risikofri rente 

Til at bestemme den risikofri rente i praksis anbefales det, at anvende den effektive rente på en 

statsobligation med en løbe tid på 10 år. I opgaven benyttes en 3 % Danske Stat INK st. lån med 

udløb i 2021, med en effektiv rente på 2,84 %. 

 

10.2.2.2 Beta 

Der findes to typer af risiko, som kan påvirke værdien af en aktie. Det ene er den usystematiske 

risiko. Det kan f.eks. være en op- eller nedjustering af en virksomheds resultat eller det kan være 

globale ting, som påvirker en enkelt virksomhed eller en hel branche. Denne type risiko kan en in-

vestor sikre sig imod ved, at sprede sin investering i flere virksomheder, som operer i forskellige 

brancher. Den anden type risiko er den systematiske risiko, som er en hændelse der rammer aktie-

markedet generelt. Det er ikke en risiko, som man kan tage forbehold for. Det er hændelser som den 

11. september 2001, og finanskrisen i starten af 2008 (55).  

Beta giver en indikation af, hvordan den systematiske
29

 risiko er i forhold til Lundbeck. I løbet af 

den finansielle krise, er mange virksomheder og pengeinstitutter blevet mere bevidst omkring an-

vendelse af betaværdier. Det er derfor vigtigt for analytikeren, at forholde sig kritisk til den bereg-

                                                           
29

 Systematisk risiko er den risiko invester ikke kan hindre ved tilsvarende at have en portefølje bestående af en veldi-

versificeret værdipapir. 
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nede beta for en virksomhed. Det er kendt, at jo større risiko der er ved en investering, jo større er 

afkastkravet til investeringen. 

  

Til at beregne CAMP anvendes β, som det relative risiko mål for virksomheden. For at få en bedre 

forståelse af beta er der nedenfor angivet, hvordan investering i en aktie forholder sig i forhold til 

markedsporteføljen ud fra den beregnede beta for virksomheden.   

 

Beta fortolkes som følgende: 

 β=0 er den risikofri investering. 

 β<1 investering med mindre risiko end den gennemsnitlige markedsportefølje. 

 β=1investeringen har den samme risiko som markedsporteføljen. 

 β>1 investeringen har større risiko end markedsporteføljen. 

 

I opgaven er det valgt at se på to forskellige måder, at bestemme beta for Lundbeck. Lundbeck er 

noteret på OMX C20, og derfor kan beta findes på f.eks. proinvester.com, hvor den er bestemt til 

0,76 (56). Dette vil sige, at der er lavere risiko ved, at investere i Lundbeck end der er på den gene-

relle markedsportefølje. 

 

En anden mulighed for, at bestemme beta er ved egne beregninger. Når man anvender denne meto-

de er det vigtigt, at der er valgt en periode, som dækker den finansielle krise, og samtidig skal peri-

oden være lang nok til også at tage hensyn til andre udefrakommende faktorer. Her er perioden om-

kring køb af Ovation en vigtig faktor, da den har ændret forretningsfokus omkring overtagelsen. Til 

beregning af beta er der valgt, at se på dagsværdier over en periode på 5 år, som løber fra 12. sep-

tember 2006 til 12. september 2011. Den periode er valgt, da den både dækker toden før den finan-

sielle krise startede, men samtidig dækker perioden opkøbet af Ovation i 2009. 

Observationerne for både markedsindekset
30

 og Lundbeck aktien er taget fra nasdaqomxnordic.com, 

og efterfølgende vil beta beregnes ud fra historiske samvariation mellem markedsindekset og Lund-

becks afkast.  

 

Beta er beregnet ud fra følgende formel:   

 

                                                           
30

 Markedsindekset er alle aktier i OMX C20. 
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Daglige observationer    

Standardafvigelse Lundbeck 0,021 

Standardafvigelse OMX C20 0,016 

Korrelation 0,47 

Beta 0,62 

                                             Tabel 16: Oversigt over estimering af beta. 

I tabel 16 ses den beregnede beta på 0,62, og den er noget lavere end den officielle beta for Lund-

beck. Det vurderes ud fra ovenstående, at den officielle beta giver et mere retvisende billede end 

den beregnede beta. Dette på baggrund af, at den officielle beta formodentlig er beregnet ud fra hi-

storiske observationer, der dækker en bredere periode end den beregnede beta. Derudover er den 

beregnede beta bestemt ud fra samvariation mellem Lundbeck aktien, og de resterende aktier i 

OMX C20 indekset, som derfor dækker over en begrænset portefølje. 

Umiddelbart er Lundbeck en aktie, som ikke er konjunkturafhængig. Dette taler for, at betaværdien 

på Lundbeck aktien bør være mindre end 1. Dog er den beregnede beta relativ lav, og derfor synes 

den officielle beta at virke mere realistisk i fremtiden pga. den udvikling der har været i markedet, 

og som vil være meget aktuel i forhold til den valgte budgetperiode.  

 

10.2.2.3 Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien giver en indikation om det merafkast, som en investor forlanger i forhold til 

den risiko investor løber ved, at investere i markedsporteføljen, og ikke i en risikofri investering. 

Det vil sige, at differencen mellem markedsrisikoen, og den risikofri rente svarer til markedsrisiko-

præmien. Til at bestemme markedsrisikopræmien ses på to forskellige analyser. Den ene analyse er 

lavet af PricewaterhouseCoopers, og den anden er lavet af Nationalbanken. 

 PricewaterhouseCoopers har siden 1998 lavet analyser på markedsrisikoen i Danmark. I 1998-2001 

lå markedsrisikopræmien mellem 3,8-4,0 %. I 2001-2007 var den 4,4-4,6 %, og analyserne har i 

hver periode ligget på niveau med andre europæiske lande. I slutningen af 2008 viste deres årlige 

undersøgelse, at 70 % af de 16 deltagende virksomheder valgte, at bibeholde markedsrisikoen, mens 

de resterende 30 % valgte, at opjusteret markedsrisikoen i forhold til analysen. Den gennemsnitlig 

risikopræmie for 2008 lå på 4,7 %, hvilket er gældende i dag (53).  

Den anden analyse er lavet af Nationalbanken. Nationalbanken har lavet beregninger på, hvordan 

risikopræmien har varieret over tre forskellige perioder af forskellig længde. 
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Historisk risikopræmie for Danmark 

periode  Risikopræmie 

1970-1982 2,1 

1983-2002 7,2 

1970-2002 5,2 

Tabel 17: Oversigt over risikopræmier 

 

I tabel 17 ses, hvor stor betydning valg af analyseperioden har for risikopræmien. Dette skyldes 

primært, at flere forskellige konjekturer er inkluderet i lange perioder, som kan være manglende i 

forhold til korte intervaller. Normalt vil risikopræmien justere sig i takt med, at aktiekurserne stiger. 

Det betyder, at desto højere værdi aktiekursen har, desto lavere er risikopræmien (57).   

Derfor er det i opgaven valgt, at tage udgangspunkt i en risikopræmie på 5,2 %, som er beregnet på 

baggrund af en periode på 32 år. Efter den senere tids uro på aktiemarkedet må det forventes, at 

markedsrisikopræmien i fremtiden vil stige. Selvom renteniveauet er historisk lavt i forhold til før 

krisen, er risikopræmien gradvist steget, så det i dag er dyre for en virksomhed at låne penge. Øko-

nomi & Erhvervsministeriet har lavet en analyse, hvor de forvente at den finansielle uro kan medfø-

re, at risikopræmien i fremtiden vil stige med 1,5 % (58).  

Når man anvender CAPM i praktisk, kan man blive udsat for, at den ikke angiver ejers afkastkrav  

retvisende. Dette sker især i de situationer, hvor aktien ikke er særlig likvid. I disse situationer, vil 

det kræve, at der bliver lagt en yderligere likviditetspræmie oven i den beregnede markedsrisiko-

præmie. Dette er dog ikke tilfældet, da Lundbeck er en del af OMX C20, og derfor pt. er blandt de 

20 mest handlende aktier i Danmark. Lundbeck er kendt for, at ligge lige på grænsen til OMX C20, 

og de har for tiden en placering som nr. 19 (59). 

Dette føre frem til, at der i opgaven er der valgt, at anvende en markedsrisikopræmie på 5,2 %, som 

tillægges 1,5 %, da der stadig er meget uro på markedet. Der er ikke lagt nogen ekstra likviditets-

præmie. 

 

Ud fra de forrige antagelser og beregninger kan Ejers afkastkrav nu bestemmes: 

  

Rf=risikofri rente, β=systematisk risiko, E(rm)=forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 

10.2.3 Risikotillæg 
For at bestemmelse det selskabsspecifikke risikotillæg til Lundbeck tages der udgangspunkt i Stan-

dard & Poor’s rating i forhold til selskabets finansielle nøgletal. I tabel 18 ses niveauet for risikotil-

læggene ud fra virksomhedens kreditrating. Jo dårligere kreditrating, jo højere vil tillægget blive.  
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  Risikofri rente AAA AA A BBB BB B 

10 år 2,8 

 

0,45 
 

0,54 0,63 1,44 2,55 3,67 

Stigende risiko               

    Tabel 18: Risikotillæg ved forskellige kreditratings (60). 

 

Det har ikke været muligt, at finde en officiel kreditrating på Lundbeck. Derfor anvendes S&P kre-

ditratings model, som der ud fra enkelte kriterier tilnærmelsesvis forsøger, at definere Lundbecks 

kreditrating. Modellen tager udgangspunkt i en undersøgelse, hvor kreditnøgletal fra 965 amerikan-

ske virksomheders blev analyseret, og derfra blev deres kreditrating fastsat
31

. Tabel 19 viser, hvor-

dan modellen bestemmer kreditratingen, og i sidste kolonne vises Lundbecks klassificering. I 4 ud 

af de 6 poster klassificerer Lundbeck med en AAA rating. Deres dårligste placering er på OG, hvor 

de kun opnår en BBB rating. Ud fra de forskellige nøgletals placeringer vælges en kreditrating til 

Lundbeck på AA. 

 

Standard & Poor's rating ud fra finansielle nøgletal     

Rating AAA AA A BBB BB B CCC Lundbeck Rating 

Ebit rentedækning 21,4 10,1 6,1 3,7 2,1 0,8 0,1 22,7 AAA 

Ebitda rentedækning 26,5 12,9 9,1 5,8 3,4 1,8 1,3 29,8 AAA 

Overskudsgrad 27 21,2 18,6 15,4 15,9 11,9 11,9 17,05 BBB 

ROIC 34,9 21,7 19,4 13,6 11,6 6,6 1 24,17 AA 

Langfristet gæld/NDA 13,3 28,2 33,9 42,5 57,2 69,7 68,8 3,6 AAA 

NFF/NDA 22,9 37,7 42,5 48,2 62,6 74,8 87,7 -0,046 AAA 

Vurdering af Lundbeck                 AA 

Tabel 19: Estimering af kreditrating for Lundbeck. 

 

En anden mulighed for, at bestemme en kreditrating er, at tage udgangspunkt i en sammenlignelig 

virksomhed i samme branche. Her er der taget udgangspunkt i Novo Nordisk A/S, som i juni 2011 

blev kreditrated til A+ (61). A+ betyder, at de liggere tættere på en AA rating end en BBB rating.  

 

Ud fra disse to vurderinger, og hvordan den finansielle krise ser ud til at udvikle sig, vælges risiko-

tillæg, som gennemsnittet af tillægget for en AA og A kreditrated virksomhed, hvilket giver Lund-

beck et risikotillæg på 0,59.  

 

                                                           
31

 Analysen er lavet ud fra 2010 tallene for Lundbeck. To nøgletal er fjernet fra analysen, da Lundbeck have negative 

netto finansielle forpligtelser, og derfor giver nøgletallene ikke mening.  
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Ud fra denne bestemmelse af Lundbecks kreditrating er det nu muligt, at bestemme Lundbecks 

fremmedkapitalsomkostninger før skat:  

 

Kd=2,84 % + 0,59 %= 3,43 %.  

 

For at bekræfte eller afkræfte det estimerede risikotillæg beregnes det faktiske risikotillæg ud fra 

oplysninger i årsregnskabet 2010. Her beregnes lånerente, som ses i tabel 20. Ud fra lånerenten er 

den gennemsnitlige lånerente bestemt. 

 

Lånerente 2010 2009 2008 

Rentebærende gæld ultimo 1858 3410 1876 

Rentebærende gæld primo 3410 1876 1868 

Rentebærende gæld gns. 2634 2643 1872 

Renteudgifter 68 192 28 

Gennemsnitlig lånerente pr. år 2,58% 7,26% 1,50% 

Gennemsnitlig. Lånerente 3,78%     

                                            Tabel 20: Den beregnede gennemsnitlige lånerente. 

 

Ud fra den gennemsnitlige lånerente på de 3,78 %, kan risikotillægget bestemmes, som differencen 

mellem den gennemsnitlige lånerente og den risikofrie rente. 

 

  

 

Som det ses, er det beregnede risikotillæg til fremmedkapitalomkostninger er en del lavere end den 

faktiske beregnede, hvilke kan give en indikation af flere ting. For det første kan risikotillægget 

været estimeret for lavet, ud fra de antagelser det blev taget i forbindelse med modellen. Renteni-

veauet er faldet siden 2009, og i forhold til at der er anvendt en gennemsnitlig lånerente, kan det 

give et skævt resultat, idet lånerenten enten er for høj eller lav. Købet af Ovation i 2009 har medført 

et specielt regnskabsår, og kan derfor medfører, at lånerenten har været en del højere pga. ekstraor-

dinære låneforhold. Sidst kan der være en mulighed for, at der er poster, som ikke er inkluderet i 

den faktiske beregning.  

 

Der er for tiden et øget fokus på den finansielle sektor, og derfor er der en formodning om, at risiko-

tillægget i fremtiden vil stige. Derfor vil der i opgaven vil blive regnet med et risikotillæg på 0,94 

%, som medfører en lånerente på 3,78 %. 
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10.2.4 Beregning af WACC 
WACC er en diskonteringsfaktor, som tager højde for risikoen, og dermed det afkastkravet der stil-

les til virksomheden. 

 

 

WACC er beregnet til 6,82 %, hvilket er relativt lavt for en virksomhed. En for lav WACC kan re-

sultere i, at værdiansættelsesmodellen beregner en for høj aktiekurs. Grunden til den meget lave 

WACC kan skyldes flere faktorer, men de mest sandsynlige er en for lav beta værdi eller et for lavt 

risikotillæg, hvilket vil blive gennemgået i følsomhedsanalysen. 

 

10.3 Værdiansættelse 
Efter de foregående beregninger er det nu muligt, at lave værdiansætte af Lundbeck. Det er valgt, at 

anvende to værdiansættelsesmodeller DCF og RIDO. DCF modellen er valgt, da det er den mest 

anvendte værdiansættelsesmodel blandt analytikere. RIDO inddrages for, at underbygge resultatet 

fra den tidligere benyttede DCF model. Der er i opgaven valgt at regne med en vækstrate på 2,5 %. 

 

10.3.1 DCF modellen 
Den diskonterede cash flow model er en hyppig anvendt model til værdiansættelser af virksom-

hedsværdien. Det tidligere beregnede FCFF tilbagediskonteres ved hjælp af WACC, og derved be-

stemme værdien af virksomheden. Derefter bestemmes egenkapitalværdien via den indirekte meto-

de. Ved anvendelse af den indirekte metode, bestemmes værdien af virksomheden, hvorefter virk-

somhedens netto finansielle forpligtelser i 2010 fratrækkes, og egenkapitalværdien er tilbage. For 

Lundbeck, hvor de har netto finansielle aktiver i 2010, vil NFF påvirke egenkapitalværdien positivt. 

Formelen for at beregne egenkapitalværdien ses nedenfor. 

 

DCF modellen beregner en aktiekurs den 22. juli 2011 på DKK 204 kr. Aktiekursen er beregnet ud 

fra en egenkapitalværdi på DKK 36.360.000, og 175.641 antal aktier i markedet. I bilag 14.4.2 ses 

beregningerne for virksomhedsværdien via DCF-modellen.  
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10.3.2 Residualmodellen - Rido 
Ridomodellen beregner aktiekursen ud fra residualoverskuddet, og den bogført egenkapitalværdi 

ultimo 2010. 

-
 hvor RIDO =DOt-WACC*NDAt-1 

 

Her beregnes egenkapitalværdien, som egenkapitalen fra seneste årsregnskab plus nutidsværdien af 

overskuddet fra driften. 

Ved anvendelse af RIDO modellen, blev egenkapitalværdien DKK 36.360.000, svarende til en ak-

tiekurs på DKK 204 kr. 

Som forventet gave begge modeller den samme teoretiske aktiekurs. 

 

10.3.3 Kritik af DCF modellen 
Et af de store kritikpunkter ved anvendelse af DCF modellen er den store betydning af terminalvær-

dien. Derfor er det en fordel, at benytte en anden værdiansættelses model samtidig med DCF mo-

dellen for, at kontrollere resultaterne. Derudover er det begrænset, hvor meget ekstra arbejde det 

medfører, at inddrage en ekstra værdiansættelsesmodel. Det er dog stadig vigtigt, at forholde sig 

kritisk til resultatet. 

En af fordelene ved DCF modellen er, at den giver analytikeren en ide om, hvordan virksomhedens 

finansielle situation ser ud i hele budgetperioden. Den skildrer, hvis virksomheden får finansielle 

problemer, hvilke muligheder der er for opkøb, udbytte eller afdrage på gæld. Modsat mangler in-

formation omkring virksomhedens evne til at skabe værdi for dens aktionærer. Dette kan være 

grunden til, at inddrage en anden værdiansættelses model, og på den måde får et bedre overblik over 

fremtiden for virksomheden. Derudover kan det diskuteres, hvor detaljeret et budget bør være. Er 

budgettet for detaljeret kan det give analytikeren en falsk tryghed af, at man taget højde for det hele. 

Her er det vigtigt, at forholde sig til alle mulige faktorer, som kan påvirke budgettet for derved, at få 

en grundigt kendskab til virksomheden. Dette er for mange en nærmest umulig opgave, og kan 

medvirke til, at analytikeren mister overblikket. Derfor bør man generelt holde budgetteringen på et 

overordnet plan for derved, at bevare enkeltheden og overblikket.  

Sidst skal man forholde sig til et facit, som er baseret på mange forskellige faktorer. Det er her vig-

tigt, at man efterfølgende laver en følsomhedsanalyse, så man ser effekten af ændringer i de forskel-
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lige faktorer. Dette giver et godt incitament til, at informationsdata skal have en vis kvalitet for, at 

man ender med et fornuftigt og realistisk resultat (62). Yderligere har man i processen taget nogle 

antagelser om, hvordan virksomhedens fremtid udvikler sig. Derfor bør man tilføje en scenarieana-

lyse til værdiansættelsen, hvor man inddrager den mest positive fremtid, en mellemting, og til sidst 

et worst case scenarie. Derved forholder man sig som investor til, hvor høj en risiko man er villig til 

at tage, og som ejer bliver man bevidst om virksomhedens udvikling, i forhold til om det hele går 

godt eller skidt. 

Trods de mange usikkerheder, som er forbundet med anvendelse af DCF modellen er den stadig den 

mest anvendte værdiansættelsesmodel blandt analytikere i Danmark, og den anvendes i mere end 60 

% af alle værdiansættelser
32

. 

Gennem hele forløbet er det vigtigt, at forstå udfordringerne ved at give et estimat på fremtiden. 

UBS Warburg LLC har lavet en undersøgelse der omhandler 29 selskaber fra S&P 500. Heraf hav-

de de 29 selskabers realiserede resultater, som havde en afvigelse på mere end 20 % i forhold til et 

estimat, der var lavet et år forinden. Her er det vigtigt, at tænke på den finansielle krise vi befinder 

os i. Dette gør det endnu mere svært for analytikere, at spå omkring en virksomheds fremtid. Forde-

len er her, at det drejer sig om medicinalbranchen, som ikke rammes i så høj grad på det afsæt-

ningsmæssige,  som andre virksomheder, men de vil som alle andre virksomheder blive ramt i ak-

tiemarked. 

                                                           
32

 Greens Analyseinstitut og PricewaterhouseCoopers (1998). 
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11 Scenarieanalyse 

Som den strategiske analyse giver udtryk for, så afhænger Lundbecks fremtid mere eller mindre af, 

om både Nalmefen og Lu AA21004 bliver lanceret. Det er nødvendigt for Lundbeck, at de har et 

produkt, som kan substituere den manglende indtjening der vil ske, når patentet på Cipralex udløber 

i 2012/2014. Der er i scenarieanalysen valgt, at se på, hvordan aktiekursen påvirkes i de 3 forskelli-

ge scenarier, som ses nedenfor. 

 Hverken Nalmefen eller Lu AA21004 bliver lanceret i budgetperioden. 

 Hvis kun Nalmefen bliver lanceret i budgetperioden. 

 Hvis kun Lu AA21004 bliver lanceret i budgetperioden. 

 

Nettoomsætning 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Aktie 
kurs 

Lu AA21004 & Nalmefen 15.463 14.554 13.723 13.048 12.272 10.885 178 

Vækst 4,70% -5,90% -5,70% -4,90% -5,90% -11,30%   

Lu AA21004' 15.463 14.554 13.839 13.383 13.241 12.725 186 

Vækst 4,70% -5,90% -4,90% -3,30% -1,10% -3,90%   

 Nalmefen 15.463 14.554 14.073 14.098 14.897 14.428 199 

Vækst 4,70% -5,90% -3,30% 0,20% 5,70% -3,10%   

      Tabel 21: Udvikling i omsætning i de 3 scenarier. 

 

I tabel 21 ses et udsnit af budgettet på de 3 aktuelle produkter. I sidste kolonne ses, hvordan aktie-

kursen påvirkes i de 3 forskellige scenarier. Som det ses i tabel 21 vil den største påvirkning af om-

sætningen ske, hvis ingen af produkterne kommer på markedet. Dette vil primært blive bemærket i 

slutningen af perioden, hvor omsætningen vil falde med over 11 %. Denne mangel på vækst, bør 

give et negativt udslag i aktiekursen på DKK 26, svarende til en aktiekurs på DKK 178.  

Befinder Lundbeck sig i det scenarie, hvor kun Nalmefen kommer på markedet, bør aktiekursen 

falde med DKK 5, hvilket er baseret på, at omsætningen vil nå sit højde punkt på DKK 2.5 mia. i 

2017 (44). Trods mangel på vækst, vil Lundbeck stadig opretholde en omsætning på DKK 14 mio. 

kr., men det vil medføre, at aktiekursen bør ligge på DKK 199.  

I det sidste scenarie bør aktiekursen falde med DKK 18, som er baseret på, at forventningerne til Lu 

AA21004 opnår en indtjening på DKK 7.5 mia. i 2020 (44). I dette scenarie vil Lundbeck ikke op-

fylde sine egne forventninger til en omsætning på DKK 14 mia.  

Som det ses i de tre ovennævnte scenarier, vil Lundbeck omsætning påvirkes forskelligt i de tre 

scenarier. Kommer ingen af disse produkter på markedet, ser selskabets fremtid knap så lys ud. Er-
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stattes den manglende omsætning efter Cipralex ikke, vil Lundbeck komme ind i en periode, hvor 

deres udgifter ikke vil matche deres indtægter, og de vil være kraftig presset til, at levere et produkt 

inden for en kortere periode. Yderligere er her ikke taget hensyn til den nedskrivning der medfølger, 

hvis et produkt bliver forkastet i en sen fase. Lundbeck nedskrev f.eks. DKK 481 mio. i 2008 pga. 

et produkt, som blev forkastet i fase III, og derved krævede en nedskrivning pga. tabte produktret-

tigheder.  

Er det på kortere sigt ikke muligt, at få et produkt på markedet kan de blive tvunget til, at lade sig 

opkøbe i fremtiden, da deres pipeline har behov for yderligere nogle år til at modnes. Dette er worst 

case scenariet, men der er også den mulighed, at de kommer på markedet senere end forventet. Det-

te er Lundbecks økonomi stær nok til at kunne klare, men at forkaste begge produkter helt vil sætte 

Lundbeck under et økonomisk pres, hvor de i værste tilfælde vil blive tvunget til at lade sig opkøbe. 

Det er vigtigt i denne branche hele tiden, at have en kontinuerlig pipeline, så der ikke kommer uba-

lance i forholdet mellem indtjening og udgifter.
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12 Følsomhedsanalyse 

De parametre, som anvendes både i DCF- og RIDO modellen har en stor betydning for den endelige 

værdiansættelse af Lundbeck. Det er derfor vigtigt, at belyse hvilke konsekvenser det kan have for 

værdiansættelsen, hvis der sker ændringer i en af disse parametre.  

 

I følsomhedsanalysen er det valgt, at se på hvordan WACC, vækstraten (g) og underliggende vær-

didrivere påvirker aktiekursen ved procentvise udsving.  

Aktiekurs Vækst 

  1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 

WACC: 4,5% 285 363 431 544 

WACC: 5% 250 303 346 411 

WACC: 5,5% 223 261 290 331 

WACC: 6,82% 175 195 204 225 

WACC: 7% 168 185 196 211 

WACC: 7,5% 155 169 178 188 

WACC: 8% 145 155 162 170 

        Tabel 22: Oversigt over udsving i aktiekursen ved ændring i vækst og WACC. 

 

I tabel 22 ses, hvordan ændringer i aktiekursen påvirkes ved ændringer i enten WACC eller i vækst-

raten. Her ses, at der er relative store udsving ved ændring i vækstraten. Hvis der i beregningerne i 

stedet for var brugt en vækstrate på 3 %, havde det bevirket et positivt udsving i aktiekursen på 8 %. 

Hvorimod en vækstrate på 2 % ville havde medført et fald i aktiekursen på knap 6 %.  

Ser man på ændringer i WACC, vil en WACC på 5,5 % forårsage en ændring i  aktiekursen på hele 

40 %. Modsat ville en stigning i WACC til 7,5 % have medført et fald på 14 %. Selv om tallene 

ikke er sammenlignelige, vil effekten i en ændring i WACC have en større effekt på aktiekursen, da 

den indgår flere gange i beregningen end vækstraten. Derfor er estimering af WACC en meget vig-

tig faktor i forbindelse med en værdiansættelse. 

 

I tabel 23 ses udviklingen i aktiekursen ved ændringer i WACCs underliggende faktorer. Her ses, at 

hvis man ændre faktorerne med +/- 1 % vil det have en indflydelse på aktiekursen på DKK 3.  

Samlet set, er der et uendeligt stort udfaldsrum for kursen på aktien i sidste ende. Idet en enkelt æn-

dring i en af faktorerne vil have en effekt på værdiansættelsen. Derfor er det vigtigt, at forholde sig 

kritisk til estimering af samtlige faktorer, da det har en stor betydning for resultatet.  
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  Ændring 

  -1% -0,50% 0% 1% 

Beta 0,93 0,935 0,94 0,95 

Risikofri rente 2,81% 2,826 2,84% 2,87% 

Lånerente 3,74% 3,76% 3,78% 3,82% 

Risikopræmie 6,63% 6,78% 6,7 6,77% 

Aktie værdi 207 206 204 201 

               Tabel 23: Oversigt over ændringer i WACCs underliggende værdidriveres  

               effekt på aktiekursen. 

 

Følsomhedsanalysen giver grundlag for, at give et bud på det interval, som Lundbeck aktien bør 

befinde sig i. Ud fra denne analyse, bør aktien handles til en kurs på mellem DKK 195-225. Dette 

interval ligger pænt over kursen den 22. juli 2011, som var på DKK 130,1. Dette gør aktien attraktiv 

både ses fra kapitalfonde og investors synspunkt. 
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13 Konklusion 

Formålet med denne opgave har været, at bestemme den teoretiske aktiekurs for Lundbeck den 22. 

juli 2011. 

Opgaven er baseret på et dybdegående kendskab til Lundbeck, som er opnået via en strategisk ana-

lyse, en nøgletals analyse, og beregning af WACC. Dette er efterfølgende brugt til at lave en værdi-

ansættelse af Lundbeck.  

 

Der er især to områder, som i løbet af de kommende år kan gå hen, og få en stor betydning for 

Lundbeck strategiske udvikling. En  af udfordring er de mange patentudløb, som virksomheden står 

overfor. Her er det især udløbet af Cipralex/Lexapro, som vil have det største betydning for Lund-

beck, da produktet står for 56 % af deres omsætning. En anden udfordring, som allerede har haft 

indflydelse virksomhedens omsætning de sidste par år er sundhedsreformer. Lundbeck er nødt til at 

overveje, hvordan deres strategi inden for dette område skal være, da deres indtjening vil blive på-

virket i de områder, som vælger at implementere sundhedsreformer. Der vil i fremtiden kræves be-

sparelser på de offentlige budgetter, og da sundhedsbudgetterne allerede er høje, da der ses en øge-

de tendens til, at folk bliver ældre, er sundhedsreformerne kommet for at blive. Derfor er det et 

punkt, som i fremtiden vil have en stor betydning for Lundbeck omsætning. 

 

Der er som sådan ikke mange direkte konkurrenter i forhold til udvikling af medicin indenfor CNS - 

området. Lundbeck står stærkt på dette område, og eftersom de gennem den senere tid har oprettet 

samarbejde med forskellige medicinalfirmaer (f.eks. Genmab A/S), gør de en stærk indsats for at 

forbedre deres produktudvikling, effektiviteten af produktudvikling, og samtidig skabe kendskab til 

nye områder som biologiskmedicin.  

Deres største konkurrence kommer fra generiske produkter, som kommer på markedet så snart et 

patent udløber. Her oplever de især en hurtig udvikling i USA, hvor konkurrencen derfor også er 

hårdest. Dette betyder ikke, at konkurrencen er mild i andre områder, men hastigheden på den gene-

riske udvikling er ikke helt så hurtig.  

 

Lundbeck har mange fordele i markedet, som det ser ud for tiden. De er på vej ind på det Japanske 

marked med Lexapro, hvor vækst muligheder ser lovende ud. Derudover har de gennem de seneste 

år indgået forskellige samarbejdsaftaler for derigennem, at stå bedre på markedet i forhold til udvik-

ling, og lancering af nye produkter. Lundbeck købte i 2009 Ovation, hvilket har medført, at de nu 

står stærkere på det amerikanske marked, og omsætningen har gradvist været stigende. 
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Samarbejdet mellem de forskellige virksomheder er ikke kun positivt. Disse aftaler indebærer, at 

Lundbeck betaler Roylaties for den ydelse som de leverer. Udgifterne til de nye samarbejdsaftaler i 

Japan er lavere end de allerede eksisterende i USA. Derfor er der gode muligheder for, at omsæt-

ningen i Japan lever op til forventningerne, da der er krævet en knap så høj omsætning.  

 

På produktområdet udvikler markedet sig optimalt for virksomheden i forhold til deres målgruppe. 

Folk bliver ældre og ældre, og de sygdomme de behandler rammer en større del af befolkningen. 

Selvom der er mange muligheder i markedet står Lundbeck svagt på nogle områder. Den finansielle 

krise gør, at blandt andet deres valutahedge, som kun har en varighed på 1 år, er et risikofyldt om-

råde. Selvom de har købt Ovation, og på den måde sikret deres omsætning i amerikanske dollars, er 

de stadig meget udsat på det område.   

 

En af Lundbeck interne styrker, er deres mange års erfaring indenfor CNS sygdomme. De har haft 

mange tiltage i forhold til arbejdsmiljø, som gør at de kan holde på deres personale, og derved be-

holde den dybdegående kendskab til CNS. En af Lundbecks stærkeste sider er pt. deres pipeline, 

som indeholder mange potentielle kandidater. De har 5 produkter, som er nået til fase III, hvor Clo-

bazam, Lu AA21004 og Nalmefene er de 3 mest lovende kandidater. Dette er dog ikke en garanti på 

fremtiden, men det er helt klart et skridt i den rigtige retning. Kommer alle tre produkter på marke-

det indenfor de næste par år, har Lundbeck sikret sig imod den manglende omsætning fra Cipralex. 

Derved vil de have sikre sig nogle år før de løber ind i en ny problematik omkring lancering af pro-

dukter. Udover denne sikkerhed, vil det være muligt med opkøb af andre lægemiddelkandidater, og 

derigennem forbedre deres pipeline yderligere. 

Kravet til en kontinuerlig udvikling af deres pipeling kan være en udfordring grundet virksomhe-

dens størrelse. Selvom de har haft en fornuftig udvikling på mange områder, er de stadig en lille 

medicinalvirksomhed. Derfor kan de med tiden være en mulig opkøbskandidat for større virksom-

heder, hvis de kommer i en økonomisk knibe. 

 

På det økonomiske område, har deres performance i forhold til medicinalbranchen generelt været 

høj på alle områder. De skal være opmærksomme på, at deres ROIC har været faldende over de 

sidste 3 år, hvilket er forårsaget af en lavere omsætningshastighed. Faldet i omsætningshastigheden 

er primært forårsaget af Goodwill, som er steget gradvis siden 2008. Lundbeck følger dog løbende 

op på denne post, og den bliver inspiceret hvert år. Deres gældsforhold var højt i 2009 pga. købet af 

Ovation, men var allerede tilbage på niveau ultimo 2010. Sidst har afkast til aktionærerne, trods den 

finansielle krise holdt sit niveau på de 30 % af årets resultat. 
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Hovedformålet i opgaven var, at bestemme den teoretiske aktiekurs i forhold til den faktiske aktie-

kurs den 22. juli 2011. Den teoretiske aktiekursen blev beregnet ud fra DCF modellen, og resultatet 

blev suppleret af Rido-modellen. Begge modeller kom frem til en aktiekurs på DKK 204, hvor den 

officielle lukkekurs den 22. juli 2001 var på DKK 130,1.  

Grunden til, at den officielle aktiekurs på Lundbeck er så meget lavere kan skyldes, at aktiemarke-

det er meget fokuseret på meddelelser omkring ændringer i udviklingsporteføljen. Her menes de 

mange patentudløb og at Lundbeck tidligere har kasseret produkter i senfase studier. Denne historik 

har bevirket, at medierne er blevet mere opmærksomme på, hvordan udviklingen i deres pipeline 

forløber, men samtidig dømmer de virksomheden hårdt i forbindelse med forsinkelser. Modsat kan 

den højere kurs fra værdiansættelsen skylde de forskellige antagelser, der er lavet undervejs i opga-

ven
33

.  

 

Scenarieanalysen gik ind og så på, hvordan Lundbecks fremtid ville se ud under 3 forskellige ud-

fald. Lundbeck worst case scenarie er den situation, hvor både Nalmefene og Lu AA21004 må for-

kastes. Derved vil deres omsætning ikke kun falde markant, men de vil få meget høje nedskrivnin-

ger dette år. Sker den situation, hvor kun et af produkterne kommer på markedet vil fremtiden ikke 

se lys ud, men de vil økonomisk kunne klare det i en periode. Det er ikke kun økonomisk det vil 

påvirke virksomheden, men hvis ikke de snart kan levere et produkt med et stort potentiale, vil de 

udefra ikke virke som en attraktiv virksomhed, og investorerne vil begynde at miste troen på dem. 

Dette vil i sidste ende kunne gøre dem til en attraktiv opkøbskandidat, hvilket ikke er noget de selv 

har givet udtryk for, og det må derfor må ses, som et nederlag for Lundbeck.  

 

Som nævnt i forbindelse med den teoretiske aktiekurs, kan skønnet af de underliggende drivere ha-

ve været for optimistisk, og derved have forårsaget en for høj aktiekurs. Ikke des mindre var der 

ikke ved nogen kombination af WACC og vækstraten (g) en aktiekurs der lå på niveau med den 

officielle aktiekurs. Ved en WACC på 8 % og en vækstrate på 1 % var den laveste aktiekurs på 

Lundbeck DKK 145. Ændringer i de underliggende drivere i WACC beregningen ville det heller 

ikke ændre så meget på aktiekursen, at den ville ramme DKK 130,1. Udfra følsomhedsanalysen, 

burde aktiekursen ligge i intervallet DKK 195-225, hvilket stadig er et pænt niveau over de DKK 

130,1. Dette tyder på, at den officielle aktiekurs for Lundbeck er sat for lavt.  

Sammenlagt bliver konklusionen på opgaven, at Lundbeck den 22. juli 2011 burde have anbefalin-

gen køb til en nuværende eller mulig investor.

                                                           
33

 Gennemgås senere i forbindelse med følsomhedsanalysen.  
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15 Bilag 

15.1 Resultatopgørelse 

Reformulering af resultatopgørelsen 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572   

Produktionsomkostninger inkl. afskrivninger -2700 -2445 -1918,2   

Bruttoresultat 12065 11302 9653,8   

Forsknings og udviklingsomkostninger -2768 -2948 -2231,3   

Distributions omkostninger -3069 -2832 -2432   

Administrationsomkostninger -1835 -1794 -1570,9   
Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomhe-
der - - -43   

Driftsoverskud fra salg før skat 4393 3728 3376,6   

Afskrivninger -1036 -870 -1065,6   

Resultat af primær drift 3357 2858 2311   

Skat -840 -707 -627   

Driftsoverskud fra salg efter skat 2517 2151 1684   

          

Finansielle omkostninger -205 -370 -435 -220 

Finansielle indtægter 137 178 407 285 

Netto finansielle omkostninger før skat -68 -192 -28 65 

Skatteeffekt -17 -48 -7 16,25 

Netto finansielle omkostninger efter skat -51 -144 -21 48,75 

          

Resultat af ordinær drift efter skat 2466 2007 1663   

 

Omkostninger  2010 2009 2008 

Produktionsomkostninger inkl. afskrivninger 2958 2655 2127 

Forsknings og udviklingsomkostninger 3045 3196 2990 

Distributions omkostninger 3496 3174 2459 

Administrationsomkostninger 1909 1864 1642 

Afskrivninger 2010 2009 2008 

Produktionsomkostninger inkl. afskrivninger 258 210 208,8 

Forsknings og udviklingsomkostninger 277 248 758,7 

Distributions omkostninger 427 342 27 

Administrationsomkostninger 74 70 71,1 

Omkostninger inkl. Nedskrivninger 2010 2009 2008 

Produktionsomkostninger inkl. afskrivninger 2700 2445 1918,2 

Forsknings og udviklingsomkostninger 2768 2948 2231,3 

Distributions omkostninger 3069 2832 2432 

Administrationsomkostninger 1835 1794 1570,9 

Skat 2010 2009 2008 
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Skatte sats 25% 25% 25% 

Skat driftsoverskud 840 707 627 
Skattefordele fra finansielle omkostninger før 
skat -17 -48 -7 

Skat af årets resultat 823 659 620 

 

15.2 Reformulering Balance 

Reformulering Balance 2010 2009 2008 2007 

Driftsaktiver         

Goodwill 3792 3520 819 812 

Patentrettigheder  191 221 232 312 

Produktrettigheder 3591 3552 606 468 

Andre rettigheder 311 350 231 137 

Igangværende projekter 127 81 128 95 

Immaterielle aktiver 8012 7724 2016 1824 

Grunde og Bygninger 2186 2153 2178 2019 

Produktionsanlæg og maskiner 374 460 422 384 

Andre anlæg, driftsmateriale og inventar 231 289 319 331 

Forudbetalinger og anlæg under opførelse 255 147 204 597 

Materielle aktiver 3046 3049 3123 3331 

Kapitalandele i associerede virksomheder       83 

Finansielle aktiver disponible for salg 21 26 31 151 

Andre tilgodehavender 57 45 56 61 

Udskudt skat 113 128 160 181 

Finansielle aktiver 191 199 247 476 

Varebeholdninger 1491 1481 837 924 

Tilgodehavender fra salg 2105 1962 1527 1560 

Selskabsskat 190 139 57 37 

Andre tilgodehavender 389 348 406 582 

Periodeafgrænsningsposter 233 206 232 188 

Tilgodehavender 2917 2655 2222 2367 

Driftsaktiver i alt (DA) 15657 15108 8445 8922 

 

Driftsforpligtelser 2010 2009 2008 2007 

Hensættelse pensioner pensionsforpligtelser 224 203 180 189 

Hensættelse til udskudt skat 576 784 426 327 

Andre hensatte forpligtelser (lang) 130 129 84 92 

Andre hensatte forpligtelser (kort) 216 186 18 15 

Medarbejder obligationer og anden gæld 60 65 51 35 

Leverandørgæld (kort) 1237 997 867 774 

Selskabsskat 75 121 31 72 

Anden gæld 1990 1736 885 929 

Forudbetalinger fra Forest. 517 693 597 840 
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Driftsforpligtelser i alt (DF) 5025 4914 3139 3273 

          

Netto driftsaktiver (Investeret kapital, NDA) 10632 10194 5306 5649 

          

Finansielle forpligtelser og egenkapital 2010 2009 2008 2007 

Egenkapital 11122 8803 7511 7089 

Værdipapir 54 59 955 1536 

Likvide beholdninger 2294 1960 2921 1772 

Aktiver bestemt for salg 0 0 205 0 

Finansielle aktiver (FA) 2348 2019 4081 3308 

Prioritetsgæld (lang) 1858 1856 1853 1859 

Prioritetsgæld (Kort)       5 

Bankgæld (lang)   750     

Bankgæld (kort)   804 23 4 

Finansielle passiver (FF) 1858 3410 1876 1868 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -490 1391 -2205 -1440 

Netto finansielle aktiver (NFA) 490 -1391 2205 1440 

 

15.3 Nøgletal 

Nøgletal 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572   

Driftsoverskud fra salg efter skat 2.517 2.151 1.684   

Resultat af ordinær drift efter skat 2.466 2.007 1.663   

Netto finansielle omkostninger efter skat -51 -144 -21   

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -490 1.391 -2.205 -1.440 

Gns. Netto finansielle forpligtelser 451 -407 -1.823   

Netto driftsaktiver (Investeret kapital, NDA) 10.632 10.194 5.306 5.649 

Gns. Investeret kapital 10.413 7.750 5.478   

Egenkapital 11122 8803 7511 7089 

Gns. Egenkapital 9.963 8.157 7.300   

          

Afkastningsgrad (ROIC) 24,17% 27,75% 30,74%   

Overskudsgrad fra salg (OG) 17,05% 15,65% 14,55%   

Overskudsgrad fra salg (OG) 29,75% 27,12% 29,18%   

Omsætningshastighed (AOH) 1,42 1,77 2,11   

Nettolånerenten (R)   -35,38%     

Rentemarginal (SPREAD)   63,14%     

Finansiel gearing, FGEAR 0,05 -0,05 -0,25   

Egenkapitalforrentning (ROE) 24,75% 24,60% 22,78%   

NFA  490 -1391 2205 1440 

Gns. NFA -451   1823   

NFF -490   -2205 -1440 

NFA/EK -0,05   0,25   

NFI -51   -21   
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RNFA 11%   -1%   

ROIC-RNFA 12,9%   31,9%   

Effekt fra finansiel gearing -0,58% -3,15% 7,96%   

DGEAR 47,26% 48,20% 59,16%   

EVA 24,17% 27,75% 30,74%   

 

15.3.1 Nedbrydning af nøgletal 

Nøgletal  2010 2009 2008 

Resultat af ordinær drift efter skat 2.466 2.007 1.663 

Gennemsnitlig Egenkapital 9963 8157 7300 

ROE 24,75% 24,60% 22,78% 

Dekomponering af ROE       

Effekt fra Finansiel gearing -0,58% -3,15% 7,96% 

Afkastningsgrad (ROIC) 24,17% 27,75% 30,74% 

ROE 24,75% 24,60% 22,78% 

Dekomponering af ROIC       

Overskudsgrad fra salg 17,05% 15,65% 14,55% 

Aktivernes omsætningshastighed 1,42 1,77 2,11 

ROIC 24,17% 27,75% 30,74% 

Dekomponering af OG       

Bruttoavance 81,7% 82,2% 83,4% 

F&U omkostninger -18,7% -21,4% -19,3% 

Distribution & salg -20,8% -20,6% -21,0% 

Administration -12,4% -13,1% -13,6% 

AF- og nedskrivninger -7,0% -6,3% -9,2% 

OGsalg før skat 22,7% 20,8% 20,0% 

Skatte omkostninger -5,7% -5,1% -5,4% 

OGsalg  efter skat 17,0% 15,6% 14,6% 

Dekomponering af Omsætningshastighed (1/AOH)       

Immaterielle anlægsaktiver 0,53 0,35 0,17 

Materielle anlægsaktiver 0,21 0,22 0,28 

Varelager 0,10 0,08 0,08 

Finansielle anlægsaktiver 0,01 0,02 0,03 

Tilgodehavender fra salg 0,19 0,18 0,20 

Driftsforpligtelser -0,34 -0,29 -0,28 

(1/AOH) 0,71 0,56 0,47 

AOH 1,42 1,77 2,11 

 

15.3.2 kapitalstruktur 

Kapitalstruktur 2008 2009 2010 

Aktiekurs ultimo 110 95 106 

Antal aktier 196.844 196.117 196.117 

Egenkapital  21.652.840 18.582.086 20.788.402 
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Gæld 5.015.000 8.324.000 6.883.000 

Andel egenkapital 81% 69% 75% 

Andel fremmed kapital 19% 31% 25% 

Egenkapital andels gennemsnit for 2008 & 2010 78%     

 

15.4 Værdiansættelse 

15.4.1 Budget  

Resultatopgørelse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Salgsvækst 7% 4,7% -5,9% -2,5% 1,7% 9,9% 2,5% 

Bruttoavance 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

Andre driftsomkostninger 52% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

OG salg efter skat 17% 17% 17% 14% 12% 12% 12% 

1/kerne AOH 0,71 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

AOH 1,42 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

                

Resultatopgørelse               

Nettoomsætning 14765 15463 14554 14189 14433 15866 16269 

Produktionsomkostninger 2700 2828 2661 2595 2639 2901 2975 

Brutto avance 12065 12636 11892 11594 11794 12964 13294 

Andre driftsomkostninger 7672 7732 7277 7094 7216 7933 8135 

Driftsoverskud fra salg før skat 4393 4904 4615 4500 4577 5032 5160 

Driftsoverskud fra salg efter skat 2517 2636 2481 1986 1732 1904 1951 

Kerne NDA 10413 10824 10188 9932 10103 11106 11384 

 

15.4.2 DCF & RIDO modeller 

DCF Værdiansættelse   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DO 2.151 2.517 2.636 2.481 1.986 1.732 1.904 1.951 

NDA 7.750 10.413 10.824 10.188 9.932 10.103 11.106 11.384 

FCFF     2.225 3.118 2.242 1.561 901 1.674 

Diskontering     1,07 1,14 1,22 1,30 1,39   

PV FCFF     2.084 2.736 1.842 1.202 650   

PVFCFF tom 2015 8.513               

TV 39.291               

PV TV 28.331               

Virksomhedsværdi 36.844               

NFF -490               

Egenkapitalværdi 36.354               

Aktie værdi 22. juli 2011 207               

 

RIDO Værdiansættelse   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DO 2.151 2.517 2.636 2.481 1.986 1.732 1.904 1.951 
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NDA 7.750 10.413 10.824 10.188 9.932 10.103 11.106 11.384 

ROIC 0 24,17% 24,35% 24,35% 20,00% 17,14% 17,14% 17,14% 

RIDO   1.993 1.932 1.749 1.298 1.061 1.221 1.201 

Diskonteringsfaktor     1,07 1,14 1,22 1,30 1,39   

PV RIDO     1.810 1.535 1.067 816 880   

PV RIDO tom 2015 6.108               

Terminalværdi 28.186               

PV terminalværdi 20.323               

PV af kerne drift aktivitet 36.844               

NFF -490               

Egenkapitalværdi 36.354               

Aktie værdi 22. juli 2011 207               

 


