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1. Indledning 

Som afslutning på Cand.merc.aud- studiet skal der skrives et speciale indenfor et emne, der 

har relevans til studiet. 

Hvorfor vælge at skrive netop denne opgave?  

Nærværende kandidatafhandling på tager udgangspunkt i Novo Nordisk. 

Novo Nordisk er et selskab, der gennem hele studiet har været brugt som udgangspunkt for en 

lang række forskellige cases samt eksempler i undervisningen. 

En af årsagerne hertil må antages at være, at Novo Nordisk for det første er en stor dansk 

virksomhed. Der er tillige tale om en virksomhed, der har befolkningens almene interesse i 

kraft af det virkeområde, virksomheden beskæftiger sig med. Dertil bliver den ikke mindre 

interessant af at være den største spiller på diabetesbehandlingsmarkedet globalt set. Der er 

med andre ord tale om en dansk virksomhed, der har formået at tage kampen op med langt 

større spillere i den farmaceutiske industri - og ikke mindst har vundet denne kamp. 

Mennesker har til alle tider lidt af forskellige sygdomme og vil efter al sandsynlighed at 

dømme blive ved med at blive ramt af såvel eksisterende som nyopståede sygdomme i 

fremtiden. Som en naturlig følge heraf er behandling af disse sygdomme også vigtig for 

menneskeheden.  

Som med så mange andre områder, der har betydning for mennesker i al almindelighed kan 

der på disse behandlinger tjenes penge, og det er det, Novo Nordisk lever af – at udvikle, 

producere og markedsføre behandling af sygdomme.  

Virksomheden er på denne måde en del af det internationale finansielle samfund. Således har 

Novo Nordisk befolkningens interesse - dels i form af sit virke som udvikler af nye eller 

forbedrede behandlinger af sygdomme, men også som et potentielt investeringsobjekt. 

Det er det sidste, der er det primære udgangspunkt for denne afhandling – potentialet som 

investeringsobjekt. For selv om en virksomhed virker spændende og tilmed udvikler og 

sælger nogle spændende produkter, er det ikke ensbetydende med, at det er et interessant 

investeringsobjekt. Omvendt findes der også talrige eksempler på virksomheder, der ikke har 
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nogle særligt spændende produkter, men trods dette er særdeles interessante 

investeringsobjekter. 
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2. Problemfelt 

Når en ekstern analytiker skal vurdere, hvorvidt kursen på Novo Nordisk aktier er over- eller 

undervurderede, er der mange faktorer, der skal tages i betragtning. Hvad betyder pipelinens 

styrke for fremtidig indtjening? Hvad betyder udløb af patenter på væsentlige produkter? 

Hvordan er Novo Nordisk styrke i forhold til konkurrenter? For at belyse disse relevante 

problemstillinger vil vi gennemføre en fundamentalanalyse og en værdiansættelse af Novo 

Nordisk. Herigennem vil det være muligt at vurdere, om den nuværende aktiekurs er 

retvisende for selskabets fremtidige strategiske og økonomiske potentialer. 

  

2.1 Problemformulering. 
Formålet med denne afhandling er at foretage en fundamentalanalyse af Novo Nordisk, 

dernæst at foretage en værdiansættelse på baggrund af denne og derved komme frem til den 

kurs, vi mener Novo Nordisks b-aktie burde handles til på Københavns Fondsbørs. 

Afhandlingens problemformulering vil derfor være: 

”Afspejler spotkursen pr. 1. oktober 2008 på Novo Nordisks b-aktie virksomhedens 

strategiske og økonomiske potentiale?” 

Ovenstående problemformulering vil blive forsøgt besvaret gennem en fundamentalanalyse 

og en værdiansættelse af Novo Nordisk. Derfor er problemformuleringen efterfølgende 

operationaliseret i en række strukturerende arbejdsspørgsmål. 

Strategisk analyse: 

- Hvilke styrker og svagheder karakteriserer Novo Nordisks interne forhold? 

- Hvilke samfundsmæssige omverdensfaktorer påvirker farmaindustrien på Novo 

Nordisks primære områder? 

- Hvilke branchespecifikke omverdensfaktorer i farmaindustrien påvirker Novo 

Nordisk? 
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Regnskabsanalyse: 

- Hvordan har Novo Nordisks økonomiske udvikling været over de sidste 5 år?  

- Hvordan har Novo Nordisks omsætnings- og aktiekursudvikling været i forhold til 

væsentlige konkurrenter? 

Værdiansættelse: 

- Hvilken estimeret markedsværdi repræsenterer Novo Nordisk b-aktie pr. 1. oktober 

2008?  
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3. Metode 

3.1 Rammestyringsfaktorer 
Nærværende afhandling er udarbejdet i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer for 

formalia, indhold og struktur, jf. studievejledningen på Cand.merc.aud studiet. 

3.2 Anvendelse af primær- og sekundærdata 
Tilgangsvinklen for nærværende afhandling er, at Novo Nordisk vurderes fra en ekstern 

analytikers synsvinkel, hvilket medfører, at de valgte kilder alle er offentligt tilgængelige, i 

form af internetsider, årsrapporter, faglitteratur, artikler m.v. Der er således tale om kvalitativ 

og kvantitativ sekundærdata. 

 

Tilgangsvinklen er valgt ud fra, at tilgængeligheden til data skal være den samme som for 

enhver ekstern analytikers for at kunne give så realistisk en vurdering af den forventede 

aktiekurs som muligt. Såfremt der havde været gennemført interviews, yderligere 

undersøgelser e.l., ville dette have ligget ud over, hvad en normal ekstern analytiker har 

mulighed for, hvorfor værdiansættelsen af aktien potentielt kunne blive en anden end den, en 

analytiker ville konkludere. 

 

3.3 Anvendt teori 
Til besvarelse af de opstillede arbejdsspørgsmål inddrages en række strukturmodeller samt 

økonomiske analysemodeller, der vil finde anvendelse til analyse af datagrundlaget.  

Den strategiske analyse er delt op i to hovedområder: en intern analyse og en ekstern analyse. 

Til brug for den interne analyse er anvendt BCG-matricen. Til den eksterne analyse er 

anvendt Porters Five Forces på brancheniveau og PESTEL på omverdensniveau.  Begge disse 

modeller giver et struktureret analyseværktøj til at vurdere de mikro– og makroøkonomiske 

forhold, der repræsenterer muligheder og trusler for Novo Nordisk samt dennes fremtidige 

indtjening.  

Værdiansættelsen af Novo Nordisks aktiekapital vil analyseres ved hjælp af den indirekte 

værdiansættelsesmodel FCFF. Denne model arbejder med tilbagediskontering af det frie 
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cashflow, der beregnes som pengestrømme fra driften med fradrag af arbejds- og 

anlægskapital.   

3.4 Kildekritik 
Som grundlag for en stor del af afhandlingen er Novo Nordisks årsrapport for 2007 benyttet. 

Årsrapporten er i henhold til gældende lovgivning revideret og påtegnet af 

PriceWaterhouseCoopers uden forbehold.  

Det kan således med rimelighed antages, at årsrapporten overholder gældende regler og 

lovgivning samt giver et retvisende billede.  

Naturligvis er der indenfor gældende lovgivning nogle områder, der baseres på vurderinger og 

ikke mindst beskrivelser. Denne del af årsrapporten er med andre ord ikke så præcis og 

pålidelig som den finansielle del af samme. De primære beskrivelser, der er anvendt i denne 

sammenhæng, er beskrivelser og vurderinger af, hvordan fremtiden ser ud for Novo Nordisk - 

dels som samlet selskab, men også på enkeltkomponenter af selskabet. Da det som bekendt er 

selskabet selv, der aflægger årsrapporten, er det selvsagt også selskabet selv, der har forfattet 

denne. Set i dette lys, er det vigtigt, at man holder sig for øje, at årsrapporten hovedsageligt vil 

søge at stille virksomheden i et positivt lys. Naturligvis inden for gældende love og regler.  

For en analytiker giver dette selvsagt nogle udfordringer, idet denne skal være i stand til at 

foretage en kvalificeret vurdering af, hvilke dele af virksomhedens beskrivelser, vurderinger 

og forventninger, der må betragtes som værende en anelse for optimistiske. Dette er der ikke 

taget stilling til i denne opgave, og de væsentlige områder, såsom udviklingen af 

diabetesmarkedet, er forsøgt verificeret gennem andre kilder. Der skal dog ikke ses bort fra, at 

nogle af vurderingerne kan være mere optimistiske end virkeligheden, hvormed den fastslåede 

aktiekurs også kan være lidt højere, end hvis alle oplysninger og forventninger havde været 

baseret på en fuldstændig objektiv kilde. 

Udover årsrapporten for 2007 er årsrapporterne for 2003-2006 benyttet til regnskabsanalysen 

- herunder primært reformuleringer. Endvidere er halvårsrapporten for 2008 benyttet til at 

indikere, hvorvidt budgetteringen har korreleret med virkeligheden indenfor en vis 

rimelighed. 
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3.5 Terminologi 
Afhandlingens terminologi har karakter af dels faglige økonomiske termer, der forventes at 

være alment kendte af målgruppen, jf. afgrænsningen. Der anvendes endvidere faglige termer 

fra den farmaceutiske industri, der ikke umiddelbart er alment kendte af målgruppen. De 

væsentligste udtryk er defineret i bilag 1, hvortil der henvises. 

3.6 Afhandlingens struktur  
Afhandlingen består af tre hovedområder: Strategisk analyse, regnskabsanalyse og en 

værdiansættelse, herunder budgettering. 

Nedenstående figur 3.1, viser opgavens struktur.  

Figur 3.1 - Opgavens opbygning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Indledningsvist vil Novo Nordisks historik, organisatoriske og økonomiske baggrund 

gennemgås, således at læseren kan få et indblik i, hvad Novo Nordisk er. Efterfølgende vil 

enkelte punkter fra præsentationen overføres til en styrkeprofilanalyse, som har til formål at 

bidrage med input til vurderingen af Novo Nordisks fremtidige indtjeningsmuligheder. 

Endvidere vil Novo Nordisks eksterne forhold analyseres. Dette gøres ved brug af Porters 

Five Forces og PESTEL-modellerne, og derved vil de faktorer, der har indflydelse på mikro- 
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og makroøkonomiske områder, identificeres. Endelig analyseres Novo Nordisks interne 

forhold ved brug af BCG-matricen. Den samlede strategiske analyse er struktureret som 

illustreret herunder i figur 3.2: 

Figur 3.2 – Strategisk analyse struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Dernæst vil den kvalitative analyse blive suppleret med en kvantitativ regnskabsanalyse, der 

vil give et indblik i Novo Nordisks økonomiske udvikling gennem de seneste år. På baggrund 

af det reformulerede regnskab vil nøgletal for perioden 2003-2007 give et overblik over 

virksomhedens økonomiske side. Elementer fra den strategiske analyse vil give bud på, 

hvorfor nøgletallene ser ud, som de gør, og udviklingen i disse vil blive vurderet. 

Regnskabsanalysen har sammen med risikovurderingen til formål at identificere nogle 

økonomiske tendenser for virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder. Herefter vil 

budgetteringen gennemføres ud fra FCFF-modellen.  
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3.7 Undersøgelsesprocessen 
Processen i forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen består naturligt af mange praktiske 

faser, men uanset hvad der konkret foregår i disse, kan man sige, at processen består af 4 

grundlæggende elementer, og en række koblinger mellem disse, jf. nedenstående figur 3.3. 

Figur 3.3 – Undersøgelsesprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Andersen, I (2003) ”Den skinbarlige virkelighed”, s. 29 

Som figuren illustrerer, tager afhandlingen afsæt i en problemformulering, som vil bestå af en 

række spørgsmål. Dernæst præsenteres relevant teori og indsamlet empiri, som dernæst 

analyseres, tolkes og slutteligt munder ud i en række konklusioner og svar på de 

indledningsvist stillede spørgsmål. 

Der tages afsæt i den teoretiske begrebsramme, da denne er velegnet til at tegne et 

overskueligt, men dog også forenklet billede af virkeligheden. Teorien vil dermed fungere 

som en udmærket indledning til en mere nuanceret tilgang til problemstillingerne senere i 

afhandlingen. 
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4. Afgrænsning 

Nærværende afsnit har til hensigt at give læseren indsigt i de forudsætninger og 

afgrænsninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af afhandlingen.  Afgrænsningerne er 

struktureret i underafsnit med tilhørende overskrifter, der refererer til de generelle eller 

specifikke områder af afhandlingen, de vedrører. 

 

4.1 Analyseperspektiv 

Afhandlingen beskæftiger sig udelukkende med Novo Nordisk A/S, hvilket betyder, at der 

afgrænses fra henholdsvis Novo Nordisk Fonden og Novozymes A/S. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i en ekstern analytikers perspektiv, hvilket medfører, at der 

i afhandlingen udelukkende anvendes sekundærdata, hvorved der afgrænses fra primærdata. 

Dette gøres for at give så realistiske forudsætninger for værdiansættelsen som muligt. 

 

4.2 Tidslinje for anvendt data 
Der er i afhandlingen ikke taget højde for de hændelser, der er forekommet fra afhandlingens 

påbegyndelse og til dens afslutning. Således er hændelser fra 1. oktober 2008 til 

afhandlingens afslutning ikke medtaget. Dette er valgt vel vidende, at der i den forløbne 

periode har været enorm volatilitet på aktiemarkederne globalt, hvilket naturligvis også har 

haft indflydelse på Novo Nordisk. De ændringer, der er forekommet efter 1. oktober 2008, vil 

derimod blive behandlet i afhandlingens perspektivering. 

Vi er opmærksomme på, at der siden afhandlingens påbegyndelse er aflagt henholdsvis, 

kvartals- og halvårsregnskab. Disse er benyttet i afhandlingen som pejlemærker, primært i 

forbindelse med budgetteringen, men ikke som primært grundlag for afhandlingen, hvor det er 

årsrapporten for 2007, der er lagt til grund. 
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4.3 Novo Nordisks regnskabspraksis 
Novo Nordisks regnskabspraksis er konsistent i den valgte analyseperiode, hvilket validerer 

årsrapporterne som sammenligningsgrundlag for regnskabsanalysen. 

Det fremgår af Novo Nordisks årsrapport, at selskabet driftsfører samtlige 

udviklingsomkostninger. Der afgrænses fra en vurdering af, hvorvidt udviklingsomkostninger 

helt eller delvist burde aktiveres. Dette begrundes med, at Novo Nordisk, og dermed indirekte 

PriceWaterhouseCoopers, i kraft af deres påtegning på regnskabet, ikke mener, at selskabets 

udviklingsprojekter opfylder kriterierne for aktivering grundet manglende opfyldelse af 

kriterierne for teknisk gennemførlighed, jf. IAS 38 om immaterielle aktiver. Argumenterne 

herfor fremføres som den lange udviklingsperiode, usikkerheden og risici ved udførsel af 

kliniske tests, godkendelse fra regulatoriske myndigheder m.v. 

Vi betragter udelukkende valget mellem driftsførsel eller aktivering af 

udviklingsomkostninger som et spørgsmål om klassifikation og præsentation i årsrapporten. 

Dette skyldes, at cashflowet er uændret, da en aktivering blot vil periodisere de afholdte 

omkostninger over en længere årrække. Derfor er der i forbindelse med reformuleringen af 

regnskaberne til analysebrug ikke reguleret for Novo Nordisks valgte regnskabspraksis for 

udviklingsomkostninger. 

4.4 Værdien af Novo Nordisks patenter 
Forskellen mellem den bogførte værdi af aktiekapitalen, jf. Novo Nordisks årsrapport, og 

markedsværdien heraf, er et udtryk for markedets forventninger til Novo Nordisks evne til at 

generere fremtidige frie cash-flows. Markedets vurdering af Novo Nordisks værdi skyldes 

blandt andet dets værdiansættelse af selskabets immaterielle rettigheder i form at patenter. Der 

afgrænses fra at værdiansætte de enkelte patenter, der beskytter såvel Novo Nordisks 

eksisterende produktportefølje, som de patenter, der beskytter proteiner og andre stoffer i 

pipelinen. Vi vil derimod anvende patenterne og den afledte overnormale profit, som disse 

medfører, til identificering af den konkurrencemæssige fordelsperiode. 
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4.5 Novo Nordisks forretningsområder 
Novo Nordisks to primære forretningsområder vedrører diabetesbehandling samt 

bløderbehandling. 

 

Afhandlingen afgrænses derfor til primært at behandle disse to områder, da de er de 

væsentligste for forretningen. 
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5. Præsentation af Novo Nordisk 

Novo Nordisk er ligesom mange andre store internationale selskaber en dybt kompliceret 

forretning med mange forgreninger og forskelligrettede aktiviteter. 

Der er tale om en af Danmarks største private virksomheder - både i forhold til antallet af 

medarbejdere og omsætning. Novo Nordisk er samtidig med til at sætte Danmark på 

verdenskortet internationalt. Dette sker dels i kraft af sin størrelse på det internationale 

farmaceutiske marked samt ikke mindst i kraft af sin markedsposition på specielt 

insulinmarkedet. 

 

5.1 Historie 

5.1.1 Starten1 

Novo Nordisks historie starter i 1922, hvor den tidligere Nobelprismodtager August Krogh er 

på en rejse i Nordamerika med sin hustru, der havde type 2 Diabetes. Årsagen til rejsen var en 

række forelæsninger, August Krogh skulle holde. Efter denne forelæsningsrække besluttede 

han og hustruen at rejse videre til Canada for at møde chefen for det institut, der året forinden 

havde udvundet insulin fra bugspytkirtler første gang. Formålet med dette møde var at opnå 

licens til at producere insulin i Danmark til behandling af sukkersygepatienter. August Krogh 

fik licensen og rejste hjem til Danmark, hvor han indledte et samarbejde med H.C. Hagedorn - 

en specialist i blodsukkerregulering - og August Kongsted, der ejede Løvens kemiske fabrik. 

Kongsted var villig til at afholde omkostningerne til det første forsøg og ville være 

behjælpelig med at starte en egentlig produktion op. Dette resulterede i grundlæggelsen af 

Nordisk Insulinlaboratorium. I marts 1923 startede behandlingen af de første patienter med 

Nordisk Insulinlaboratoriums første produkt – Insulin Leo. 

Siden 1910 havde Harald Pedersen assisteret August Krogh på Dyrefysiologisk Laboratorium, 

hvor et godt samarbejde var påbegyndt med Harald Pedersens fokus på mekanik og August 

Kroghs ditto på den fysiologiske del. Derfor ansatte Nordisk Insulinlaboratorium i starten af 

1923 Harald Pedersen til bygning af maskiner til produktionen. 
                                                           

1 Baseret på ”Livet på Novo” af Richter Friis (1991), ”Mads@novo.dk”, ”Nordisk Gentofte A/S Prospekt 1986” 
samt diverse information fra ”www.novonordisk.dk” 
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Til undersøgelse af de kemiske processer i produktionen ansattes Harald Pedersens bror, 

Thorvald, i oktober 1923 i håbet om en forbedring af udbytte og kvalitet. Imidlertid forløber 

Thorvalds samarbejde med H.C. Hagedorn dårligt, og han bliver i april 1924 fyret som følge 

heraf. Til trods for sit mangeårige gode samarbejde med August Krogh beslutter Harald 

Pedersen i solidaritet med sin bror at forlade Nordisk Insulinlaboratorium kort efter. 

 

5.1.2 Dannelsen af Novo Terapeutisk Laboratorium 

Brødrene Pedersen besluttede sig for at udvikle deres eget insulin præparat, og allerede senere 

i 1924 påbegyndte de produktionen af det produkt, de havde navngivet Insulin Novo. 

Naturligvis blev de mistænkt for, at udviklingen af dette produkt var sket på baggrund af den 

viden, de var i besiddelse af som følge af deres tidligere jobs på Nordisk Insulinlaboratorium. 

Imidlertid faldt sagen til jorden, da det kunne bevises, at produktionsmetoderne og ikke 

mindst selve produktet afveg væsentligt fra Nordisk Insulinlaboratoriums (Nordisk 

Insulinlaboratoriums produkt var i tabletform, der skulle oprøres i sterilt vand, og brødrene 

Pedersens var flydende). 

Således var Novo Terapeutisk Laboratorium grundlagt. 

Novo Terapeutisk Laboratorium startede produktionen i kælderen i privaten hos Harald 

Pedersen og hans hustru Mine. Det var et rigtigt familieforetagende, hvor både Harald og 

Thorvalds øvrige 8 søskende og børn hjalp til med alle de nødvendige arbejdsopgaver. 

Således kunne brødrene Pedersen nøjes med at have 2 ansatte de første år af virksomhedens 

levetid. 

5.1.3 Etableringen af den første fabrik 

I efteråret 1926 etableredes den første fabrik på Borups Allé i København. Det betød en 

markant udvikling for virksomheden med en omsætningsvækst fra kr.25.000 i 1926 til kr. 

800.000 i 1932, hvoraf de 75 % stammede fra eksport.  

Den store vækst krævede hurtigt en udvidelse af de fysiske faciliteter, og i 1932 flyttede man 

til nye lokaler på Nordre Fasanvej i København. 
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I de næste 3 årtier udvikledes forretningen yderligere, og som følge af et almindeligt ønske 

om risikospredning påbegyndtes udvikling og produktion af alt fra kirurgisk sytråd, penicillin, 

enzymer og barbermaskiner. Specielt penicillin var en god forretning i starten af 50’erne, 

hvorimod enzymerne ikke var nær så god en indtægtskilde, hvilket er et billede, der siden hen 

har ændret sig drastisk. 

Det væsentlige fokus Novo Nordisk i dag har på CSR grundlagdes allerede i 1940’erne. Dette 

kom allerede dengang til udtryk med brødrene Pedersens motto ”Når det går Novo godt, går 

det os alle godt”. Eksempelvis indførte de børnetillæg til alle med børn under 16 år og 

julegratialer. Ligeledes forsøgtes det at skabe gode fysiske arbejdsrammer for medarbejderne.  

 

5.1.4 Generationsskifte 

Novo Terapeutisk Laboratorium udviklede sig videre op gennem 1950’erne og forøgede 

omsætningen fra kr. 15 mio. i 1950 til kr. 50 mio. i 1960. Dette medførte samtidig mange 

flere ansatte, og der opstod således pladsproblemer på Nordre Fasanvej i København, hvorfor 

der blev købt 122.000 m2 jord i Bagsværd, hvor der kunne bygges laboratorier og 

produktionslokaler. 

I september 1961 blev Thorvald Pedersen pludseligt alvorligt syg og døde få dage senere i en 

alder af 74 år. Dette medførte et naturligt generationsskifte på posten som administrerende 

direktør, som blev overtaget af Harald Pedersens svigersøn Knud Hallas-Møller, der tidligere 

havde fungeret som blandt andet laboratorieforstander og underdirektør i Novo Terapeutisk 

Laboratorium. 

Knud Hallas-Møller videreførte Thorvald Pedersens ledelsesstil og sikrede fortsat bedre 

arbejdsvilkår for medarbejderne - med blandt andet mere ferie og længere opsigelsesvarsel 

end krævet i lovgivningen. 

I en alder af 88 år døde den sidste grundlægger af Novo Terapeutisk Laboratorium Harald 

Pedersen i 1966.  

5.1.5 Alcalase 

I starten af 1960’erne forøgedes efterspørgslen på enzymer. Specielt vaskemiddelenzymet 

Alcalse solgte godt. Hvor tidligere enzymer primært var interessante i forbindelse med 
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industrivask, havde Alcalse nogle egenskaber, der gjorde det anvendeligt til almindelige 

husholdninger. I 1963 besluttede den hollandske vaskemiddelfabrik Kortmann & Schultze at 

benytte Alcalase i sit produkt Bio-tex. Produktet, vi også kender i dag, blev hurtigt en stor 

succes, og vejene til salg af Alcalase til andre store vaskemiddelfabrikanter var nu banet. 

Således udgjorde det totale salg af Alcalase i 1966 kr. 12 mio., og med indgåelsen af 

kontrakter med andre store vaskemiddelfabrikanter forventedes salget at mangedobles over de 

kommende år. 

Væksten i salget af Alcalse steg eksplosivt, og den samlede omsætning i hele koncernen 

passerede i 1969 kr. 500 mio., hvilket havde medført behov for langt større 

produktionsfaciliteter som gennem 1960’erne var blevet bygget i blandt andet Kalundborg. 

Som følge af en artikel i det engelske medicinske tidsskrift ”The Lancet” i 1969 om nogle 

påståede – og efterfølgende afviste – farer ved indåndelse af enzymerne fra vaskemidler 

indeholdende Alcalase faldt omsætningen i koncernen til ca. kr. 250 mio. i 1971. Dette 

resulterede i den til dato eneste fyringsrunde, hvor der blev afskediget 400 af de dengang 

2100 medarbejdere. 

 

5.1.6 Børsnotering af Novo Terapeutisk Laboratorium 

Den 16. maj 1974 introduceres Novo Terapeutisk Laboratoriums b-aktier på fondsbørsen i 

København. Hidtil havde virksomheden været familieejet.  

Den skelsættende begivenhed var en stor succes og fulgtes i årene efter op med flere 

kapitaludvidelser med det formål at finansiere opførelsen af en række nye produktionsanlæg. 

Der blev foretaget tre aktieemissioner og udstedt en konvertibel obligation i årene frem til 

1980. Således blev der investeret kr. 630 mio. i nye produktionsanlæg og ansat over 1000 nye 

medarbejdere fra 1976 til 1980. Disse investeringer medførte en omsætningsstigning fra kr. 

250 mio. i 1971 til kr. 1,6 mia. i 1980. Ligeledes var man nu i højere grad end tidligere rustet 

til en øget efterspørgsel på selskabets produkter. 
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5.1.7 Endnu et generationsskifte 

I 1981 måtte Knud Hallas-Møller træde tilbage som administrerende direktør for Novo 

Terapeutisk Laboratorium som følge af den indførte aldersgrænse på 67 år. Han kunne se 

tilbage på en tid, hvor han havde ført selskabet gennem turbulente perioder med modgang i 

1970’erne og frem til nu at være et multinationalt selskab i fortsat vækst. 

I stedet for Knud Hallas-Møller indsattes hans svigersøn Mads Øvlisen som administrerende 

direktør for selskabet. Mads – som han foretrak at blive kaldt – havde været ansat i selskabet 

siden 1972 og havde siden 1974 været juridisk direktør og medlem af koncerndirektionen 

siden 1975.  

Udover generationsskiftet introduceredes Novo Terapeutisk Laboratorium på fondsbørsen i 

New York. Denne børsintroduktion indbragte ca. kr. 500 mio. 

 

5.1.8 Fusionen med Nordisk Gentofte 

Den 1. januar 1989 indtraf en begivenhed, der i mange år havde syntes umulig: nemlig 

fusionen mellem Novo Terapeutisk Laboratorium og Nordisk Gentofte. De to virksomheder 

havde i mange år ført en benhård indbyrdes kamp på det europæiske insulinmarked og var på 

fusionstidspunktet de to største producenter af insulin i Europa. Novo Terapeutisk 

Laboratorium var dog ca. 5 gange større end Nordisk Gentofte målt på medarbejderantal og 

omsætning. Som følge af fusionen mellem de to virksomheder sad de nu tilsammen på op 

mod 50% af verdensmarkedet for insulin, og Novo Nordisk var således godt rustet til at tage 

kampen op mod amerikanske Eli Lilly om at være den førende insulin producent i verden.  

Efter Nordisk Gentoftes administrerende direktør Henry Brennum afgik ved døden i 1990 

blev Mads Øvlisen administrerende direktør for Novo Nordisk A/S, der fra starten havde ca. 

7.500 ansatte og en årlig omsætning på ca. kr. 7,3 mia. 

5.1.9 Opsplitningen til to selskaber 

På en ekstraordinær generalforsamling d. 13. november 2000 blev det besluttet at opsplitte 

Novo Nordisk A/S i to selvstændige aktieselskaber. Enzymforretningen kom til at hedde 

Novozymes A/S, mens health care-delen beholdt navnet Novo Nordisk A/S. I samme 

forbindelse dannedes holdingselskabet Novo A/S, der blev ejer af samtlige a-aktier i begge 
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selskaber. Samtidig blev det besluttet, at Novo A/S skulle forvalte Novo Nordisk Fondens 

midler. 

Samtidig med opsplitningen i to selskaber skete koncernens tredje generationsskifte, og den 

hidtidige direktør Mads Øvlisen blev skiftet ud med den hidtidige direktør for health care- 

forretningen, Lars Rebien Sørensen, der havde været ansat i selskabet siden 1982 og 

koncerndirektør for Health Care-delen siden 1994. Han blev samtidig den første 

administrerende direktør uden en familiemæssig tilknytning til grundlæggerne. 

 

5.2 Kapital- og ejerforhold2 
I hovedtræk består Novo Nordisk gruppen af Novo Nordisk fonden, Novo A/S, Novo Nordisk 

A/S, Novozymes A/S og naturligvis en lang række datter- og associerede selskaber. 

 

Gruppen er illustreret nedenfor i figur 5.1: 

 

Figur 5.1 – Novo Nordisk gruppen. 

 

 

 

 

 

 

       Novozymes A/S   Novo Nordisk A/S 

  Associerede selskaber    Associerede selskaber   

 

 Andre selskaber 

 

Kilde: egen tilvirkning efter Novo Nordisk årsrapport 2007 

 

Vi vil i nærværende opgave udelukkende koncentrere os om Novo Nordisk A/S og dennes 

associerede selskaber. 

                                                           

2 www.novovordisk.dk 

Novo Nordisk Fonden 

Novozymes A/S Novo Nordisk A/S 

Novo A/S 
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Novo Nordisk Fonden er en selvejende profitskabende fond, hvis formål er at udgøre et stabilt 

fundament for driften af selskaberne i Novo gruppen, samt yde støtte til videnskabelige, 

humanitære og sociale formål. 

Novo A/S er et unoteret holdingselskab, der er eksklusivt ejet af Novo Nordisk Fonden. 

Holdingselskabet er stiftet med det formål at forvalte investeringer samt foretage aktive 

investeringer i ”life science”-området. Herudover ejer holdingselskabet samtlige a-aktier, og 

en større mængde b-aktier, i både Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, der sikrer 

stemmemajoriteten.  

 

Novo Nordisk A/S er opdelt i to aktieklasser. Stykstørrelsen på såvel a-aktier som b-aktier er 

1 kr. Der eksisterer 107.487.200 a-aktier, samt 539.472.800 b-aktier. Hver a-aktie besidder 10 

stemmer og hver B-aktie 1 stemme, hvilket betyder at Novo A/S’ egen beholdning af a-aktier 

alene giver dem 65,5 % af stemmerne. Novo A/S ejer dog også godt 64 mio. b-aktier og har 

dermed 69,4 % af stemmerne og en samlet ejerandel på 25,5 % af Novo Nordisk A/S. Med en 

stemmeandel på 69,4 % har Novo A/S ikke blot det simple flertal som beslutninger på 

generalforsamlingen kræver, men også 2/3 af stemmerne, som det kræves for at kunne ændre 

vedtægterne. Den eneste anden investor med en ejerandel over 5 % er Capital Group, der har 

en ejerandel på 13 %. 

 

B-aktierne handles på børserne i København og London, og derudover handles 

virksomhedens ADR’er (svarer til b-aktier) på New York Stock Exchange. 

5.3 Novo Nordisk i tal3 
I dag har Novo Nordisk A/S over 25.500 fuldtidsansatte fordelt på mere end 79 lande. Heraf 

er størstedelen beskæftiget i Danmark, hvor også de fleste fabrikker er placeret. Dog har 

tendensen de seneste år vist, at ekspansionen er foregået udenlands de seneste år. I 2000 

havde Novo Nordisk ca. 9000 ansatte i Danmark og 4800 udenfor. I 2007 havde de 12.500 i 

Danmark og ca. 11.000 udenfor. Novo Nordisk sælger sine produkter i 179 lande. 

 

                                                           

3 www.novonordisk.dk 
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Den totale nettoomsætning var i 2007 på kr. 41, 831 mia. med et resultat efter skat på kr. 

8,522 mia.  
Figur 5.2 – Geografisk fordelt nettoomsætning 

Nettoomsætning 2007 geografisk fordelt

39%

33%

17%

11%

Europa

Nordamerika

International operations

Japan & Oceanien

 
Kilde: Novo Nordisk årsrapport 2007 

Figur 5.3 – Segmentopdelt nettoomsætning 

Nettoomsætning 2007 segment opdelt
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Hormonpræparater

Øvrig omsætning

 
Kilde: Novo Nordisk årsrapport 2007 

 

Som det ses af figur 5.2. udgør omsætningen i Europa og Nordamerika tilsammen 72 % af 

den totale omsætning. Billedet af disse to næsten lige store markeder er først for nylig 

begyndt at tegne sig. Faktisk var omsætningen i Nordamerika mindre end International 

Operations ved årtusindeskiftet, og i 2003 tegnede Nordamerika sig stadig blot for 24 % af 

omsætningen, i sammenligning med de 33 % i 2007. 

I figur 5.3. ses det, at omsætningen hidrørende fra diabetes behandling udgør 73 % af den 

totale omsætning. Således vil netop dette afgørende område blive nærmere beskrevet i næste 

kapitel. 
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Novo Nordisks næststørste segment er bløderbehandling, der udgør 14 % af omsætningen. 

Denne andel forventes dog at stige i fremtiden som følge af forventede godkendelser på 

produktet til flere patientgrupper. 

Det tredjestørste segment er markedet for væksthormonbehandling. Novo Nordisk har oplevet 

en markant fremgang på dette område, som i dag udgør 8 % af den totale omsætning. 

Hormonpræparater er det fjerdestørste af de væsentlige markedssegmenter og udgør 4 % af 

den totale omsætning. Det gør Novo Nordisk til den næststørste spiller på verdensmarkedet. 

Produktet anvendes primært af kvinder i overgangsalderen samt til forebyggelse af 

knogleskørhed.  

De øvrige produkter i salget udgør kun ca. 1 % af den samlede omsætning. 
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6. Diabetes 

Nærværende kapitel vil beskrive sygdommen diabetes4, samt udbredelsen heraf. 

Sygdommen kendes i daglig tale som sukkersyge, men benævnes her i afhandlingen som 

diabetes. 

Der vil tillige være et afsnit omhandlende de mulige behandlingsformer af lidelsen, samt i 

denne forbindelse de forskellige behandlingsformer.  

Endeligt vil der være en gennemgang af de væsentligste produkter på markedet – herunder 

naturligvis Novo Nordisks – samt en vurdering af den kommende markedsudvikling for 

diabetesprodukter. 

 

6.1 Diabetes og udbredelsen heraf5 
Diabetes er betegnelsen for den sygdom, der gør, at kroppen ikke er i stand til – eller kun i 

ringe grad i stand til - at optage og omsætte sukkerstof (glukose). Dette resulterer i, at blodets 

indhold heraf er forhøjet. Det kan medføre en lang række bivirkninger fra blindhed, til svigt i 

vigtige organer, og endeligt død. 

 

6.1.1 Type 1 diabetes 

Type 1 diabetes opstår, når produktionen af insulin i bugspytkirtlen falder til under 10-20% af 

det normale niveau. Dette skyldes normalt, at de celler, der er beregnet til at producere 

insulin, er ødelagte i større eller mindre grad. Type 1 diabetes skyldes, at kroppen nedbryder 

sine egne celler i bugspytkirtlen, hvormed de ophører med insulinproduktionen. 

Sygdommen rammer ofte børn eller teenagere og betegnes derfor også ofte som 

ungdomsdiabetes. Sygdommen, som udgør ca. 5-10% af alle tilfælde af diabetes, kræver 

behandling med insulin, og det er ikke muligt at overleve ret længe uden denne behandling. 

 

                                                           

4 Den fulde latinske betegnelse er diabetes mellitus 
5 http://www.diabetes.dk/Rundt_om_diabetes/Hvad_er_diabetes/Hvad_er_type_1_diabetes.aspx 
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6.1.2 Type 2 diabetes 

Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes – specielt i den vestlige verden – 

og tegner sig for ca. 90 % af alle tilfælde af diabetes. 

Sygdommen er også kendt som ”gammelmands sukkersyge” og skyldes en nedsat følsomhed 

overfor insulinen. Kroppen producerer med andre ord stadig tilstrækkelige mængder insulin, 

men de celler, der skal optage den for at kunne håndtere sukkeret i blodet, er ikke så 

modtagelige overfor insulinen, som de skal være. Dette resulterer i et konstant forhøjet 

blodsukkerniveau. Denne type diabetes behandles som oftest enten med en ændret diæt for 

patienterne eller med tabletter, der enten øger produktionen af insulin i bugspytkirtlen, eller 

øger cellernes følsomhed overfor insulinen. 

Slutteligt skal det nævnes, at ca. halvdelen af alle type 2 diabetes patienter ender med at blive 

behandlet med insulin. 

6.1.3 Udbredelsen 

Den geografiske fordeling af diabetes er således, at langt størstedelen af patienterne befinder 

sig på det geografiske marked, Novo Nordisk kalder International Operations – altså 

fjernøsten. 
Figur 6.1 – Udbredelse af diabetes 

 
Kilde: http://www.who.int/diabetes/facts/world_figures/ 
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I 2000 tegnede International Operations område sig for over 110 mio. af verdens på 

daværende tidspunkt ca. 171 mio. patienter, hvormed dette er langt det største markedsområde 

for Novo Nordisk. Set ud fra det faktum, at dette område også dækker en stor del af verdens 

befolkning, med Kina og Indien i spidsen, kan dette næppe betegnes som noget tilfælde. 

 

6.2 Behandling af diabetes6 
Behandlingen af diabetes kan overordnet set deles op efter de to hovedgrupper type 1- og type 

2 diabetikere. 

Forskellen i behandlingen tager udgangspunkt i forskellene på de to typer af diabetes, som 

beskrevet ovenfor, hvor type 1 er forårsaget af manglende eller reduceret insulinproduktion, 

mens type 2 skyldes kroppens manglende eller nedsatte evne til at optage og anvende den 

producerede insulin korrekt. 

 

6.2.1 Type 1 behandling 

Type 1 diabetes behandles i dag ofte med enten hurtigtvirkende eller langtidsvirkende insulin. 

Den langtidsvirkende insulin tages som en slags basisinsulin, om morgenen og aftenen, og 

suppleres i løbet af dagen med hurtigtvirkende insulin, typisk i forbindelse med måltider. 

Den langtidsvirkende insulin, der i dag benyttes, betegnes som NPH-insulin, men forskere 

forsøger i stor stil at finde frem til en endnu længere virkende insulintype, der kan dække det 

basisbehov, patienterne har for insulin hele døgnet. Der er imidlertid problemer forbundet 

med dette, da behovet for insulin varierer i løbet af dagen og natten. Eksempelvis kan det 

nævnes, at behovet for insulin er større sidst på natten, inden man vågner, end det er først på 

natten, lige når man er faldet i søvn. 

Den hurtigtvirkende insulin, der suppleres med i løbet af dagen, er humaninsulin, der er 

genmodificeret for at opnå endnu bedre virkning end den, man kendte for blot få år siden. 

                                                           

6 http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/dk_dia_insulin.asp 
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Insulinen tages typisk i forbindelse med måltider, hvor der er et større behov for insulin end 

på andre tider af dagen. Dette giver diabetikerne en større fleksibilitet i dagligdagen til at 

spise og drikke flere ting, end det tidligere var muligt. 

Ud over disse to insulinformer eksisterer der også blandingsinsulin, som ganske enkelt er en 

blanding af henholdsvis langtidsvirkende og hurtigtvirkende insulin. Blandingsforholdet er 

svingende alt efter patienten, men det normale blandingsforhold er 70 % langtidsvirkende og 

30 % hurtigtvirkende. Tidligere forholdt det sig således, at patienterne selv skulle blande 

insulinen, men i dag produceres der færdig blandingsmedicin. Denne type blandingsinsulin 

tages normalt to gange om dagen – morgen og aften. Dog behandles yngre patienter ofte med 

fire doser om dagen. 

6.2.2 Type 2 behandling 

Type 2 diabetes behandles typisk med langtidsvirkende tabletter, der stimulerer kroppen til at 

frigive den nødvendige insulin. Imidlertid er det nødvendigt, at type 2 patienterne spiser 

meget regelmæssige måltider for at undgå for lave blodsukkerværdier (hypoglæmi). Derfor er 

der nu også udviklet hurtigtvirkende tabletter, der skal tages i forbindelse med måltiderne. 

Dette giver patienterne langt større fleksibilitet end tidligere, og undersøgelser har vist et mere 

stabilt blodsukkerniveau samt lavere blodsukker efter måltiderne, uden at patienternes vægt er 

øget. 

 

6.2.3 Alternativer 

Ud over de her ovenfor nævnte behandlingsformer, med injektionsvæske og tabletter, har de 

farmaceutiske virksomheder i stort omfang forsket i inhalerbar insulin i en lang årrække. 

Imidlertid har dette indtil videre skabt ganske betragtelige problemer for virksomhederne og 

er endnu ikke blevet en succes. 

I 2006 lykkedes det verdens største farmaceutiske selskab, det amerikanske Pfizer, at få 

markedsføringstilladelse til et inhalerbart insulinprodukt – Exuberra. Dette har imidlertid 

været så stor en fiasko, at Pfizer få måneder senere, i forbindelse med kvartalsregnskabet for 

3. kvartal i 2007, meddelte, at man trak produktet tilbage. 
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7. Udviklingen af et lægemiddel 

Den farmaceutiske industri kan som udgangspunkt deles op i to hovedgrupper: den del af 

lægemiddelvirksomhederne, der er kopiproducenter og den del, der selv udvikler lægemidler, 

originalproducenter. 

Som tidligere nævnt omhandler nærværende speciale udelukkende de farmaceutiske 

virksomheder, der selv udvikler og producerer lægemidler. 

I forbindelse med at kunne bedømme en farmaceutisk virksomheds pipeline, og ikke mindst 

værdien af denne, er det essentielt at forstå, hvorledes et lægemiddel opstår, og hvilke stadier 

det skal igennem for at blive et produkt, der kan markedsføres og dermed generere en 

indtjening. Dette er vigtigt, for når der er tale om lægemidler, er der et utal af love, regler og 

ikke mindst forsøg, der skal overholdes og gennemføres, for at det bliver tilladt at 

markedsføre og sælge et lægemiddel. 

Det bør i denne forbindelse nævnes, sundhedsmyndighederne fører tilsyn med dette og også i 

sidste ende skal godkende de resultater, forsøgene munder ud i. Det er forskelligt fra land til 

land, hvad navnet er på de tilsynsførende og godkendende myndigheder. 

Endeligt skal det nævnes, at udviklingen af et lægemiddel skal deles op i to hovedgrupper: 

forskning og udvikling. Kort beskrevet er forskning det grundlæggende arbejde med 

opdagelsen af et nyt stof. Udviklingen er kontrollen af, hvordan dette nye stof virker. 

 

7.1 Forskning 
Udviklingen af et lægemiddel kan begynde på flere forskellige måder: 

 

- Ved kemisk fremstillede aktive stoffer 

- Ved opdagelsen af et stof i naturen (typisk i planter) 

- Ved systematisk forskning 

- Ved at ændre på et allerede eksisterende lægemiddel 

- Ved et tilfælde  
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7.2 Udvikling 
Når der på en eller anden måde opdages et så kaldt aktivt stof, som ikke er tidligere kendt, 

underkastes dette i første omgang toksikologisk undersøgelse, hvor det via forsøg på dyr 

kontrolleres, hvorvidt stoffet er farligt, eller om der kan registreres alvorlige bivirkninger. 

Såfremt der ikke registreres væsentlige bivirkninger ved forsøgene på flere forskellige 

dyrearter, produceres der en lille mængde af det eventuelle lægemiddel. 

 

7.2.1 Fase I 

Herefter gennemføres der det, der kaldes et fase I studie. Her afprøves lægemidlet for første 

gang på mennesker. Der er her tale om et lille antal raske mennesker, der befinder sig på et 

nøje overvåget sted - typisk et hospital. Disse forsøgspersoner udsættes for et forsøg, der 

starter med meget små doser, som gradvist øges. 

 

I denne forbindelse undersøges hvordan deres kroppe reagerer i forhold til: 

 

 - absorberingen i kroppen 

 - distributionen i kroppen 

 - udskillelsen fra kroppen 

 

7.2.2 Fase II 

I fase II er der tale om at man i modsætning til i fase I for første gang afprøver lægemidlet på 

et lille antal patienter. Man undersøger, hvad der er den optimale dosis, samt hvad det 

primære behandlingsområde, lægemidlet skal dække, skal være. 

Ligeledes vurderes fordele og ulemper ved produktet, hvorefter der for første gang foretages 

en egentlig vurdering af produktets kommercielle potentiale. 

 

7.2.3 Fase III 

I fase III afprøves lægemidlet på et stort antal patienter, hvor det sammenlignes med placebo, 

for at kontrollere effektiviteten, samt sikkerheden af produktet. 
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Det er ligeledes her, man endeligt afgør dosisstørrelser samt kontrollerer, om der er nogen 

risiko for, at der er interaktion med andre lægemidler. 

Det er efter fase III, det afgøres, hvorvidt lægemidlet har den ønskede og påkrævede effekt, 

for at det kan godkendes til markedsføring og salg. Det er således her, der er tale om, at 

produktet skal godkendes af myndighederne, og derfor er det også her, det mest afgørende 

punkt i lægemidlets udvikling ligger. 

Tidshorisonten for alle ovenstående faser er naturligvis lang og kan ikke standardiseres. Dog 

siger erfaringerne, at tidshorisonten normalt ligger mellem 6 og 13 år7 i høj grad afhængig af, 

hvorvidt der er tale om en videreudvikling af et allerede eksisterende lægemiddel, eller om det 

er en helt nyopdagelse af et nyt stof. 

Omkostningerne i forbindelse med udviklingen er naturligvis også meget interessante, og er 

lige så varierende som tidsforbruget. Erfaringerne siger også i denne forbindelse, at de typisk 

ligger et sted mellem kr. 200 mio. og kr. 10 mia8. 

Uanset hvilken ende af skalaen, der er tale om, er det altså et uhyre omkostningstungt område, 

ikke mindst taget i betragtning at det på ingen måde er sikkert, at et lægemiddel bliver 

godkendt til salg, selvom det har passeret fase III. 

 

                                                           

7 Rossau, Birgitte Lassen: Senior vice president R&D Nycomed.  
8 ibic 
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8. PESTEL 

Nærværende makroøkonomiske analyse af Novo Nordisks eksterne kontekst har til formål at 

identificere væsentlige samfundsmæssige faktorer, der har betydning for den globale 

farmaceutiske industri. Endvidere vurderes det, hvorvidt faktorerne specifikt kan påvirke 

Novo Nordisks fremtidige indtjeningsmuligheder. 

Det teoretiske grundlag for den makroøkonomiske analyse tager afsæt i PESTEL-modellen.  

Analysen fokuserer på de teknologiske-, sociokulturelle-, økonomiske-, 

politiske/lovgivningsmæssige-, og miljømæssige omverdensfaktorer, der har indflydelse på 

den farmaceutiske industri. De politiske og lovgivningsmæssige faktorer vil blive behandlet i 

samme analyseafsnit, da de to faktorers indflydelse på farmaindustrien og dermed Novo 

Nordisk er meget lig hinanden. 

 

8.1 Politiske/lovgivningsmæssige faktorer 
Generelt set findes der et utal af lovgivningsmæssige faktorer, der regulerer løn- og 

ansættelsesforhold, miljø, konkurrenceforhold osv. i samfundet. Da disse er de samme for alle 

virksomheder henholdsvis globalt som nationalt i Danmark, vil nærværende afsnit 

udelukkende beskæftige sig med de forhold, der er væsentlige for den farmaceutiske industri. 

 

8.1.1 Folkesundhed vs. Økonomi 

For den farmaceutiske industri og dermed også Novo Nordisk gør det sig gældende, at det er 

den grundlæggende forskning og udvikling af nye innovative produkter, der er grundlaget for 

forretningens overlevelse i fremtiden. 

Forskning i og udvikling af lægemidler er overordentligt omkostningstungt, ikke mindst som 

resultat af, at processerne omkring udviklingen er tidsmæssigt meget lange – som tidligere 

beskrevet i afsnit 7 om udviklingsprocessen af et lægemiddel. Således er det nødvendigt for 

de farmaceutiske virksomheder at sikre et løbende overskud for at kunne finansiere de 

løbende omkostninger og udgifter til forskning og udvikling af nye produkter. 
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I mange år har det været muligt at opnå ganske høje profitter – tilnærmelsesvis en overnormal 

profit – på salget af lægemidler. Ikke mindst har dette været muligt som følge af, at stater i 

mange dele af verden har betalt en del af omkostningen til medicin for borgerne. Ikke mindst i 

Danmark, hvor staten indtil for ganske få år siden betalte næsten det hele. 

Imidlertid er dette ikke tilfældet længere i en lang række lande. Dels er der skåret i statens 

betaling af borgernes omkostninger til medicin, og endnu mere indgribende er der i mange 

lande indført restriktioner på, hvilke produkter der må udskrives recepter på til behandling af 

forskellige lidelser. I Danmark er der tale om rekommendationslister. Disse foreskriver 

detaljeret, hvilke produkter lægerne må udskrive til behandling af patienter. Kun hvis der er 

specielle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patients vedkommende, må lægen 

udskrive et andet produkt. Disse lister er bygget op således, at det er det billigste produkt, der 

skal udskrives hver gang og ikke som tidligere det produkt, lægen fandt mest egnet eller 

havde bedst erfaring med. 

Disse tiltag har ganske naturligt haft enorm betydning for den farmaceutiske industris 

indtjeningsmuligheder, da man nu skal konkurrere på prisen i langt højere grad end på 

lægemidlets særlige egenskaber, end man tidligere har været vant til. 

På denne måde er profitten for pharmavirksomhederne reduceret kraftigt. En lang række store 

farmaceutiske virksomheder har siden indførslen af disse lister i Danmark været tvunget til at 

fyre mange medarbejdere som følge af hurtigt faldende salg. 

Umiddelbart virker det fornuftigt – set fra et samfundsmæssigt perspektiv – at der udstikkes 

retningslinjer for, at det er den billigste løsning, der skal vælges til behandling af borgerne. 

Imidlertid forholder det sig således, at der i virkeligheden er tale om noget af et dilemma. For 

mens man naturligvis reducerer omkostningerne til sundhedssystemet væsentlig på denne 

måde, er der tale om en forholdsvis kortsigtet løsning. Årsagen til, at der er tale om en 

kortsigtet løsning er, at når den farmaceutiske industri ikke længere er i stand til at opretholde 

det der ofte er blevet betragtet som en overnormal profit, har virksomhederne ikke længere 

råd til at investere lige så kraftigt i forskning og udvikling af nye lægemidler. Nogle 

farmaceutiske virksomheder har sågar været fremme og påstå, der som følge af disse tiltag vil 

opstå en ”status quo”-situation, hvor der ikke længere er råd til udvikling, og der derfor i 

fremtiden kun vil være mulighed for den behandling, vi kender i dag; altså at der overhovedet 
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ikke ville ske nyudvikling. Dette lader dog ikke til at være tilfældet, da det er ca. 5 år siden 

disse lister blev indført, og der efterfølgende er blevet markedsført en lang række nye 

produkter. Det kan dog ikke afvises, at der ville have været udviklet endnu flere nye 

produkter, hvis listerne ikke var blevet indført. 

Uanset hvad resultatet ville have været, skal det dog hele tiden holdes for øje, at det 

naturligvis ikke er i alle lande, der er sket lige så dramatiske indgreb i industriens muligheder 

for overnormal profit, og i og med Danmark er et ganske lille land, har det naturligvis ikke 

voldsom indvirkning på de store globale lægemiddelfirmaer. 

 

8.1.2 Produktudvikling og livscyklus 

Noget af det mest afgørende for den farmaceutiske industri er den intellektuelle ejendomsret 

til deres eksisterende produkter samt de produkter, der er i pipeline. Det er således helt 

afgørende at være informeret og velbevandret i de forskellige regler for specielt 

patentrettigheder, der er gældende på de markeder, man opererer. 

Ud over patentrettigheder er reglerne for godkendelse af produkter samt regler for 

markedsføring afgørende viden at være i besiddelse af. Her tænkes ikke mindst på de regler, 

der er for udviklingsfaserne I-III og den efterfølgende godkendelsesprocedure. 

 

8.1.2.1 Patentrettigheder 

Såfremt der tages patent på et produkt i udviklingsperioden, opnås der som udgangspunkt 

eneret til at udvikle, producere og sælge produktet i 20 år9. Efter udløb af dette patent, kan der 

ansøges om forlængelse, som kan opnås på national basis i op til 5 år. Der er her tale om et 

såkaldt ”Supplementary Protection Certificate”, der udstedes som følge af, at 

godkendelsesproceduren for disse produkter er ekstraordinær lang. Dog må producenten ikke 

have eneret til markedsføring og salg i en periode, der overstiger maksimalt 15 år10. Endeligt 

bør det i denne forbindelse tilføjes, at dette ”tillægspatent” kun kan opnås, når det oprindelige 

patent er udløbet. 

                                                           

9 World Intellectual Property Organization 
10 World Intellectual Property Organization 
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I denne forbindelse bør det nævnes, at World Intellectual Property Organization er en 

styrkelse af det globale miljø for patentgodkendelser, da denne organisation, til forskel fra 

tidligere, omfatter og repræsenterer 184 medlemslande - herunder USA, Japan og Europa, der 

er nogle af Novo Nordisks hovedmarkeder.  

 

 

8.1.2.2 Salgs- og markedsføringstilladelser 

Efter et produkt har gennemgået de i afsnit 7 beskrevne udviklingsfaser, skal der indsendes en 

ansøgning til lokale myndigheder i verden for at opnå tilladelse til salg og markedsføring af 

det givne produkt. Det er det sidste skridt mod rent faktisk at kunne tilføje produktet til den 

del af forretningen, der tilfører et positivt cash flow. 

For Novo Nordisks vedkommende er nogle af de væsentligste organer til dette de 

amerikanske myndigheder (FDA)11, de europæiske (EMEA)12 og de japanske (PDMA)13. 

I Danmark, er det lægemiddelstyrelsen, der med hjemmel i lægemiddelloven udsteder 

godkendelse til salg og markedsføring af et farmaceutisk produkt. 

 

8.1.2.3 Generel markedsføringslovgivning 

Som det sidste væsentlige element efter der er opnået patent til et produkt, der er udviklet og 

endeligt godkendt til salg og markedsføring, kommer selve salget. For mens der for mere 

almindelige dagligdags produkter udelukkende er tale om markedsføringsregulering i 

markedsføringsloven, er der i forbindelse med markedsføring af lægemidler en lang række 

ekstra regler for området. 

Det er eksempelvis ikke tilladt at lave TV-reklamer for receptpligtig medicin i Danmark, 

ligesom det i det hele taget i Danmark ikke er tilladt at reklamere for receptpligtig medicin til 

den almindelige befolkning, men kun til uddannet sundhedspersonale. Dette skal endda ske 

med restriktioner på, hvordan det må gøres. I USA er det derimod tilladt at reklamere på en 

                                                           

11 Food and Drug Administration 
12 European Medicines Agency 
13 Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 
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hvilken som helst måde og for et hvilket som helst farmaceutisk produkt, så længe det 

overholder den almindelige markedsføringslovgivning i landet. Medicin betragtes – når det er 

godkendt til salg – således ikke som et specielt produktområde i USA. 

Disse forskelle er afgørende for en virksomhed som Novo Nordisk. Som udgangspunkt er det 

nødvendigt at kende lovgivningen for dels at kunne overholde den, men lige så vigtigt for at 

kunne udnytte de muligheder, den giver for at markedsføre sit produkt og dermed optimere 

salget. 

Endeligt kan yderligere regulering og stramning på forskellige markeder også have stor 

konsekvens for salget, hvorfor det er nødvendigt hele tiden at være up-to-date på området. 

 

8.1.3 Rekruttering 

Som en ekstra mulighed for hele samfundet, men ikke mindst for en virksomhed som Novo 

Nordisk, er der indført den såkaldte ”forskerordning”. 

Denne ordning åbner op for, at udlændinge, der rekrutteres til at forske (der er også andre 

kategorier der kan falde under ordningen) i Danmark, kun skal betale en fast skattesats på 

25% til forskel fra den normale danske beskatning. 

Der er naturligvis visse krav til de medarbejdere, der skal ind i denne skatteordning. 

Eksempelvis skal der opretholdes et vist minimums lønniveau, ligesom de uddannelser, 

medarbejderen har, skal have opnået en vis anerkendelse internationalt. 

Imidlertid giver denne ordning en virksomhed som Novo Nordisk mulighed for at kunne 

tilbyde dygtige medarbejdere en relativt høj løn i en periode og således have lettere ved at 

rekruttere disse. 

Dog er der den hage ved ordningen, at den kun er gældende i en 3 års periode, hvorfor det kan 

være svært at holde på medarbejderen, når denne periode er udløbet. Alternativt vil det være 

ganske dyrt for virksomheden, hvis medarbejderen pludseligt vil kompenseres lønmæssigt for 

den ekstra skat, der pludselig skal betales efter udløbet af den 36 måneders periode. 

Hvorvidt denne ordning således er en fordel eller en ulempe for Novo Nordisk, kan der 

argumenteres for fra flere forskellige vinkler. Ikke mindst set i lyset af, at langt de fleste 
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medicinudviklingsprojekter er længere undervejs end de 3 år, det er muligt at bevare en 

medarbejder under ordningen. Imidlertid må det dog betragtes som en klar fordel, at det 

overhovedet er muligt at rekruttere medarbejderen i første omgang. 

 

8.2 Økonomiske faktorer 
Den del af PESTEL-modellen, der vedrører de økonomiske faktorer, har ganske stor 

indflydelse på Novo Nordisks fremtidige økonomiske situation. Eksempelvis kan rente- og 

valutakursudsving have stor indflydelse på de fremtidige cash flows. 

 

8.2.1 Valutapåvirkning 

Ligesom for alle andre virksomheder, der driver forretning på udenlandske markeder, 

påvirkes Novo Nordisk af de valutaudsving, der i sagens natur vil forekomme. 

For Novo Nordisk gør det sig gældende, at 33 % af salget stammer fra Nordamerika, 17 % fra 

det, der betegnes som International Operations, 39 % fra Europa og 11 % fra Japan og 

Oceanien. 

Totalt set genereres 99,2 %14 af omsætningen uden for Danmark. Således fremgår det tydeligt, 

at Novo Nordisk er udsat for en massiv påvirkning af svingende valutakurser. 

I modsætning til omsætningsgenereringen afholdes langt den største del af omkostningerne i 

henholdsvis danske kroner og euro. Heriblandt omkostninger til forskning og udvikling, 

produktion samt ikke mindst lønninger, hvor ca. halvdelen af medarbejderne er ansat i 

Danmark15. 

I forhold til fremtidige cash flows udgør dette misforhold i valutahenseende en risiko for 

Novo Nordisk, i og med selskabet kan blive påvirket kraftigt af valutakursudsving, de ingen 

indflydelse har på. Således er det også valgt fra selskabets side at afdække sig fra den risiko, 

når det drejer sig om de primære valutaområder; USD, JPY, GBP og USD-relaterede 

                                                           

14 Novo Nordisk Årsrapport 2007 s.102 
15 Novo Nordisk årsrapport 2007 s. 94. 
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produkter16. I relation til et 5 % udsving i de nævnte valutaer er den driftsmæssige påvirkning 

som følger17: 

Figur 8.1 – Driftmæssig påvirkning af valutaudsving 

 5 % udsving 

USD 470 mio. kr. 

JPY 140 mio. kr. 

GBP 85 mio. kr. 

USD-relaterede 100 mio. kr. 

I alt 795 mio. kr. 

Kilde: Novo Nordisk årsrapport 2007 

 

Kursudviklingen for USD i kalenderåret 2007 viste sig at være negativ for Novo Nordisk, 

med en primokurs på 566,14 og en ultimokurs på 507,5318. Heller ikke med hensyn til GBP 

har udviklingen vist sig positiv i 2007, med en primo kurs på GBP overfor DKK på 1.110,35 

og en ultimo kurs på 1.014,7819. Det samme billede tegner sig i relation til JPY hvor primo 

kursen i 2007 var 4,7512 og ultimokursen 4,488420. 

I relation til EUR er problematikken ikke interessant, da Danmark har fastkurspolitik i forhold 

til denne valuta, og den danske krone dermed er bundet op på euroen. 

Det har således vist sig klogt, at Novo Nordisk har afdækket sine valutarisici. I denne 

forbindelse bør det dog nævnes, at de terminskontrakter, der afdækker disse risici, har en 

løbetid på mellem 11 og 17 måneder21, hvorfor der efter udløb på disse vil være en risiko for 

eksponering mod valutaudsving, såfremt de ikke fornys. På trods af en sandsynlig fornyelse af 

terminskontrakterne, løbes der stadig en risiko, idet det vil være væsentligt dyrere at afdække 

til den gamle kurs, såfremt den på kontraktens indgåelsestidspunkt værende kurs er lavere. 

Det er derfor rimeligt at betragte valutapåvirkning som en mulig trussel for Novo Nordisk. 

                                                           

16 Novo Nordisk årsrapport 2007 s. 15. 
17 Novo Nordisk årsrapport 2007 s. 15. 
18 www.valutakurser.dk 
19 www.valutakurser.dk 
20 www.valutakurser.dk 
21 Novo Nordisk årsrapport 2007 s. 15 
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8.2.2 Selskabsbeskatning og renteniveau 

Ligesom for alle andre selskaber i Danmark er beskatningen af overskuddet væsentlig. 

Gennem en årrække er der set et antal nedsættelser af selskabsskatteprocenten i Danmark. 

Senest med virkning fra 1. januar 2007, hvor skatteprocenten blev sat ned fra 28 % til 25 %. 

Dette må absolut betragtes som en fordel for ethvert selskab og dermed også for Novo 

Nordisk, idet det genererer et større frit cash flow som følge af en mindre betaling af 

selskabsskat.  

I relation til renteniveauet kan det ved gennemsyn af balancen konstateres, at Novo Nordisk 

har netto finansielle aktiver, hvorfor finansieringsomkostningerne også er mindre i relation til 

renteomkostninger. Dette betyder således også, at renteniveauet ikke er et væsentligt 

parameter, der kan true Novo Nordisk. 
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8.3 Socio-kulturelle faktorer 

8.3.1 Diabetes som en global epidemi 

Den farmaceutiske industri står permanent i et moralsk dilemma, hvor dens eksistens er 

afgjort af antallet af syge mennesker i verden. Dette skal forstås på den måde, at jo flere syge 

mennesker der er, jo bedre er industriens chancer for at tjene penge. 

Det er således interessant at undersøge, hvordan de fremtidige prognoser ser ud for Novo 

Nordisks forretningsområder, her primært diabetes, idet det er dette område, der genererer den 

overvejende del af omsætningen. 

Overordnet set kan det nævnes, at den internationale diabetes forening (IDF) på deres 

hjemmeside pointerer, at diabetes i dag påvirker ca. en kvart milliard mennesker, men det 

forventes, at ca. 380 mio. mennesker vil være påvirket af diabetes i 2025. 

Det spås ikke mindst, at specielt type 2 diabetes vil være i vækst de kommende år som følge 

af den usunde levestil, der er fremstormende på det meste af kloden. 

Ses der på mere specifikke prognoser, bør nedenstående fremhæves22: 

Som det tydeligt fremgår af bilag 2 lå henholdsvis Indien, Kina, USA og Rusland i toppen af 

listen over diabetes patienter i 2003 og gør det ifølge prognosen også igen i 2025. Dermed er 

der noget, der tyder på, at markedspotentialet for Novo Nordisk er størst i disse dele af 

verden. 

Dog er forudsætningen for markedspotentialet, at købekraften er stor nok til at patienterne 

rent faktisk har råd til at købe medicinen. Men som med alt andet livsnødvendig medicin, er 

priselasticiteten på medicin meget lille, da den som oftest er nødvendig for overhovedet at 

overleve, og det derfor er noget, der prioriteres som det allerførste. 

I denne forbindelse bør det dog også nævnes, at der er noget, der tyder på, at henholdsvis 

middel- og overklassen i både Kina og Indien vokser betragteligt i disse år, hvorfor dette også 

skulle være med til at sikre markedspotentialet. For at blive i det etiske dilemma, kan det 

endda nævnes, at der typisk sker det, at når mennesker får større købekraft, begynder de også 

                                                           

22 Diabetes Atlas Second Edition, Executive summary s. 10. 
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at leve usundere. Dette vil med tiden få den virkning, at flere af dem vil udvikle diabetes, og 

salget dermed bliver endnu større. 

I forbindelse med det moralske dilemma der blev omtalt i starten af dette afsnit, skal det 

nævnes, at Novo Nordisks vision er: 

”At overvinde diabetes”
23

 

 

8.3.2 Diabetikeres behandlingspræferencer 

Som tidligere skitseret kan sygdommen diabetes deles op i to hovedgrupper – type 1 og type 

2. En del af type 2 diabetikerne kan ”behandles” med en omlægning af deres diæt samt en 

større mængde motion, mens andre skal i tabletbehandling. Type 1 diabetikere skal i 

insulinbehandling for at tilføre deres krop den nødvendige insulin, for at de kan overleve og 

forhåbentligt leve så normalt et liv som muligt. 

Til behandlingen af henholdsvis type 1 og type 2 diabetikere kan listes følgende 

behandlingsmuligheder:24 

• tablet (type 2) 

• injektioner (primært type 1) 

• pumpe (primært type 1) 

• inhalation (primært type 1) 

Når der ses på den farmaceutiske industris udvikling af nye produkter og ikke mindst 

muligheder for benyttelsen af disse, kan man ikke undgå at vurdere, hvorvidt patienterne 

foretrækker det ene eller det andet. I denne forbindelse er benyttet en undersøgelse fra 

Syddansk Universitet, der er offentliggjort af Jesper Kjær Hansen og Majbritt Jacobsen under 

titlen ”Diabetikeres præference for udstyr til administration af insulin”. 

Den store farmaceutiske virksomhed Pfizer har som tidligere beskrevet forsøgt en lancering af 

inhalerbar insulin – uden succes. Patienterne var ikke interesserede i at skifte til denne nye 

behandlingsform, men valgte i stedet at holde fast på deres traditionelle behandling med enten 

                                                           

23 Novo Nordisks årsrapport 2007 s. 2. 
24 www.diabetes.dk 
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injektioner eller pumpe, som inhalationen skulle have erstattet. Dette resulterede som nævnt i, 

at Pfizer trak deres inhalerbare insulin af markedet. 

Undersøgelsen fra Syddansk Universitet, hvor 298 respondenter svarer, viser da også, at kun 

40 % af de adspurgte diabetikere ville benytte inhalerbar insulin, såfremt prisen var den 

samme. Af disse 298 respondenter benyttede 55 % på undersøgelsestidspunktet injektioner. 

Det kan med andre ord konstateres, at der er forholdsvis stor loyalitet mod det produkt, der 

benyttes. 

Hvorvidt dette faktum, at patienterne er meget loyale overfor deres eksisterende behandling, 

skal anses som en trussel eller en mulighed for Novo Nordisk, må komme an på en vurdering.  

På den ene side er det ganske fordelagtigt, at patienterne ikke er interesserede i at skifte 

behandlingsform, da det betyder, at de eksisterende producenter kan føle sig forholdsvist sikre 

på sine kunder, og det således er et spørgsmål om at sikre sig behandlingen af nye patienter og 

derved skabe endnu flere loyale kunder. 

Omvendt er det også almindeligt kendt, at historien viser, at såfremt en virksomhed ikke 

udvikler sine produkter, vil den på et tidspunkt opleve stagnation eller ligefrem reduktion i 

salget som følge af at have stået stille for længe. I denne forbindelse kan der i øvrigt henvises 

til BCG-matricen og beskrivelsen af et produkts livscyklus senere i afhandlingen. Her 

tydeliggøres det også, at ethvert produkt på et tidspunkt vil nå en fase, hvor det dør. 

 

8.4 Teknologiske faktorer 
I forbindelse med teknologiske faktorer, der har betydning for den farmaceutiske industri, må 

det konstateres, at det ikke er den egentlige produktionsmæssige del af fremstillingen af 

medicin, der er det komplicerede i den farmaceutiske industri. Der er således ikke tale om en 

industri, der er afhængig af nye og komplicerede produktionsapparater, ligesom en 

effektivisering af det fysiske produktionsapparat ikke vil resultere i en væsentligt forbedret 

økonomisk situation for industrien. I bund og grund drejer produktion af medicin sig om at 

blande nogle forskellige kemikalier sammen og derved opnå den ønskede effekt. Det har man 

kunnet gøre effektivt i en årrække. Naturligvis kan der argumenteres for, at nye teknologiske 

fremskridt til måling og registrering af de forskellige påvirkninger, kemikalierne har på 
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mennesker eller dyr, vil kunne gøre en forskel i forskningsprocessen, men det er stadig ikke 

her, den største udfordring eller gevinst ligger for industrien. 

Derimod ligger de store gevinster og ikke mindst udfordringer i form af menneskelig viden, 

og virksomhedernes evne til videndeling og udvikling. 

8.4.1 Viden og udvikling af denne 

Som nævnt ligger den største udfordring for de farmaceutiske virksomheder i forbindelse med 

udviklingen af nye produkter. Uden disse kan selskaberne ikke overleve i fremtiden, som 

følge af patentudløb og dermed et krav om nye produkter, når dette sker. Det er således 

afgørende for de farmaceutiske virksomheder at sikre sig medarbejdere, der er i stand til at 

udvikle disse nye produkter og sikre en gennemførsel af udviklingen. For at kunne dette 

kræves højtuddannede medarbejdere, med en stor viden. Der er i denne forbindelse primært 

tale om medarbejdere med en naturvidenskabelig baggrund, der er i stand til fysisk at forske 

og udvikle produkterne, så de får de ønskede egenskaber.  

Herudover er der også behov for medarbejdere, der kan sikre godkendelser til markedsføring 

og salg af produkterne, når de når disse stadier, ligesom det er nødvendigt med økonomer til 

den daglige drift af virksomhederne. 

Fuldstændigt afgørende for en virksomhed som Novo Nordisk er derfor, at man er i stand til 

at rekruttere og ikke mindst fastholde de dygtigste kandidater fra de forskellige uddannelser, 

og derigennem sikre virksomhedens fremtidige overlevelse. 

En af de naturlige måder at gøre dette på er naturligvis, at virksomheden gør opmærksom på 

sig selv i samfundet generelt og ikke mindst på de relevante universiteter og 

uddannelsesinstitutioner. 

Endeligt bør det dog ikke udelades, at Novo Nordisk naturligvis også har behov for mindre 

uddannede medarbejdere i eksempelvis produktion og til distribution af den producerede 

medicin. 

8.4.2 Donationer 

Som beskrevet ovenfor er forskning og udvikling af nye produkter fuldstændigt afgørende for 

en farmaceutisk virksomhed og dermed også for Novo Nordisk. Således er en virksomhed 
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som Novo Nordisk også afhængig af den forskning og udvikling, der generelt foretages i 

verden og samfundet. 

I denne forbindelse deltager Novo Nordisk i samfundet på ganske imponerende vis ved at 

Novo Nordisk Fonden eksempelvis har doneret 600 mio. kr. til fordeling over en 5-årig 

periode til Københavns Universitets forskning på et proteincenter25. På denne måde er man i 

relation til viden med til dels at skabe mere viden i samfundet samtidig med, at man gør 

opmærksom på sig selv og derved øger muligheden for at rekruttere kompetente 

medarbejdere. Ligeledes sikrer en sådan donation også, at der bliver forsket ud fra nogle 

kriterier, virksomheden ikke selv har udstukket, og der er dermed mulighed for, at der opstår 

resultater, der ikke er ventede. 

Ligeledes har Novo Nordisk på den ordinære generalforsamling i 2002 godkendt at tildele 

verdensdiabetesfonden en gave bestående af en donation på en kvart procent af koncernens 

samlede omsætning indenfor insulin. 

Herudover bidrager Novo Nordisk hvert år til en lang række forsknings- og 

udviklingsprojekter, der dels vil være med til at sikre virksomhedens fremtidige overlevelse, 

enten i form af direkte forskningsresultater, eller i form af muligheden for at rekruttere 

kompetente medarbejdere til forskningen i virksomheden. 

 

8.5 Miljømæssige faktorer 

8.5.1 CO2 

Når der tales miljø, er CO2-udslip blevet et begreb, der er på alles læber i disse år. Naturligt 

nok er begrebet derfor også aktuelt i forbindelse med Novo Nordisk. 

Novo Nordisk har indført et begreb i sin årsrapport, der hedder ”den tredobbelte bundlinje”. 

Det ene af disse tre elementer vedrører miljøet, hvor CO2 er en væsentlig faktor. 

Helt overordnet på samfundsniveau kan det nævnes, at Novo Nordisk ligesom alle andre 

virksomheder i Danmark og mange andre steder i verden er påvirket af Kyoto aftalen, som 

                                                           

25 www.novonordiskfonden.dk 
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Danmark tiltrådte i 1997 og var bindende fra 2005. Heri er der opstillet en række mål for 

reduktion af bl.a. drivhusgasser (CO2). 

Udover denne generelle samfundsmæssige påvirkning har Novo Nordisk på eget initiativ 

valgt at indgå en aftale med verdensnaturfonden (WWF), som i korte træk betyder, at Novo 

Nordisk har forpligtet sig til med baggrund i tallene fra 2004 at reducere deres CO2 udslip 

med 10 % frem til 2014. 

Som tillæg til denne aftale har Novo Nordisk indgået en aftale med DONG Energy, hvor det 

er aftalt, at de besparelser, denne reduktion medfører, skal benyttes til at købe grøn elektricitet 

af energiselskabet.  

Der er således investeret ganske mange ressourcer i besparelser i forhold til CO2, som er et 

væsentligt element i den forurening, der er forbundet med at producere medicin. 

 

8.5.2 Forsøgsdyr 

Gennem mange år, har der i samfundet generelt været stort fokus på, at den farmaceutiske 

industri som en naturlig del af forskningsprocessen benyttede forsøgsdyr. Som beskrevet i 

afsnit 7, er det ligefrem et krav i Danmark samt en lang række andre lande, at ny medicin 

afprøves på dyr, før den testes på mennesker. 

I denne forbindelse har et utal af organisationer og bevægelser, herunder bl.a. Greenpeace, 

gjort oprør mod benyttelsen af forsøgsdyr i den farmaceutiske industri. 

Naturligvis benytter Novo Nordisk bl.a. som følge af lovkrav også forsøgsdyr i 

forskningsprocessen. Som en del af princippet om ”Den tredobbelte bundlinje” offentliggøres 

der derfor også tal omkring antallet af indkøbte forsøgsdyr. 

For regnskabsårene 2005-2007 ser tallene således ud: 

 

Figur 8.2 – Indkøbte forsøgsdyr 

 2005 2006 2007 

Antal indkøbte dyr 57.905 56.533 54.675 

Kilde: Novo nordisk årsrapport 2007 
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Som det ses af tabellen, er antallet af indkøbte dyr faldet med ca. 5,6 % i perioden fra 2005 til 

2007. Hvorvidt dette er et udtryk for, at der rent faktisk benyttes færre forsøgsdyr i 

forbindelse med forskning og udvikling eller ej, kan dog ikke umiddelbart uddrages heraf, 

men naturligvis giver det en vis indikation af, at det skulle være tilfældet. Novo Nordisk 

skriver dog ikke selv noget herom i årsrapporten. 
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9. Porters Five Forces 

I forbindelse med værdiansættelsen af en virksomhed, er det som nævnt væsentligt at 

gennemgå og analysere en række ikke-finansielle forhold. En sådan analyse danner grundlag 

for at kunne vurdere, hvor stærk en position en virksomhed overordnet set har i markedet for 

på denne måde at kunne vurdere, hvordan det fremtidige potentiale er for generering af 

indtjening. 

I denne forbindelse er det væsentligt at se på branchens forhold generelt, hvor forhold som 

antallet af konkurrerende virksomheder, lovregulering, adgangs- og exitbarrierer, 

produktpræferencer og substituerende produkter er nogle af de helt afgørende faktorer – både 

generelt for alle brancher, men absolut også for den farmaceutiske industri. 

 

Til dette formål har Michael Porter udviklet en model – Porters Five Forces.  
 

Figur 9.1 - Porters Five Forces 

 
Kilde: Elling, Jens O. og Sørensen Ole: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang ” 2. Udgave, 2005, Gjellerup, s. 73 
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Denne model gør det muligt at identificere de markedspåvirkninger, der er. Det gør sig 

gældende, at jo lavere påvirkning, der er fra markedskræfterne, jo større er potentialet for 

indtjening. 

For at bruge ovenstående model korrekt, er det nødvendigt at anvende den på en specifik 

branche. Som bekendt omhandler denne afhandling Novo Nordisk, hvorfor det derfor også er 

den farmaceutiske industri, der er udgangspunkt for analysen. Endvidere vil fokus i analysen 

ligge på farmaceutiske virksomheder, der forsker i, udvikler og producerer medicin til 

diabetesbehandling. Der afgrænses således fra et fokus på eksempelvis den medico-tekniske 

industri, der i et stort omfang også producerer produkter, der relaterer sig til 

diabetesbehandling. 

For at konkretisere påvirkningen fra de enkelte markedskræfter vil der til hvert område blive 

givet en rating, der skal søge at synliggøre, hvor stor påvirkning der er fra de enkelte kræfter. 

Den skala, der vil blive benyttet, ser ud som følger: 

1 = svag påvirkning 

2 = moderat påvirkning 

3 = middel påvirkning 

4 = kraftig påvirkning 

5 = stærk påvirkning 

Den nævnte ratingkala vil indikere markedskræfternes påvirkning, og som det ses af skalaen 

betyder en lav rating, at der er lille påvirkning fra markedskræfterne, hvilket samtidig tyder på 

et relativt stort intjeningspotentiale i forhold til, hvis der havde været givet en høj rating.  

 

9.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Uanset hvilken type virksomhed, der er tale om, har dennes leverandører en vis betydning. 

Betydningen er varierende afhængigt af hvilken konkret virksomhed, der er tale om, men også 

i forhold til hvilken branche, den beskæftiger sig indenfor. Således er nogle af de afgørende 

faktorer i leverandørernes påvirkning; antallet af potentielle leverandører, 
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aftagervirksomhedens betydning i forhold til leverandørens økonomiske situation og den 

samlede branches muligheder for at aftage substituerende produkter. 

Ses der kun på den farmaceutiske industri, er der ligesom i alle andre brancher en lang række 

leverandørforhold, der gør sig gældende, men de væsentligste vurderes her som værende: 

teknologi, menneskelige ressourcer og råvarer. 

9.1.1 Mennesker og viden 

Som det tidligere er beskrevet i forbindelse med PESTEL-modellen, er den menneskelige 

viden og know-how af yderste vigtighed for den farmaceutiske industri. Uden denne 

forsvinder grundlaget ganske enkelt for at drive virksomhed i den farmaceutiske verden. 

Således er det altså meget vigtigt at sikre en kontinuerlig rekruttering og ikke mindst 

fastholdelse af medarbejdere med de rigtige kompetencer. 

Branchen er naturligvis klar over, at der her er tale om en knap ressource, som er fuldstændig 

afgørende for virksomhedernes individuelle overlevelse. Det er således dels vigtigt at 

differentiere sig fra sine konkurrenter og dels være en generelt attraktiv virksomhed at være 

ansat i. Som det er alment kendt, har det samfund, vi i dag lever i, udviklet sig gennem de 

sidste 10-20 år, og det er i dag ikke længere kun afgørende, hvilken løn medarbejderne kan 

oppebære. Dette er kun et element i at være en attraktiv virksomhed at arbejde i. Der er 

samtidig tale om nogle helt andre og ofte mere uhåndgribelige faktorer, der i sidste ende 

spiller den afgørende rolle. Således kan elementer som virksomhedens sociale ansvarlighed, 

arbejdstid, barselsorlov, virksomhedens generelle image og medarbejderens individuelle 

mulighed for at udvikle sig fagligt, som personligt, være bestemmende faktorer, når en 

potentiel medarbejder skal vælge sit kommende ansættelsessted. 

Som led i den føromtalte ”tredobbelte bundlinje” udarbejder selskabet i tillæg til det 

finansielle regnskab et ikke-finansielt regnskab på henholdsvis miljø- og medarbejderfronten. 

På denne måde forsøges det i Novo Nordisk at illustrere, at virksomheden er socialt ansvarlig, 

og at der således er tale om en virksomhed, der er interessant for potentielle medarbejdere at 

søge job og blive ansat i. Dette sker dels som resultat af, at det søges illustreret, at Novo 

Nordisk er miljøbevidst og forsøger at reducere CO2-udslip. Dette bevirker bl.a., at det 

generelle image i samfundet forbedres og bliver et konkurrenceparameter i denne henseende. 

På medarbejdersiden gøres der offentligt opmærksom på, hvilke goder medarbejdere i Novo 
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Nordisk har, og man får illustreret, at det er et sted mennesker bliver ved med at være, når de 

først er blevet ansat. 

Disse tiltag er nødvendige i det samfund, vi lever i i dag, da medarbejderne ellers blot vælger 

at blive ansat et andet sted. Loyaliteten er dermed ikke længere så stor fra medarbejderne 

overfor virksomheden, som det var tilfældet tidligere. 

For præcis Novo Nordisks vedkommende gør det sig gældende, at ca. 49 %26 af 

medarbejderne er ansat i Danmark og langt de fleste i hovedstadsområdet.  

I løbet af de seneste år, er Øresundsregionen, hvori hovedstadsområdet som bekendt indgår, 

blevet kendt som ”medicon valley”. Begrebet er blevet hæftet på området som resultat af, at 

der er enormt mange farmaceutiske virksomheder, der hører hjemme eller har datterselskaber 

beliggende i området. Dette giver en naturlig fokus på branchen i dette område, ligesom det 

giver en naturlig tilstrømning af medarbejdere til området. Således står Novo Nordisk i en 

situation, hvor det både er en fordel og en ulempe at befinde sig i dette område. Det er en 

fordel, fordi der er mange medarbejdere i de øvrige farmaceutiske virksomheder, der kan være 

interessante at rekruttere, hvilket sandsynligvis vil være lettere, når medarbejderen ikke skal 

flytte bopæl, fordi vedkommende skifter job. Omvendt er det en ulempe, fordi de 

konkurrerende virksomheder kan gøre det samme med omvendt fortegn. 

Endeligt er der endnu et element på medarbejderfronten, der findes væsentligt at nævne. Som 

også nævnt i forbindelse med afsnit 8, PESTEL, har den danske stat indført en skattelempelse 

for udlændinge, der kommer hertil for at arbejde, når de opfylder en række kriterier, så som 

stillingens væsentlighed for virksomheden, de skal arbejde i, uddannelsesniveau, og 

lønniveau. Dette tiltag gør det selvsagt lettere at rekruttere forskere til området og 

virksomheden, end det har været tidligere. Omvendt er der den hage ved situationen, at den 

udenlandske medarbejder kun kan være på denne ”forskerordning” i en periode på 36 

måneder, hvilket medfører en hvis sandsynlighed for, at medarbejderen rejser ud af landet 

igen, efter denne periode er forløbet. Dette kan have en række uheldige konsekvenser for en 

virksomhed som Novo Nordisk, da de udviklingsprojekter, der arbejdes på, ofte har en løbetid 

der væsentligt overstiger 3 år. 

                                                           

26 Novo Nordisk årsrapport 2007 
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9.1.2 Teknologi 

I modsætning til den menneskelige viden og know how vurderes de teknologiske krav i den 

farmaceutiske industri ikke nødvendigvis at være særligt høje i forbindelse med produktionen. 

For medicinens vedkommende er det i virkeligheden ganske simple produktionsmekanismer, 

der er tale om, da det komplicerede i processen er at finde og udvikle de molekyler, der 

danner grundlaget for medicinen. Naturligvis er der ikke tale om standardmaskiner, der 

producerer produkterne. Omvendt er der heller ikke nødvendigvis tale om maskiner, der 

teknologisk er dybt komplicerede og således bliver en flaskehals eller en knap ressource for 

industrien. På samme måde gør det sig gældende, at det udstyr, der benyttes til forskningen, 

heller ikke nødvendigvis er en species vare, da der i høj grad er tale om almindeligt 

laboratorieudstyr. Det kan ikke konkluderes, at der aldrig vil være tale om species varer, men 

for en stor dels vedkommende vil der være tale om ganske ordinære maskiner og udstyr, som 

heller ikke vil danne en flaskehals eller udvikle sig til at være en knap ressource. Igen er det 

den menneskelige viden, der er den afgørende faktor. 

 

9.1.3 Råvarer 

Ifølge Miljøstyrelsens rapport ”ressourceeffektivitet” afsnit om de farmaceutiske 

virksomheder fra december 2005, består disse virksomheders primære råvarer af 

landbrugsprodukter - herunder stivelse og sukkerstoffer -, kemikalier, vand og energi27.  Der 

er således tale om ganske almindelige produkter, der på ingen måde kan betegnes som 

produkter, hvorpå der umiddelbart vil opstå knaphed. Det er ligeledes produkter, der kan 

aftages fra en lang række af forskellige leverandører, hvorfor disses forhandlingsposition ikke 

er voldsomt stærk. 

Normalt er situationen den, at den medicin, der produceres, har et aktivt molekyle eller 

molekyle struktur, der sikrer den ønskede virkning. Denne er ofte kunstigt fremstillet og er 

således ikke et resultat af et naturligt forekommende stof i naturen28. Disse molekyler kan 

således fremstilles af normalt tilgængelige kemikalier eller stoffer. 

                                                           

27 http://www2.mst.dk/common/udgivramme/frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-
7614-879-3/html/kap03.htm 
28 Samtale med Birgitte Lassen Rossau – Executive Senior Vice President R&D, Nycomed 
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Omvendt hænder det naturligvis stadig, at der opdages et aktivt stof i naturen, som således 

bliver den væsentligste bestanddel af en ny medicin. Dette kan i modsætning til de molekyler, 

der skabes kunstigt, resultere i en ressourceknaphed, der kan komplicere produktionen. 

Endvidere kan et sådant naturligt forekommende stof stille en eventuel leverandør af stoffet i 

en særdeles gunstig situation, såfremt denne leverandør er den eneste, eller én blandt få, der 

kan levere stoffet. 

Som udgangspunkt må det dog konstateres, at råvareleverandører til den farmaceutiske 

industri ikke har nogen særligt stærk forhandlingsposition som følge af råvarernes udbredelse 

i samfundet. 

9.1.4 Sammenfatning af leverandørernes forhandlingsstyrke 

Som udgangspunkt er leverandørernes forhandlingsstyrke delt op i tre hovedområder, der 

vurderes som værende de væsentligste for den farmaceutiske industri: mennesker og viden, 

teknologi og råvarer. 

I relation til området mennesker og viden, er det i ovenstående afsnit konkluderet, at dette 

område er langt det væsentligste for den farmaceutiske industri. I relation til leverandørernes 

forhandlingsstyrke er det også dette område, hvor leverandørerne har den klart største 

forhandlingsstyrke. Naturligvis afhænger forhandlingsstyrken af, hvor dygtig og eftertragtet 

en medarbejder, der er tale om, men det er også disse, der i givet fald skal være med til at 

sikre virksomhedens fremtidige overlevelse. 

På det teknologiske område vurderes leverandørernes forhandlingsevne at være væsentligt 

mindre end for mennesker og viden. Der er i ganske omfattende grad tale om standard 

maskiner og teknologi for at kunne producere medicin. Der er således tale om, at såfremt en 

virksomhed som Novo Nordisk ikke er tilfredse med deres leverandør af teknologien, så er det 

muligt forholdsvist simpelt at skifte leverandør. Leverandørernes forhandlingsevne må 

således vurderes at ligge noget under middel. 

For råvarer er situationen om en lav forhandlingsevne endnu mere udtalt end på det 

teknologiske område. De råvarer, der er behov for i forbindelse med produktionen af medicin 

kan mere eller mindre købes over alt. Her er leverandørerne derfor i en ganske uheldig 

situation, hvor de i meget høj grad er nødt til at acceptere og agere på virksomhedernes og 

dermed Novo Nordisks betingelser. 
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Kun i ganske få tilfælde, som eksempelvis når der er tale om naturligt forekommende råvarer, 

kan der være tale om den modsatte situation. 

Overordnet set vurderes den samlede rating for leverandørernes forhandlingsevne derfor at 

være 2, fordi det eneste område, der reelt har en forhandlingsevne, er medarbejderne, men da 

de områder, hvor medarbejderne er væsentlige er fysisk beliggende i et område (medicon 

valley), hvor det er muligt at skaffe andre medarbejdere, kan ratingen ikke umiddelbart blive 

højere. 

 

9.2 Kundernes forhandlingsstyrke 
I forbindelse med kundernes forhandlingsstyrke er netop den farmaceutiske industri noget 

mere kompliceret end langt de fleste andre brancher. 

Der er her tale om en branche, hvor det som regel er meget kompliceret at identificere den 

egentlige kunde. Årsagen til dette er, at slutbrugeren – patienten – oftest ikke er den samme 

som beslutningstageren – lægen. Endeligt er der betalingen, som oftest splittes mellem staten 

og patienten og endog efter et system, der ikke giver den samme betaling for patienten hver 

gang, men i stedet er afhængigt af hvor meget medicin, denne bruger. 

Således er det altså ganske kompliceret at gennemskue, hvem der er den egentlige kunde. 

9.2.1 Patienten 

Når en person oplever at være blevet syg, eller føler der er nogle ting ved kroppen, der ikke 

er, som det plejer, vil vedkommende normalt henvende sig til lægen. Denne vil efterfølgende 

diagnosticere vedkommende og således konkludere, hvorvidt der er tale om en sygdom, eller 

der ikke er noget i vejen. Såfremt der er tale om en behandlingskrævende sygdom, vil lægen 

afgøre, hvilken behandling der er påkrævet, samt hvilken der er mest hensigtsmæssig. I de 

tilfælde, hvor der er behov for medicinsk behandling, og patienten selv er i stand til at indtage 

medicinen, vil lægen udskrive en recept, som skal indløses på et apotek. I forbindelse med 

udskrivelsen af recepten træffer lægen et valg, der afgør dels hvilken type medicin patienten 

skal have og dels fra hvilken fabrikant. Dette valg er således afgørende for, hvilket produkt 

der bliver udleveret på apoteket. 
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Patienten har, dels grundet manglende viden for, hvordan den givne sygdom behandles, og 

dels grundet lægens suveræne magt til at træffe valget, således ingen indflydelse på, hvilket 

produkt der bliver udskrevet til behandling. Med andre ord har kunden en meget ugunstig 

forhandlingsposition og er fuldstændig underlagt lægens bedømmelse af, hvad den korrekte 

behandling er. 

9.2.2 Lægen 

Som ovenfor beskrevet har lægen den fuldstændige magt i forbindelse med, at en patient skal 

i behandling. Patienten har ikke den fornødne viden til selv at deltage i processen, hvorfor 

lægen suverænt må træffe valget. 

Ses der bort fra det faktum, at lægen er tvunget til at træffe beslutningen om behandlingen, og 

dermed sætter kunden i en dårlig forhandlingssituation, kan lægen rent faktisk befinde sig i en 

tilsvarende situation. For ligesom, at kunden ikke har noget valg i forbindelse med dels at 

skulle i behandling for sin sygdom eller for hvilken behandling, der skal være tale om, har 

lægen heller ikke noget valg i forbindelse med at sætte patienten i behandling – det skal han. 

Hvis tilfældet så er, at der rent faktisk ikke er nogle alternativer på markedet til en given 

behandling, altså at et medicinalfirma har opfundet et præparat, som de har patent på, og der 

derfor ikke er nogle konkurrenter til, så har lægen heller ikke noget valg mellem, hvilket 

produkt han ønsker at udskrive, og han har derfor heller ingen egentlig forhandlingsevne. Den 

er faktisk om muligt værre end patientens, som trods alt kan vælge at nægte at modtage 

behandling. 

9.2.3 Betaler/staten 

Sådan som systemet foregår i Danmark, er tilfældet, at der er nogle retningslinjer for, i hvilket 

omfang staten yder tilskud til medicin til befolkningen. Dette er dog ikke umiddelbart særligt 

interessant i forbindelse med at vurdere forhandlingssituationen. 

Til gengæld har staten som tidligere beskrevet, indført nogle rekommendationslister, der 

afgør, hvilke typer af produkter lægerne må udskrive til behandling af forskellige lidelser. 

Dette er i virkeligheden det stærkeste forhandlingsudgangspunkt, staten har – at de kan 

lovgive omkring prisen. Imidlertid drejer disse lister sig om, at lægen i stort set alle tilfælde 

skal udskrive det billigste produkt til behandlingen, medmindre der er særlige forhold, der gør 

sig gældende. 
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Det kan lade sig gøre i de situationer, hvor lægen har flere forskellige produkter at vælge 

imellem, men ikke hvis der kun er et enkelt produkt til behandling af en given lidelse. Således 

kan det med andre ord konstateres, at staten har et rimeligt udgangspunkt for forhandling, 

men dog ikke en fuldstændig sikker position. 

Omvendt er situationen den i mange andre lande, at der ikke er indført disse 

rekommendationslister, således at det til stadighed er lægen, der træffer afgørelsen om, hvilket 

produkt der skal udskrives til behandling. 

Hvorvidt det så er staten eller patienten, der efterfølgende betaler for produktet varierer alt 

afhængigt af, hvilket land der er tale om. Men i det tilfælde er det dermed stadig lægen, der 

afgør, hvilket produkt der benyttes til behandlingen, og dermed har betaleren stadig stort set 

ingen forhandlingsevne udover at kunne nægte behandling. 

9.2.4 Medicinalfirmaerne 

For den farmaceutiske industris vedkommende har det tidligere været sådan, og er det stadig i 

mange lande, at der er ansat sælgere. Der er ikke tale om sælgere forstået på den måde, at de 

rent faktisk sælger medicinalfirmaernes produkter, da dette er apotekernes opgave. Til 

gengæld er deres job at forsøge at overbevise lægerne om, at deres produkt er det bedste, og at 

det derfor er dette, der skal udskrives til patienten. 

Her har medicinalfirmaerne altså erkendt, at det er lægen, der har det afgørende ord i 

forbindelse med valget af behandling og forsøger således at påvirke beslutningstageren. I 

denne sammenhæng er det derfor rimeligt at konstatere, at ”kundens” forhandlingsevne er 

stor. Det skal dog nævnes, at tilfældet med sælgerne som oftest gør sig gældende, når der er 

flere produkter på markedet til behandling af en given lidelse. 

9.2.5 Sammenfatning af kundernes forhandlingsevne 

Når der er tale om kundernes forhandlingsevne, er det som ovenfor beskrevet ganske 

kompliceret at fastslå, hvem der er de egentlige kunder. 

Kunder kan som nævnt deles op i tre kategorier, som er henholdsvis; patienten, lægen og 

betaleren. 

Situationen er dog den, at når det kommer til stykket, så er betydningen af, hvem af de tre 

grupper der er tale om, ikke særligt stor. Ingen af dem har i virkeligheden nogen særlig stor 
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forhandlingsevne. Skal der dog tages stilling til, hvem der har den største betydning, så er det 

afgjort lægen. Lægen er den, der træffer afgørelsen om, hvilket produkt der skal bruges til 

behandling af en patient. Dette er dog under forudsætning af, at der findes flere alternativer til 

behandling af en given lidelse, og at der derfor overhovedet kan træffes et valg. 

Såfremt der er tale om, at der udelukkende findes et unik produkt på markedet til en 

behandling, har lægen heller ingen forhandlingsevne. 

Således må man altså konstatere, at kundernes forhandlingsevne er forsvindende lille, og at 

ratingen dermed bliver 1. 

9.3 Substituerende produkter 
Når der tales om substituerende produkter, menes der alternativer til det oprindelige produkt, 

der er i fokus. Det er således et produkt, der kan erstatte fokusproduktet. 

Nogle af de faktorer, der kan spille ind i dette element, er konkurrenters innovation og 

kundernes villighed til at skifte produkt. 

Eftersom denne afhandling tager udgangspunkt i Novo Nordisk, vurderes det hensigtsmæssigt 

at opdele afsnittet i de overordnede produktgrupper, Novo Nordisk har på markedet, da 

muligheden for substituerende produkter er varierende fra produktgruppe til produktgruppe. 

9.3.1 Diabetes 

I forbindelse med behandling af sukkersyge, må det som udgangspunkt konstateres, at den 

foreløbigt eneste behandlingstype, er insulin. Enten som tilførsel til kroppen eller i forbindelse 

med stimulation af kroppens egen insulinproduktion, som tidligere beskrevet i afsnit 6, hvor 

typerne af diabetes beskrives. 

Særligt for type-1 diabetes er insulinbehandling, hvor der rent faktisk tilføres insulin til 

kroppen, den eneste mulighed for behandling. Der forskes dog i forskellige måder, hvorpå 

insulinen kan tilføres kroppen med injektioner som den klart overvejende del af forskningen.  

Som tidligere nævnt, har der dog også været forsket en del i inhalation, som dog hidtil har vist 

sig ikke at være en succes. 
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Uanset hvordan denne forskning og udvikling anskues, bliver der dog aldrig tale om et reelt 

substituerende produkt, da der stadig er tale om insulin som hovedproduktet. Dette kan der på 

ingen måde substitueres bort fra. 

Imidlertid har der dog gennem en lang årrække været forsket i helt andre alternativer. Det 

væsentligste og mest indgribende af disse alternativer startede i 1966, hvor der i en række 

tilfælde siden har været forsøg med transplantation af bugspytkirtler29. For enhver lægmand 

virker dette som en logisk og umiddelbar løsning ligesom at transplantere et hjerte, da 

bugspytkirtlen er det organ i kroppen, der danner insulin. Imidlertid har dette vist sig ikke at 

være hensigtsmæssigt som følge af en lang række bivirkninger og ikke mindst en ganske høj 

risiko for, at kroppen frastøder den transplanterede bugspytkirtel. På trods af at denne 

operation teoretisk er mulig, er den således ikke noget reelt alternativ til den i dag kendte 

behandlingsform med tilførsel af insulin til kroppen. Endeligt må det også betragtes som et 

ganske drastisk indgreb set i forhold til, at det er muligt at leve ganske udmærket med den i 

dag eksisterende behandling, der har forholdsvist få bivirkninger. 

I forhold til type-2 diabetes er en af de faktorer, der spiller ind i behandlingen, en ændret diæt 

for patienterne ofte samtidig med tabletbehandling, der stimulerer kroppens egen 

insulinproduktion. Ligeledes er motion et element i patienternes liv, der kan reducere risikoen 

for, at sygdommen forværres væsentligt. Dog ender de fleste type-2 diabetikere med på et 

tidspunkt at være nødt til at komme i insulinbehandling, da kroppen på et tidspunkt vil ophøre 

med at producere den nødvendige mængde insulin30. Dog kan det med rimelighed siges, at 

motion og ændrede kostvaner grænser til at være et substituerende produkt uden dog reelt at 

være det. 

I relation til diabetesbehandling er det således ganske svært at identificere et reelt 

substituerende produkt til insulinbehandlingen. Der er faktorer/produkter, der i nogle tilfælde 

(type-2) kan udskyde behandlingen, men det lader ikke til at være muligt rent faktisk at undgå 

behandlingen på noget tidspunkt. 

                                                           

29 Artikel; ”Pancreas Transplantation”, http://www.mtve.dk/RhMiniMTV/underdokumenter/2002NB4.htm 
30 http://www.novonordisk.dk/documents/article_page/document/dk_dia_behandling.asp 
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9.3.2 Bløderbehandling 

I relation til Novo Nordisk, er det væsentligste produkt i forbindelse med bløderbehandling 

NovoSeven. Produktet henvender sig til en ganske kompliceret del af bløderpatienterne, der 

går under navnet ”inhibitor”. Patienterne danner antistoffer mod tilførslen af fremmedlegemer 

og er derfor ganske svære at behandle31. I relation til almindelig bløderbehandling er der en 

række produkter på markedet til behandling af dette, hvorimod der er ganske få på markedet 

for denne type bløderbehandling. Således vurderes det ikke, at NovoSeven er i reel 

konkurrence med særligt mange andre bløderbehandlingsprodukter. 

Normale bløderbehandlingspræparater er baseret på behandling med plasma, hvorimod 

NovoSeven udvindes af gensplejsede hamsterceller32. Den almindelige plasmabaserede 

bløderbehandling er, som et resultat af en meget lettere fremstillingsmetode, væsentligt 

billigere end behandlingen med NovoSeven, der koster ca. kr. 60.000 pr. behandling. 

Imidlertid er der i forbindelse med den almindelige plasmabaserede behandling øget risiko for 

overførsel af forskellige sygdomme, da behandlingen indebærer blodtransfusioner. 

Uanset hvordan situationen vendes, er der dog i dette tilfælde tale om, at der er et reelt 

alternativ til NovoSeven, hvilket vil sige, at der er tale om et muligt substituerende produkt. 

Novo Nordisk befinder sig således i en situation, hvor der findes et reelt alternativ til den 

behandling, man har udviklet. Oven i købet et alternativ, der er langt billigere at benytte end 

deres eget. 

9.3.3 Væksthormonbehandling 

I relation til væksthormonbehandling har Novo Nordisk et produkt på markedet ved navn 

Norditropin. Dette præparat til behandling af børn med væksthormonforstyrrelser er kunstigt 

fremstillet, men er fuldstændigt identisk med det, kroppen selv producerer. Der er således 

ikke noget reelt alternativ til behandlingen. Eneste alternative muligheder er at benytte et 

andet selskabs produkt eller alternativt ikke blive behandlet. Ingen af disse alternativer kan 

dog betragtes som substituerende produkter, hvorfor det må konstateres, at der reelt ikke er 

nogle i dette markedssegment. 

 

                                                           

31 www.bloderforeningen.dk 
32 Artikel; ”Gensplejsede fisk som medicinfabrikker” fra www.biotek.dk 
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9.3.4 Sammenfatning af substituerende produkter 

I relation til området substituerende produkter har afsnittet her været delt op i henholdsvis 

diabetes, bløderbehandling og væksthormoner. 

I relation til diabetes er det konstateret, at der ikke findes nogen egentlig substituerende 

produkter, da tilførsel af insulin til kroppen er eneste mulige behandlingsmåde for diabetes 

type-1 patienter. Som nævnt har der dog været forsøg på at transplantere bugspytkirtler, 

hvilket der dog ikke har været succes med. Således findes der altså ingen reelle substituerende 

produkter til insulinbehandlingen af type-1 diabetes patienter. Eneste mulighed er 

konkurrenternes produkter, hvilket ikke opfylder definitionen på et substituerende produkt. 

For blødningsbehandling tegner der sig et andet billede, hvor Novo Nordisk i dag har et 

særdeles imponerende produkt på markedet, der fuldstændig fjerner risikoen for at patienterne 

skal blive smittet med andre sygdomme i forbindelse med behandlingen, ligesom det er 

tilfældet, at der er risiko for med de mere traditionelle plasma baserede bløderbehandlinger.  

Omvendt er der også tale om, at NovoSeven er en meget kostbar behandling, og at det i højere 

grad er blevet muligt at behandle den lille patientgruppe der ikke tidligere har haft andre 

muligheder end NovoSeven med de mere ordinære bløderbehandlinger. Der vil her naturligvis 

være en risiko forbundet med behandlingen for patienterne, men der findes reelt 

substituerende produkter, som man med rimelighed begrundet i prisforskellen kan antage, at 

en stor del af patienterne vil vælge. 

I forbindelse med væksthormoner, er der tale om et præparat: Norditropin, der er kunstigt 

fremstillet, men fuldstændigt svarer til de stoffer kroppen, selv producerer. Det er således ikke 

muligt at finde substituerende produkter, da der ikke er noget, der kan erstatte det stof, 

kroppen selv producerer, hvilket der rent faktisk er tale om her. Der er naturligvis altid truslen 

fra konkurrenter, der kan producere og levere det samme, men dette opfylder ikke 

definitionen på et substituerende produkt. 

Sammenlagt er der med andre ord tale om, at Novo Nordisk for disse tre 

hovedproduktgrupper befinder sig i en situation, hvor der ikke eksisterer substituerende 

produkter for de produkter, der opretholder langt den største del af omsætningen samt for 

væksthormoner. Der findes dog i allerhøjeste grad substitutter for en del af omsætningen, der 

stammer fra bløderbehandling. 
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Samlet vurderes dette at give en rating på 2. 

 

9.4 Konkurrenceintensitet 
I forbindelse med konkurrenceintensiteten indgår ovenstående fire punkter som en del af 

vurderingen af denne. Samtidig er der dog også en række andre faktorer, der spiller ind. 

Heriblandt antallet af konkurrenter, konkurrenternes position på markedet, branchens vækst 

m.v. 

Dette afsnit vil således tage udgangspunkt i dette, og som i forbindelse med de tidligere 

punkter, vil afsnittet her være delt op i de væsentlige terapiområder, Novo Nordisk opererer 

på. 

9.4.1 Diabetes behandling 

Gennem årene 2003 – 2008 har markedsvæksten på insulinmarkedet været 6,3 %33.  

Når der ses på konkurrenter, har der gennem en lang årrække været tre væsentlige aktører på 

markedet for insulinbehandling. Novo Nordisk er naturligvis den ene heraf, mens de to andre 

er amerikanske Eli Lilly og franske Sanofi-Aventis. 

Det kan imidlertid konstateres, at Novo Nordisk er absolut markedsleder globalt med en 

markedsandel på 52 % med udgangspunkt i 2. halvår 2008. Markedsandelen er fordelt som 

illustreret i bilag 3, Novo Nordisks andel af diabetesmarkedet. 

 Som i så mange andre brancher og markeder er konkurrenceintensiteten hård mellem de store 

aktører på det globale insulinmarked. I relation til Novo Nordisk findes det således interessant 

at give en kort præsentation af de to andre konkurrenter for bedre at kunne bedømme 

udfordringen fra konkurrenterne. 

9.4.2 Sanofi-Aventis 

Det fransk baserede Sanofi Aventis opererer ligesom Novo Nordisk globalt og havde i 2007 

en omsætning på EUR 28.052 mio., svarende til ca. kr. 209.173 mio.34. Heraf udgjorde 

                                                           

33 http://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2008/Q2-2008-roadshow-
presentation.pdf 
34 http://en.sanofi-aventis.com/investors/key_facts_figures/key_facts_figures.asp 
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diabetesandelen 9 %35. Sanofi Aventis havde ved udgangen af 2007 ca. 100.000 ansatte 

globalt36. 

Dette gør Sanofi Aventis til en af de største farmaceutiske virksomheder globalt, hvad enten 

der måles på antal medarbejdere eller omsætning. 

Dog har de stadig ikke den største markedsandel på diabetesmarkedet, hvilket underbygger 

tidligere argumentation om, at det i denne branche har enorm betydning at komme først og få 

taget patent på sit produkt for at sikre så stor en markedsandel som muligt. 

9.4.3 Eli Lilly 

Amerikanske Eli Lilly omsatte i 2007 for $ 18.633 mio.37, svarende til ca. kr. 94.568 mio.38. 

Heraf udgjorde omsætning fra diabetes ca. 17 %.39. Endeligt skal det nævnes, at Eli Lilly 

globalt beskæftiger ca. 40.600 medarbejdere40. 

Der er således her tale om en virksomhed, der er væsentligt større end Novo Nordisk, både 

målt på antallet af medarbejdere og omsætning. Alligevel har Novo Nordisk stadig den største 

markedsandel, også i USA, som ellers tidligere har været Eli Lillys hjemmemarked, og 

dermed givet dem en naturlig fordel som følge heraf41. 

9.4.4 De tre selskaber 

For at danne et overblik over situationen for de tre selskaber, er de ovenstående oplysninger 

herunder listet i skemaform til illustration af størrelsen, og betydningen af diabetes behandling 

for selskaberne individuelt. 

                                                           

35 http://en.sanofi-aventis.com/investors/key_facts_figures/key_facts_figures.asp 
36 Sanofi Aventis årsrapport 2007 
37 Eli Lilly årsrapport 2007 
38 DKK/USD kurs pr. 28. december 2007: 507,53 
39 Eli Lilly årsrapport 2007 
40 Eli Lilly årsrapport 2007 
41 Eli Lilly årsrapport 2007 
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Figur 9.2 – Sammenligning af Novo Nordisk og væsentlige konkurrenter 

 Novo Nordisk Sanofi Aventis Eli Lilly 

Omsætning i DKK  mio. 209.173 mio. 94.568 

Andel fra diabetes 

behandling 

 9% 17% 

Antal ansatte  100.000 40.600 

Væsentlige diabetes 

behandlingsprodukter 

Levemir 

NovoRapid 

NovoMix 

 

Lantus 

Amaryl 

Humalog 

Humulin 

Actos 

Byetta 

Kilde: Egen tilvirkning efter respektive årsrapporter 

 

Når ovenstående tal sammenlignes, ses det tydeligt, at Sanofi Aventis er det klart største 

selskab, med Eli Lilly værende noget mindre, og Novo Nordisk som det klart mindste af de 

tre, hvad enten der måles på omsætning eller antal medarbejdere. 

Set i det lys kan det synes bemærkelsesværdigt, at Novo Nordisk har en markedsandel på 

markedet for diabetesbehandling på 52 % globalt. Årsagen hertil skal findes i, at de to andre 

selskaber udelukkende har diabetesbehandling som en mindre del af deres forretning. Sanofi 

Aventis har kun 9 % af sin omsætning stammende fra diabetesbehandlingsmarkedet, mens Eli 

Lilly oppebærer 17 % af sin omsætning fra samme marked. Her har Novo Nordisk 72 % af sin 

omsætning fra diabetesbehandlingsmarkedet.  

Således har de to andre selskaber en lang række andre produkter indenfor en lang række andre 

terapiområder på markedet. 

Dette gør naturligvis Novo Nordisk langt mere afhængig af diabetesbehandlingen, da det i høj 

grad er dette marked, der holder Novo Nordisk i live. Formuleret på en anden måde kan det 

med rimelighed siges, at Novo Nordisk ikke har spredt sin risiko særligt meget, mens de to 

andre har spredt deres væsentligt mere. Således kan det også med rimelighed konstateres, at 

Novo Nordisk er i en situation, hvor der er en vis risiko for væsentlig reduktion i 

omsætningen, såfremt en konkurrent skulle lancere et nyt revolutionerende produkt, der kan 

stjæle en meget stor del af markedet. I et sådant tilfælde er Novo Nordisks risikoeksponering 

mod væsentlige omsætningstab enormt stor. 
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Et sådant produkt kunne naturligvis komme fra en af de her to nævnte konkurrenter, men 

kunne også stamme fra en af de øvrige og i øjeblikket mindre konkurrenter på 

diabetesbehandlingsmarkedet. 

Et eksempel på et sådant tilfælde er inhalerbar insulin, hvor Pfizer forsøgte at lancere denne 

behandlingsform, der på tidspunktet for lanceringen var spået at blive en såkaldt Blockbuster. 

Det blev produktet dog ikke, og det er i dag taget af markedet, da det ikke solgte 

tilnærmelsesvis så godt som forventet. Havde dette imidlertid vist sig, at blive den succes, det 

var spået til at blive, kunne det have udgjort en enorm trussel for Novo Nordisk. 

Når der på denne måde ses overordnet på Novo Nordisk i forhold til konkurrenterne, kan det 

altså konstateres, at Novo Nordisk har en enormt stor markedsandel. Dette er naturligvis 

positivt for virksomheden. Imidlertid er tilfældet dog også således, at når man som 

virksomhed allerede er i besiddelse af en stor markedsandel, bliver det selvsagt også sværere 

at udvide denne ud fra devisen om, at der jo ikke er en større markedsandel end 100 %. Selv 

Novo Nordisk ikke har en markedsandel, der er så stor, men kun som tidligere nævnt ca. 52 % 

af verdensmarkedet, er det imidlertid nødvendigt at have dette for øje. Novo Nordisk befinder 

sig således i en konkurrencesituation, hvor der er risiko for store tab, såfremt der skulle 

komme nye revolutionerende produkter på markedet, samtidig med, at det kan være svært at 

erobre store nye markedsandele som følge af at man allerede er i besiddelse af så stor en del 

af markedet. 

Senere i afhandlingen gennemføres der en mere dybtgående brancheanalyse der i højere grad 

vil fokusere på omsætnings- og aktiekurs udvikling for de tre ovennævnte selskaber.  

9.4.5 Bløderbehandling 

Som tidligere nævnt i forbindelse med substituerende produkter er NovoSeven, der er Novo 

Nordisks produkt i forbindelse med bløderbehandling, det eneste produkt til 

inhibitorpatienter. Således er der ingen direkte konkurrence til NovoSeven i øjeblikket.  

Imidlertid er der som nævnt i samme afsnit nogle forsøg i gang med at forsøge at benytte 

almindelige bløderbehandlingsprodukter til inhibitorpatienterne. Såfremt dette sker, vil der i 

fremtiden være enorm konkurrence på markedet for bløderbehandling set fra Novo Nordisks 

synsvinkel. 
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9.4.6 Væksthormoner 

På væksthormonmarkedet er der ganske stor konkurrence, og Novo Nordisk konkurrerer bl.a. 

med Wyeth, Novartis, Schering Plough, Bayer Schering, Warner Chilcott42. 

Det fremgår af Novo Nordisk hjemmeside, at Novo Nordisk i dag har en relativt stor andel af 

markedet for væksthormoner43. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at 

markedsandelen er faldet henover perioden fra 2003 til 2008. Der er ikke tale om at drastisk 

fald, men dog en negativ udvikling. Hvorvidt denne tendens vil fortsætte eller ej, er 

naturligvis gætteri, men faktum er, at der ikke i perioden har været en positiv udvikling. Novo 

Nordisk betegner også selv dette marked som værende overordentligt konkurrencepræget. 

9.4.7 Sammenfatning af konkurrenceintensiteten 

I relation til konkurrenceintensiteten på de markeder Novo Nordisk befinder sig på, er det 

billede, der tegner sig, noget broget. 

For diabetesbehandlingsmarkedet er billedet, at Novo Nordisk har klart den største 

markedsandel med 52 % af verdensmarkedet for insulin. Der er to andre store konkurrenter på 

markedet – Eli Lilly og Sanofi Aventis. Disse er begge langt større end Novo Nordisk, men 

besidder som sagt en mindre andel af verdensmarkedet indenfor diabetesbehandling. 

Samtidig er det også som konstateret en svær situation for Novo Nordisk at skulle udvide 

andelen af markedet, om end der selvfølgelig stadig er plads til det med den nuværende 

markedsandel. Under alle omstændigheder er der forholdsvis høj konkurrenceintensitet på 

diabetesbehandlingsmarkedet uden at den dog er overvældende. 

I relation til bløderbehandling er Novo Nordisk i en situation, hvor der reelt ingen 

konkurrenter er til det produkt, virksomheden har på markedet – NovoSeven. Dog er 

situationen også den, at det forsøges at behandle Novo Nordisks specielle patient segment – 

inhibitorpatienterne – med mere almindelige bløderbehandlings produkter. Såfremt dette 

bliver en succes, vil konkurrencen på dette marked forøges kraftigt for Novo Nordisk. 

                                                           

42 http://www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2008/Q2-2008-roadshow-
presentation.pdf 
43 www.novonordisk.com/images/investors/investor_presentations/2008/q2-2008-roadshow-presentation.pdf s. 
51. 
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Endelig er der væksthormonmarkedet, hvor Novo Nordisk har en ganske høj andel af 

markedet, men på et marked hvor der også er enorm stor konkurrence. Udviklingen af Novo 

Nordisks markedsandel over de seneste 5 år, har også vist en faldende andel. Der er ikke tale 

om et drastisk fald, men dog en negativ udvikling. 

I forbindelse med at skulle give en total vurdering af konkurrenceintensiteten for Novo 

Nordisk er det nødvendigt at tage hensyn til, at en meget stor del af Novo Nordisks forretning, 

72 %, ligger indenfor diabetesbehandling, hvorfor dette område også må vægte tungest i den 

samlede vurdering. Konkurrenceintensiteten på dette marked vurderes til at være middel, da 

Novo Nordisk har en meget stor markedsandel, hvilket gør det relativt sværere at udvide 

denne. Samtidig er der nogle store konkurrenter på markedet. Disse har dog ikke vist sig i 

stand til at overtage markedet, hvorfor de ikke vurderes farligere, end de hidtil har været. 

Når dette sammenlignes med, at der for bløderbehandlingen ingen reelle konkurrenter findes, 

og at konkurrencen for væksthormoner er meget stor, udligner disse hinanden, og den samlede 

rating af konkurrenceintensiteten bliver derfor sammenlagt vurderet til at være middel med 

ratingen 3. 

 

9.5 Total rating 
I forbindelse med gennemgangen af Porters Five Forces er der for hvert af de fire elementer 

givet en ratingen efter gennemgangen af området. Disse fire ratings ser ud som følger: 

 

• Leverandørernes forhandlingsstyrke: 2 

• Kundernes forhandlingsstyrke: 1 

• Substituerende produkter: 2 

• Konkurrenceintensitet: 3 

 

Beregnes der herefter et gennemsnit for disse fire elementer, bliver den totale rating således 2, 

hvilket vil sige at den totale påvirkning af markedskræfterne i henhold til den tidligere 

opstillede tabel over ratings vurderes at være moderat. 
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På denne måde er det derfor rimeligt at konstatere, at Novo Nordisk befinder sig i en 

konkurrencesituation, hvor de må betragtes som havende en ganske stærk position på 

markedet og ikke er overdrevet påvirkede af de markedskræfter, der naturligvis har en 

indvirkning på samtlige virksomheder. 
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10. BCG-Modellen 

Nærværende afsnit tager udgangspunkt i BCG-modellen, der er baseret på Product Life Cycle 

Stages kurven, der er illustreret herunder. 

 
Figur 10.1 – PLC-model 

 
Kilde: www.valuebasedmanagement. net 

 

For Novo Nordisks vedkommende gør ovenstående model sig naturligvis også gældende, om 

end den farmaceutiske industri har visse særegne kendetegn. Et meget væsentligt af disse er, 

at én af de største udfordringer for denne industri ligger i at udvikle nye produkter.  

Sammenlignes eksempelvis med en skofabrikant, så kan denne ganske enkelt designe en ny 

sko og markedsføre denne, hvorimod en farmaceutisk virksomhed som Novo Nordisk er nødt 

til at opfinde og udvikle en ny formel og et molekyle, der kan benyttes til behandling af en 

specifik sygdom. Denne proces er meget tidskrævende, og derfor er det en nødvendighed at 

man i en farmaceutisk virksomhed hele tiden har nye produkter klar til at tage over fra dem, 

der bliver udfaset. Der er således ikke tale om en genusvare som eksempelvis en sko.  

Derefter skal produktet igennem en lang forsøgs periode, som tidligere beskrevet i afsnit 7 for 

at få tilladelse fra lægemiddelstyrelsen eller tilsvarende myndighed til at blive markedsført. 

Dette bevirker, at valget mellem de forskellige ”Question Marks” ikke er særligt stort, hvis 

der overhovedet er noget. Omvendt er markedsføringen af produktet ikke nødvendigvis så 

svær som med et genusprodukt. Dette forudsætter dog, at en konkurrent ikke har et produkt 

der dækker samme behov, hvilket dog ikke vil være tilfældet, hvis det er en helt ny 
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behandling. Således vil et produkt for en farmaceutisk virksomhed hurtigere blive en ”Cash 

Cow” når det endeligt bliver markedsført. Processen frem til at kunne markedsføre produktet 

er bare langt længere. 

Endeligt er produktets levetid som ”Cash Cow” ganske præcist kendt, idet patentets løbetid på 

produktet er kendt, og det således vides, hvornår konkurrenter og kopiselskaber kan 

markedsføre et tilsvarende produkt, der vil reducere indtægten væsentligt. 

På denne måde kan det altså konstateres, at medicin principielt har samme livscyklus som 

ethvert andet produkt, dog med visse modifikationer. 

I forbindelse med Novo Nordisk vil samtlige produkter ikke blive gennemgået. Det er 

derimod af relevans hensyn valgt at vælge en række af produkter ud. Fordelingen af 

omsætning på de forskellige produkter, Novo Nordisk markedsfører, kan ses herunder. 

Figur 10.2 – Produktopdelt omsætning for Novo Nordisk 

Omæstningsfordeling - produkter

34%

30%

4%

5%

14%

8%

4% 1%

Moderne insuliner

Humane insuliner

Insulinrelaterede produkter

Antidiabetika i tabletform

Blødningsbehandling

Væksthormonbehandling

Hormonpræparater

Øvrige

 
Kilde: Egen tilvirkning efter Novo nordisk årsrapport 2007 

Som det fremgår af ovenstående, dækker de to typer insulin ”moderne insuliner” og Humane 

insuliner” over samlet 64 % af omsætningen. Lægges hertil ”blødningsbehandling” med 14 % 

af omsætningen og ”væksthormonbehandling” med 8 % af omsætningen, dækkes 86 % af 
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omsætningen på disse fire produktkategorier, hvorfor det er disse fire kategorier, der er valgt 

til analyse med BCG-matricen. 

Herunder ses de fire kategoriers udvikling gennem de sidste fem år44.  

Figur 10.3 – Produktbaseret omsætningsudvikling 

Produkt 2003 2004 2005 2006 2007 

Moderne insuliner - omsætning 

i mio. DKK. 2.553 4.507 7.298 10.825 14.008 

Ændring i procent   76,54 61,93 48,33 29,40 

Humane insuliner - omsætning 

i mio. DKK. 13.140 13.033 13.543 13.451 12.572 

Ændring i procent   -0,81 3,91 -0,68 -6,53 

Blødningsbehandling - 

omsætning i mio. DKK. 3.843 4.359 5.064 5.635 5.865 

Ændring i procent   13,43 16,17 11,28 4,08 

Væksthormonbehandling – 

omsætning i mio. DKK. 2.133 2.317 2.781 3.309 3.511 

Ændring i procent   8,63 20,03 18,99 6,10 

Kilde: Egen tilvirkning efter Novo Nordisk årsrapport 2007 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, er der relativt store forskelle i udviklingen i 

omsætningen på de forskellige produkter. De vil herunder blive gennemgået i forhold til 

BCG-matricen. 

 

10.1 Moderne insuliner 
Som det kan ses i tabellen har udviklingen i omsætningen for moderne insuliner været ganske 

kraftig fra ca. kr. 2,5 mia. i 2003 til ca. kr. 14 mia. i 2007 - en udvikling på samlet 449 %. 

Som det endvidere ses, har væksten været stor i alle de illustrerede år, men dog faldende 

gennem perioden. 

Dette indikerer i al sin enkelthed, at produktet har udviklet sig fra at være en ”Star” til at være 

på stadiet mellem ”Star” og ”Cash Cow” på nuværende tidspunkt. Det er således et produkt, 

der genererer stor omsætning med en væsentlig markedsposition, uden at der behøver postes 

mange penge i markedsføring o.l. 

                                                           

44 Novo Nordisk årsrapport 2007 s. 64 
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10.2 Humane insuliner 
Humane insuliner har i kontrast til moderne insuliner haft den modsatte udvikling med en støt 

faldende omsætning gennem de fem år. Omsætningen har dog ikke været nær så faldende som 

væksten i moderne insuliner. Der er således ikke tale om kannibalisme på virksomhedens 

egne produkter. Det totale fald i omsætningen på humane insuliner har gennem perioden 

været på samlet 4,3 %. Det indikeres med andre ord, at produktet er i den del af sin livscyklus, 

hvor det bevæger sig fra at være en ”Cash Cow” til at være en ”Dog”, hvor markedsandelen 

reduceres. 

 

10.3 Bløderbehandling 
Hvad angår bløderbehandling, tegner der sig et billede af et produkt med en pæn vækst i 

omsætningen. Totalt set har væksten over perioden været på samlet 52,6 %. Væksten mellem 

2006 og 2007 har dog ikke været så stor som de tidligere år, og noget indikerer således, at der 

også her er tale om et produkt, der er i bevægelse fra at være en ”Star” til at blive en ”Cash 

Cow”. 

 

10.4 Væksthormonbehandling 
Ligesom for blødningsbehandling, er der her tale om et produkt med en pæn vækst i 

omsætningen i perioden på samlet 64,6 %. På samme måde som for blødningsbehandling har 

væksten heller ikke relativt set været særligt stor fra 2006 til 2007, hvor den kun var på 6,1 %, 

mens den de foregående 2 år har været over 15 % begge år. Der er således også her noget, der 

tyder på, at produkterne er ved at bevæge sig fra at være en ”Star” til ”Cash Cow”. 

 

10.5 Generelt 
Efter nu at have gennemgået disse fire produktgrupper, der samlet dækker ca. 86 % af 

omsætningen i Novo Nordisk, kan det konstateres, at der blandt disse er tre, eller 75 %, der er 

i gang med bevægelsen fra ”Star” til ”Cash Cow” og en enkelt gruppe, der bevæger sig fra at 

være ”Cash Cow” til at være ”Dog”. Det kan med andre ord konstateres, at Novo Nordisk har 

en ganske stærk produktportefølje på nuværende tidspunkt, hvor langt den største del af 

omsætningen stammer fra produkter, der er på vej frem i markedet. Samtidigt hermed, kan det 
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konstateres, at den ene produktgruppe – humane insuliner – der er på vej i negativ retning, 

ikke bevæger sig negativt med nær samme hastighed, som de øvrige bevæger sig positivt. 

Dermed ses der ikke nogle umiddelbare problemer for dette produkt. 

 

11. Delkonklusion – strategisk analyse 

Den strategiske analyse er delt op i primært tre modeller; BCG-matricen, PESTEL og Porters 

Five Forces. 

Der er således gennemgået faktorer og forhold, der dels analyserer og undersøger såvel 

interne som eksterne forhold, der alle kan påvirke Novo Nordisk som virksomhed, og dermed 

også aktiekursen. 

I forbindelse med BCG-matricen konstateres det, at den overvejende del af Novo Nordisks 

produktportefølje bevæger sig i retningen fra at være en ”Star” til at være en ”Cash Cow”, 

mens en meget lille del af produktporteføljen er i gang med en bevægelse fra ”Cash Cow” til 

”Dog”. 

I forbindelse med PESTEL-analysen kan det konstateres, at Novo Nordisk vurderes at have en 

generel stærk position på langt de fleste områder. Ikke mindst vurderes det, at selskabet 

besidder en styrke i forbindelse med forskning og udvikling. Ligeledes vurderes det, at der vil 

være ganske lille politisk påvirkning af selskabet. 

I relation til Porters Five Forces er der gennemført en rating af Novo Nordisk på hvert af 

områderne, for i højere grad at kunne konkretisere de analyserede forholds påvirkning af 

konkurrenceintensiteten. Ratingskalaen er inddelt i point fra 1-5, hvor 1=svag påvirkning fra 

området, og 5=stærk påvirkning. Den samlede rating af påvirkningen fra de analyserede 

elementer gav et resultat på 2, hvilket er ensbetydende med en overordnet moderat 

påvirkning. 

Den totale sammenfatning af Novo Nordisks strategiske position er, at den overordnet set må 

betragtes som værende relativt stærk - baseret på analyserne i det strategiske afsnit. 
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12. Regnskabsanalyse. 

12.1 Regnskabsanalyse og nøgletalsanalyse. 
Den strategiske analyse havde til formål at identificere interne ressourcer, kompetencer og 

strategier samt behandle væsentlige omverdensfaktorer på samfunds- og brancheniveau med 

henblik på at identificere et grundlag for budgetteringen.  

Formålet med regnskabsanalysen er at opnå en viden om den historiske finansielle udvikling 

og sammen med den strategiske analyse at kunne understøtte budgetteringen af det fremtidige 

indtjeningsgrundlag.  

Analysen af den finansielle udvikling udarbejdes som en nøgletalsanalyse med udgangspunkt 

i egenkapitalens forrentning (ROE). Med udgangspunkt i ”Træ-strukur” Bilag 4 vil ROE blive 

dekomponeret i en række underliggende nøgletal. 

Nøgletallene er beregnet på baggrund af den reformulerede balance, egenkapital og 

resultatopgørelser for de seneste fem år, jf. bilag 5-8. 

Novo Nordisk aflagde deres første IFRS-regnskab i 2004. Sammenligningstallene er i 

årsrapporten for 2004 derfor reguleret helt tilbage til 2002, hvorfor det ikke skaber støj i 

relation til reformuleringen af de første år.  

Analyseperioden er fire år. Dette er valgt, eftersom nøgletallene er beregnet ud fra 

gennemsnitsberegninger, og da en fem-årig periode synes rimelig at starte med, vil man kunne 

lave gennemsnitsberegninger for fire år 2004-2007. Dette vurderes at være en tilstrækkelig og 

repræsentativ baggrund for analysen af Novo Nordisks historiske finansielle udvikling. 

 

12.2 Træ-struktur – analyse af egenkapitalens forrentning.  
Nedenstående regnskabsanalyse tager udgangspunkt i egenkapitalens forrentning (ROE). 

Dette kan ses som et overordnet nøgletal, der viser den værdiskabende aktivitet for 

aktionærernes midler over en given periode. 
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Udviklingen i Novos egenkapital forrentning har været som følger: 

Figur 12.1 – Udvikling i ROE 

  2003 2004 2005 2006 2007 

ROE 21,5% 19,5% 19,6% 24,6% 28,1% 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

Af tabellen fremgår det, at der generelt er en positiv tendens. Der ses et mindre dyk i perioden 

2003-2004, hvorefter der er stilstand det næste år. Særligt fra 2005-2006 ses et stort 

fremskridt; hele 5 procentpoint er en voldsom stigning. Det ses, at den positive udvikling 

fortsætter, dog knap så voldsomt som tidligere i perioden 2006-2007, hvor der er en stigning 

på 3,5 procentpoint. Niveauet for ROE ligger som minimum på 20 % og er for kraftigt 

opadgående. Dette må siges at være et tilfredsstillende niveau. 

For at opnå et mere nuanceret billede af, hvad ROE består af, foretages en dekomponering af 

denne. Dette gøres ud fra denne formel: 

 

Det betyder, at ROE er afhængig af disse underliggende drivere: 

1. Afkastningsgrad 

2. Finansiel gearing 

3. SPREAD 

ROE vil blive dekomponeret i disse tre drivere i følgende afsnit. 
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12.2.1 Dekomponering af ROE 
Afkastningsgraden viser størrelsen af Novo Nordisks driftsoverskud i forhold til de 

nettodriftaktiver, selskabet har til rådighed. 

Figur 12.2 – Dekomponering af ROE 

Dekomponering af ROE rentabilitetsanalyse 2003 2004 2005 2006 2007 

ROIC 22,0% 20,6% 21,6% 27,2% 33,1% 

Finansiel gearing 3,6% 7,1% 8,5% 10,3% 15,4% 

SPREAD 13,7% 15,7% 23,0% 25,5% 33,1% 
Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

 

Det ses af tabellen, at afkastningsgraden har samme tendens som ROE. Niveauet for 

afkastningsgraden ligger lidt over det for ROE, hvilket skyldes en kombination af Novo 

Nordisks nettofinansielle aktiver og et positivt SPREAD.  

Det positive SPREAD kommer af, at Novo Nordisks nettofinansielle aktiver giver et lavere 

afkast end driften. Da en del aktiver er anbragt i finansielle aktiver, betyder det, at det positive 

SPREAD og den finansielle gearing tilsammen reducerer egenkapitalens forrentning i forhold 

til afkastningsgraden. 

12.2.1.1 Dekomponering af afkastningsgrad 

Under dekomponeringen af ROE kom det frem, at den primære driver for ROE er 

afkastningsgraden. Derfor er det interessant at se nærmere på, hvad der styrer udviklingen for 

afkastningsgraden: dens drivere.  

Afkastgraden består af to drivere: overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 

Udviklingen i de to nøgletal ses i tabellen nedenfor. 

Figur 12.3 – Dekomponering af ROIC 

Dekomponering af ROIC 2003 2004 2005 2006 2007 

Overskudsgrad 19,1% 16,9% 15,8% 18,2% 20,9% 

Aktivernes omsætningshastighed 1,15 1,22 1,36 1,49 1,59 

ROIC 22,0% 20,6% 21,6% 27,2% 33,1% 
Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 
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Overskudsgraden, der måler driftoverskuddet fra 1 krones salg, har i perioden været 

svingende. Det ses, at der har været nedgang fra 2003-2005, men herefter er tendensen igen 

positiv. Efter 2007 ligger værdien højere end tidligere i perioden. Dette stemmer også overens 

med udviklingen i afkastningsgraden. Man ser en stagnation i mellem årene og derefter en 

opadgående tendens.  

Omsætningshastigheden på nettodriftsaktiverne måler salget for hver krone, der er blevet 

investeret i driftsaktiverne. Det ses, at værdien er støt stigende gennem hele perioden. Denne 

udvikling undersøges nærmere nedenfor.  

12.2.2 Dekomponering af overskudsgrad 

Som beskrevet i ovenstående afsnit, har overskudsgraden været svingende. Derfor er det 

interessant at se, på hvad der driver denne overskudsgrad. Derfor dekomponeres 

overskudsgraden i to underliggende drivere: ”overskudsgrad fra salg” og ”overskudsgrad fra 

andre poster”.  

I nedenstående tabel ses udviklingen i disse. 

Figur 12.4 – Dekomponering af overskudsgrad 

Dekomponering af overskudsgrad 2003 2004 2005 2006 2007 

Overskudsgrad fra salg 15,6% 15,7% 16,5% 16,3% 16,6% 

Overskudsgrad fra andre poster 3,5% 1,3% -0,7% 1,9% 4,3% 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

Dekomponeringen af overskudsgraden giver et billede af, at Novo Nordisks indtjening fra den 

primære drift, overskudsgrad fra drift, ligger utroligt stabilt. Det ses, at der maksimalt er et 

udsving på under 1 procentpoint over hele perioden på fem år. Denne meget stabile udvikling 

betyder, at den primære driver til udsving i overskudsgraden er ”overskudsgrad fra andre 

poster” – herunder anden totalindkomst.  

Generelt ses det som en meget positiv ting, at størstedelen af Novo Nordisks indtjening 

kommer fra den primære drift. Overskudsgraden er en vigtig indikator for rentabiliteten i 

virksomhedens primære forretningssegmenter. Da der i Novo Nordisk er stort fokus på 

indtjeningen i kerneområderne, er dette nøgletal endnu vigtigere.  
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12.2.2.1 Aktivernes omsætningshastighed 

Hvis der ses på den inverse værdi af AOH, 1/AOH, ser man, hvor meget selskabet har bundet 

i nettodriftsaktiver for at generere én krones salg.  

Figur 12.5 – Udvikling i 1/AOH 

  2003 2004 2005 2006 2007 

1/AOH 0,87 0,82 0,73 0,67 0,63 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

Vi ser, at denne værdi er faldende, hvilket betyder ,at der til stadighed er bundet færre midler i 

driftsaktiver for at generere salg. 

 

12.3 Permanente vs. Transitoriske poster 
I den første del af regnskabsanalysen har det primære fokus på nøgletallene været deres 

udvikling. Ovenstående analyse viste bl.a., at ROE historisk set i hovedtræk har fulgt 

afkastgraden (ROIC) om end på et lidt lavere niveau. Derfor er det interessant at foretage en 

mere præcis og realistisk budgettering i forbindelse med værdiansættelsen. I bogen 

”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” skelner Jens O. Elling og Ole 

Sørensen mellem tre arter af overskud: 

• Core driftsoverskud 

• Core andet driftsoverskud 

• Usædvanlige Poster (UP) 

De to førstnævnte punkter omhandler poster, der forventes at være af tilbagevendende 

karakter. Derfor er det relevant at estimere dem til en given størrelse i forbindelse med 

budgetteringen. Poster, der klassificeres under usædvanlige poster (UP), er indtægtskilder, der 

ikke forventes at komme igen eller indtægter som er umulige at forudsige. Eksempelvis kan 

der være tale om engangsindtægter ved salg af anlægsaktiver eller om gevinster eller tab på 

valutaforretninger. Disse transitoriske poster vil i budgetøjemed blive indregnet til værdien 0. 

Der er fortaget reformulering af resultatopgørelserne i henhold til de tre overskudsbegreber. 

Reformuleringen fremgår af bilag 9. 
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DuPont analysen viste, at særligt ROIC og dennes underliggende drivere var afgørende for 

udviklingen i ROE. Derfor vil nedenstående analyse tage afsæt i udviklingen i ROIC og 

dennes underliggende drivere. Nedenstående figur 12.6 viser, hvor stor en andel de enkelte 

overskudsarter bidrager med af den totale ROIC. 

 Figur 12.6 – Dekomponering af ROIC i transistoriske og Usædvanlige poster 

  2003 2004 2005 2006 2007 

ROIC core driftsoverskud (DO) 17,9% 19,1% 22,6% 24,4% 26,3% 

ROIC core andet driftsoverskud 

(DO) 0,2% 0,2% 1,6% -0,4% 3,8% 

Usædvanlige poster/NDA 3,8% 1,3% -2,6% 3,2% 3,1% 

ROIC i alt 21,9% 20,6% 21,6% 27,2% 33,1% 

Ændring i ROIC i %-point N/A -1,3% 0,9% 5,7% 5,9% 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-9 

Ud fra figur 12.6 kan ses, at langt den største del af ROIC drives af ROIC core DO. Dette er 

positivt, idet der er tale om vedvarende indtægtskilder fra den primære drift. Endvidere er det 

positivt, at nøgletallet viser en opadgående trend henover perioden.  

For ROIC core andet DO ses svingende resultater, dog med en kraftig stigning mod 

slutningen af perioden. Den kraftige stigning i år 2007 skyldes primært det gode resultat fra 

associerede virksomheder. Den gennemsnitlige værdi over perioden er positiv. 

For UP/NDA ses relativt store udsving på op til 5,8 %-point, hvilket primært skyldes store 

udsving i valutakurser og heraf gevinst/tab på finansielle instrumenter. Det bekræfter, at de 

transitoriske/usædvanlige poster er svære at forudsige.  

De tre overskudsarter i figur 12.6 har alle indvirkning på den periodevise ændring af ROIC, 

om end gennemslagskraften af de tre kan være forskellige. Nedenstående figur 12.7 giver 

overblik over, hvilke faktorer der driver udviklingen i ROIC. For ROIC core DO er værdien 

endvidere dekomponeret i OG og AOH. Denne dekomponering foretages, da disse 

komponenter indgår direkte i den senere budgettering.  
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Figur 12.7 – Effekt af ændringer i poster vedr. ROIC  

 2004 2005 2006 2007 

Ændring Core OG salg 0,09% 0,90% -0,21% 0,23% 

AOH primo 1,15 1,22 1,36 1,49 

Effekt ændring i Core OG salg 0,10% 1,09% -0,29% 0,34% 

Ændring i AOH 0,070 0,145 0,132 0,092 

Core OG salg 15,65% 16,55% 16,34% 16,57% 

Effekt ændring i AOH 1,09% 2,40% 2,16% 1,52% 

Ændring i Core OG andet -0,01% 1,40% -2,00% 4,15% 

Ændring i usædvanlige 

poster/NDA -2,50% -3,94% 5,78% -0,07% 

Ændringer i ROIC i alt -1,32% 0,94% 5,66% 5,90% 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelse bilag 9 

Figur 12.7 viser, at ROIC core DO (Core OG salg * AOH) samlet set har vist en positiv trend. 

Dette skyldes primært forbedringen i Core OG salg.  

Figuren viser endvidere, at de store udsving i ROIC primært stammer fra udviklingen i de 

transitoriske poster. Overordnet set skal det fremhæves, at det er positivt, at ROIC Core DO 

viser fremgang, og at udsvingene i ROIC primært skyldes UP. Det betyder, at ustabiliteten i 

udviklingen i ROIC primært kan tilskrives UP og ikke den generelle udvikling på 

virksomhedens primære forretningsområder.  

 

12.4 Brancherelaterede nøgletal 
DuPont analysen giver et generelt positivt billede af udviklingen i Novo Nordisks 

egenkapitalforrentning og dens underliggende drivere. Som supplement til den klassiske 

nøgletalsanalyse har nedenstående afsnit til formål af skabe et mere nuanceret grundlag for 

budgetteringen. Til dette er det relevant at se på udviklingen i salg pr. segment, og 

omkostningerne, der følger disse salg. 
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Når et selskabs indtjeningspotentiale skal vurderes til brug for værdiansættelsen, er det en god 

indikator at se på den historiske udvikling. Udviklingen kan understøtte de kvalitative 

analysers forventninger til fremtiden og derved danne et fornuftigt fundament for 

budgetteringen. Salgsvæksten pr. hovedsegment er opsummeret nedenfor. 

Figur 12.8 – Segmentfordelt omsætningsvækst 

  Basisår Salgsvækst i % fra foregående år 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Diabetes i alt 18.475 11 % 17 % 16 % 9 % 

Biopharmaceuticals i alt 7.683 11 % 15 % 12 % 4 % 

Omsætning i alt 26.158 11 % 16 % 15 % 8 % 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

Figur 12.8 viser, at der over de seneste år har været en positiv stigende trend i omsætningen, 

dog ses et mindre fald i stigningen i år 2007. Særligt har diabetesområdet set positivt ud. 

Denne udvikling er hovedsageligt genereret af moderne insuliner, der alene fra 2005-2007 har 

oplevet en fremgang på 91,9 %.  

Det er ikke kun positivt, at der er stor fremgang at spore i de moderne insuliner. Denne 

fremgang betyder også, at de humane insuliner er begyndt at opleve, ikke kun en stagnering, 

men et direkte fald i omsætning.  
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Figur 12.9 – Omsætningsvækst fordelt på terapiområder 

  Basisår Salgsvækst  

  2.003 2004 2005 2006 2007 

Diabetes           

Moderne insuliner (insulinanaloger) 2.553 4.507 7.298 10.825 14.008 

Humane insuliner 13.140 13.033 13.543 13.451 12.572 

Insulinrelaterede produkter 1.352 1.350 1.463 1.606 1.749 

Antidiabetika i tabletform 1.430 1.643 1.708 1.984 2.149 

Diabetesbehandling i alt 18.475 20.533 24.012 27.866 30.478 

Biopharmaceuticals           

Bløderbehandling (NovoSeven) 3.843 4.359 5.064 5.635 5.865 

Væksthormonbehandling 2.133 2.317 2.781 3.309 3.511 

Hormonpræparater (HRT) 1.322 1.488 1.565 1.607 1.668 

Øvrig omsætning 385 334 338 326 309 

Biopharmaceuticals i alt 7.683 8.498 9.748 10.877 11.353 

Samlet omsætning fordelt på 

terapiområder 26.158 29.031 33.760 38.743 41.831 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

 

12.5 Forskning og udvikling i forhold til omsætning 
For originalproducenter som Novo Nordisk er det vigtigt at opretholde en lovende pipeline, 

der skal danne grundlag for selskabets indtjening på længere sigt. Det betyder, at 

omkostninger til F&U er en nødvendighed for at kunne opretholde fortsat vækst. Som ekstern 

analytiker er det derfor interessant at se på niveauet for F&U-omkostningerne med henblik på 

at analysere udviklingen heri.  

Nedenstående analyse foretages ved at se på omkostningsniveauet for forskning og udvikling 

i forhold til omsætningen. En sådan analyse kan foretages samlet eller på et dekomponeret 

niveau. I nærværende fremstilling er det fundet hensigtsmæssigt at gennemføre analysen på 

overordnet segmentniveau såvel som på totalniveau.  
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Figur 12.10 – F&U-omk. /omsætning 

F&U omk/Oms. (pr. hovedsegment) 2004 2005 2006 2007 

Diabetes 14,3 % 13,2 % 14,0 % 20,1 % 

Biopharmaceuticals 16,7 % 19,6 % 22,2 % 21,3 % 

F/U i alt (incl. Afskrivninger)/Oms 15,0 % 15,1 % 16,3 % 17,2 % 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

Figur 12.10 viser, at en stigende del af Novo Nordisks omsætning er anvendt til omkostninger 

på F&U-området. Den overordnede trend dækker over modsatrettede tendenser i de to 

hovedsegmenter Diabetes og Biopharmaceuticals, dog med en voldsom stigning i år 2007 for 

diabetes og et mindre fald i Biopharmaceuticals. Den store stigning i Diabetes skyldes, at man 

har udarbejdet en grundig analyse af området for inhalerbar insulin, og dette har medført en 

engangsomkostning på 1.325 mio. kr., som påvirker omkostningerne til dette område 

voldsomt og regnskabet i negativ retning. Dog ses det, at omkostningerne selv uden denne 

ekstra omkostning er vokset betragteligt fra 2006 til 2007 (22,9 %). 

Figur 12.11 – Udvikling i omkostninger  

Omkostninger 2003 2004 2005 2006 2007 

Ændring i % 
fra 2003-
2007 

Diabetes 2.805 2.932 3.177 3.898 6.117 118% 

Biopharmaceuticals 1.250 1.420 1.908 2.418 2.421 94% 
F/U i alt (incl. afskrivninger) 4.055 4.352 5.085 6.316 8.538 111% 

Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

Da Novo Nordisk fortsat bruger en fornuftig mængde ressourcer på F&U og en stadig større 

del på Biopharmaceuticals, vurderes det, at der er gjort, hvad der skal til, for i fremtiden at 

kunne fremvise en bæredygtig pipeline.  

 

12.6 Vækstforhold 
Til brug for udarbejdelse af budgetforudsætningerne er det interessant at forholde sig til 

virksomhedens vækst. Vækst er et vidt begreb, der kan måles ud fra forskellige parametre. I 

figur 12.9 er eksempelvis salgsvæksten i de enkelte segmenter gennemgået. Denne er et 
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væsentligt branchespecifikt nøgletal til vurdering af fremtidigt potentiale. I forlængelse heraf 

vurderes det interessant at se på Novo Nordisks selvfinansierede vækstrate. Den 

selvfinansierede vækstrate udtrykker den vækstrate, som Novo Nordisk alt andet lige kan 

opnå uden forholdet mellem egen- og fremmedkapital ændres. Nøgletallet kan beregnes som 

vist nedenfor:  

Selvfinansieret vækstrate = Egenkapitalens forrentning x tilvækst i egenkapital
45

 ->  

G = ROE x (1-u) ; hvor u = (udbytte + aktietilbagekøb) / Totalindkomst 

Formålet med gennemgangen af den selvfinansierede vækstrate er at vurdere, hvor stor en 

vækst Novo Nordisk kan opnå uden inddragelse af fremmedkapital. Denne vækstrate er 

ligeledes interessant i relation til den senere budgettering, hvor det vil fremgå, om den 

budgetterede vækst vil kunne holdes inden for Novo Nordisks nuværende kapitalstruktur. Den 

selvfinansierede vækstrate har inden for de seneste år udvist følgende rater: 

Figur 12.12 – Den selvfinansierede vækstrate 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Selvfinansierende vækstrate 14,6% 7,4% 6,4% 7,4% 11,2% 

Beregningsgrundlag        

Pay out ratio 32,1% 62,1% 67,3% 69,8% 59,7% 

(1-u) 0,68 0,38 0,33 0,3 0,4 

ROE 0,21 0,2 0,2 0,25 0,28 

Udbytte udbetalt i mio. Kr.  1.243 1.488 1.594 1.945 2.221 

Tilbagekøb af egne aktier 386 1.619 1.982 3.018 3.000 
Beregnet på baggrund af reformulerede opgørelser bilag 5-8 

Figur 12.12 viser den selvfinansierede vækstrate i perioden 2003-2007. Vækstraten har været 

faldende frem til år 2007, hvor den igen steg markant. Faldet skyldes Novo Nordisks 

omfattende aktietilbagekøbsprogram. Tendensen for tilbagekøb af egne aktier er stagneret, da 

Novo Nordisks store aktietilbagekøbsprogram kun løber til og med 2007. Dette i kombination 

med en forbedret ROE, betyder at den selvfinansierede vækstrate er steget markant i det sidste 

år.  

Hvis man ser bort fra tilbagekøbsprogrammet, ville man se, at Novo Nordisks historiske 

mulighed for at skabe vækst alene på tilvæksten i egenkapitalen over perioden har været til 
                                                           

45 http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx?letter=S 
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stede. Det faktum, at Novo Nordisk igennem en periode med stort tilbagekøb af aktier kan 

opretholde en høj vækstrate, skyldes forbedringer i diverse underliggende drivere.  

13. Delkonklusion regnskabsanalyse 

I henhold til formålet med regnskabsanalysen er den historiske finansielle udvikling 

analyseret. Konklusionerne af analysen skal sammenholdes med den strategiske analyse og 

indgå i udarbejdelsen af fremtidige estimerede frie cash flow.  

Analysen har taget udgangspunkt i ROE. Analysen har vist, at den primære driver for ROE er 

afkastningsgraden. Disse to har samme tendenser, dog ses det at afkastningsgraden ligger lidt 

over ROE, grundet Novo Nordisks kombination af et positivt SPREAD og deres 

nettofinansielle aktiver. 

Det vurderes, at den primære påvirkning af afkastningsgraden skyldes overskudsgraden. Disse 

to nøgletal har samme tendens gennem perioden: nedgang i første del af perioden, derefter lidt 

stagnation, for til sidst at slutte perioden med en relativ stor stigning.  

Det ses også, at den primære effekt på udsvingene i overskudsgraden skyldes ”overskudsgrad 

fra andre poster”, herunder anden totalindkomst. Det skyldes, at ”overskudsgrad fra salg” 

ligger meget stabilt over hele perioden, hvorimod ”overskudsgrad fra andre poster” har 

udsving. Desuden ses store udsving i UP/NDA.  

Udviklingen i ROIC Core DO har overordnet været positivt. Det skyldes en rimelig stabil 

Core OG salg kombineret med en forbedret AOH.  

Vedrørende de branchespecifikke nøgletal identificeres en salgsvækst på hhv. 16 %, 15 % og 

8 %. Væksten skyldes en stigning i såvel diabetes som biopharmaceutical området, dog 

primært ledet af væksten på de moderne insuliner.  

Generelt ses der en positiv udvikling i Novo Nordisks regnskaber over perioden. Vi ser, at de 

primære segmenter, man satser på, ser ud til at være der, man henter sit overskud, og endnu 

vigtigere, ser dette ud til at være stabilt, jf. udviklingen i ROIC Core DO.  
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14. Brancheanalyse 

I forbindelse med en afhandling som denne, der beskæftiger sig med en enkelt virksomhed 

Novo Nordisk, kan billedet, afhandlingen tegner hurtigt blive noget ensidet. Der beskrives, 

vurderes og analyseres en række forhold i afhandlingen, som alle er baseret på Novo Nordisk 

alene, og der tages i denne forbindelse kun hensyn til konkurrenterne i meget begrænset 

omfang. 

Det er således muligt at forestille sig, at den analyse, og de konklusioner, der drages på 

baggrund heraf, ikke afspejler de reelle forhold for virksomheden og den verden, den befinder 

sig i. Naturligvis indgår der i omverdens- og brancheanalyserne forhold, der beskæftiger sig 

med disse forhold, men stadig på et relativt overordnet plan. Derfor vurderes det væsentligt at 

udtage nogle enkelte konkurrenter til sammenligning med Novo Nordisk. 

Et af de væsentligste argumenter er, at dette giver mulighed for at vurdere, hvorvidt Novo 

Nordisk har udviklet sig væsentligt forskelligt fra sine nærmeste konkurrenter på afgørende 

områder så som omsætning og aktiekurs. 

Ligeledes er det interessant at vurdere størrelsen af Novo Nordisk, sammenlignet med de 

væsentligste konkurrenter, da det må betragtes som nærliggende at eksempelvis konkurrenter, 

der er væsentligt større end Novo Nordisk vil kunne internere med Novo Nordisks muligheder 

for eksempelvis ekspansion ved ganske enkelt at have langt større kapital til rådighed til 

eksempelvis opkøb af mindre virksomheder eller ved at kunne tilføre enorme kapital 

mængder til forskning og udvikling. Ligesom også store marketingfremstød vil være lettere at 

gennemføre for langt større virksomheder. 

I korte træk drejer det sig om at sætte Novo Nordisk ind i den kontekst, hvori de hører 

hjemme og på denne baggrund kunne bedømme, hvorvidt de styrker og svagheder der er 

identificeret på baggrund af de strategiske- og regnskabsmæssige analyser bliver sat i relief, 

når man sammenligner Novo Nordisk med de nærmeste og væsentligste konkurrenter. 

I forbindelse med at skulle værdiansætte Novo Nordisks b-aktie er det nødvendigt bl.a. at 

foretage en budgettering for de fremtidige fem år af selskabets drift. 

For at kunne forholde sig til forventningerne til fremtiden er det dels nødvendigt at kende 

selskabet selv og vurdere dettes potentiale. Imidlertid kan forventningerne til selskabet baseret 
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på historiske data og vurderinger af et fremtidigt potentiale give et forkert billede, såfremt der 

ses helt isoleret på dette. 

Dette billede vil slå igennem, først på budgetteringen, og dernæst på den beregnede aktiekurs. 

Således kan vurderingen af aktiekursen blive misvisende, ligesom en given anbefaling om, 

hvorvidt man skal købe aktien eller ej, kan være misvisende. En af hovedårsagerne til denne 

misvisning er ikke mindst, at man her vurderer en aktiekurs, som sammenholdes med den 

kurs, aktien handles til på fondsbørsen, og en stor del af anbefalingen om køb eller salg 

baseres på, hvorvidt den beregnede kurs ligger over eller under handelskursen. Handelskursen 

fastsættes som bekendt imidlertid af markedet. Et marked, der til tider udvikler sig baseret på 

rygter og formodninger. Kursen på markedet kan derfor godt være meget skæv i forhold til 

den beregnede kurs. 

En måde at vurdere dette på, ikke mindst i et volatilt marked, er at kigge på sammenlignelige 

virksomheders udvikling og på denne måde danne sig et overblik over, hvorvidt der er helt 

specielle forhold, der gør, at Novo Nordisks beregnede kurs, giver et rimeligt billede eller ej. 

Ligesom en brancheanalyse kan give et billede af, hvorvidt der kunne være ekstraordinære 

hændelser, der gør Novo Nordisks udvikling enten meget højere eller lavere end det, der er 

normalt i branchen. 

Det er naturligvis ikke nogen eksakt videnskab at sammenligne på denne måde, for der kan 

lige så godt være driftsmæssige årsager til, at et nøgletal afviger væsentligt fra branchen, men 

det kan dog med rimelighed bruges til at indikere, hvorvidt der er noget specielt, man skal 

være opmærksom på, når virksomhedens potentiale vurderes. Med andre ord, om der er en 

faktor i vurderingen, der kan give øget usikkerhed om beregningens præcision. 

En sådan sammenligning er naturligvis også nødt til at tage udgangspunkt i virksomheder, der 

rent faktisk er sammenlignelige. Når der således er tale om en virksomhed som Novo 

Nordisk, er det naturligt, at det ikke kun er et tilfældigt andet medicinalselskab, der 

sammenlignes med, men derimod selskaber, der også beskæftiger sig indenfor samme 

terapeutiske områder som Novo Nordisk. 

Tidligere i denne afhandling er henholdsvis Eli Lilly og Sanofi-Aventis brugt som eksempler 

på konkurrenter. Det er i dette kapitel igen disse to virksomheder, der benyttes til 

sammenligning.  
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På trods af, at Eli Lilly og Sanofi-Aventis er langt større end Novo Nordisk på både 

medarbejderantal og omsætning, findes det rimeligt at bruge disse to til sammenligning på 

nøgletal og øvrige forhold i denne brancheanalyse, da alle tre virksomheder har en sådan 

størrelse og ikke mindst indflydelse på de markeder, de opererer på, at man ikke uden videre 

vil kunne se bort fra dem. Således bør de også kunne tegne et billede af, hvordan branchen 

hænger sammen. 

 

14.1 Omsætning 
I forbindelse med, at forskellige virksomheder skal sammenlignes, er det naturligt at starte 

med at kigge på deres respektive omsætninger, og hvordan de har udviklet sig over tid. Dels 

ser man på den totale omsætning for hele selskabet, og i dette tilfælde ikke mindst en 

sammenligning på de områder, hvor selskaberne opererer i de samme markedssegmenter. 

Dette er ikke mindst interessant i denne forbindelse, da både Eli Lilly og Sanofi-Aventis har 

terapeutiske områder, Novo Nordisk ikke opererer på, hvorfor det primært er 

sammenligningen indenfor de fælles områder, der er væsentlige. 

 

14.1.1 Overordnet 

Den totale udvikling i omsætningen for de tre selskaber i årene 2005-2007 er illustreret 

herunder: 

 



Værdiansættelse af Novo Nordisk – Morten Rossau og Jacob Rønnov – Marts 2009 

 

88 

 

 
Figur 14.1 – Total omsætningsudvikling for Novo Nordisk og væsentlige konkurrenter 
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Som det fremgår af graferne herover, har omsætningsudviklingen for de tre selskaber været 

positiv gennem perioden. Af hensyn til sammenligning nedenfor, hvor det er udviklingen 

indenfor Novo Nordisks primære forretningsområde, der er illustreret, er det i ovenstående 

graf valgt kun at medtage omsætningstallene for 2006-2007 for Sanofi-Aventis. 

Som det fremgår særdeles tydeligt at figuren, er der ganske stor forskel på den individuelle 

størrelse af selskaberne, hvor Sanofi-Aventis er langt det største og Novo Nordisk det 

mindste. Trods denne størrelsesforskel, der primært må antages at skyldes konkurrenternes 

større spredning over terapeutiske områder, vurderes det rimeligt at benytte disse til 

sammenligning indenfor branchen, da det er Novo Nordisks hovedkonkurrenter indenfor 

diabetesbehandlingsområdet. 

Det er således ikke umuligt, at konkurrenterne her har haft en reduceret omsætning indenfor 

det, der er Novo Nordisks kerneforretning og dermed hentet det tabte hjem indenfor andre 

områder. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet, som det også fremgår af nedenstående 

graf, der illustrerer omsætningsudviklingen indenfor Novo Nordisks kerneforretning. 

Ses der mere konkret på udviklingstendenserne indenfor omsætningen, kan det konstateres, at 

Eli Lilly har haft den største omsætningsudvikling i perioden, med en vækst fra 2005 – 2007 
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på 27,2 %, mens Novo Nordisk har haft en omsætningsvækst på 23,9 %. For Sanofi-Aventis’ 

vedkommende gør det sig gældende, at tallene kun dækker to år, hvorfor omsætningsvæksten 

naturligt har været mindre. Det kan konstateres, denne har været 2,8 % fra 2006 – 2007. Det 

vurderes således, at det med rimelighed kan antages, at Sanofi-Aventis har haft den laveste 

vækst i omsætning af de tre. 

I forhold til konstateringen af, at Sanofi-Aventis har haft den mindste procentuelle udvikling i 

sin omsætning, bør det dog nævnes, at der ikke mindst også kan være matematiske grunde til 

dette. 

Ses der på de numeriske værdier af omsætningsstigningen, kan det således konstateres, at 

Sanofi-Aventis har oplevet en omsætningsstigning fra 2006-2007 på 1.121 mio. USD46, mens 

Novo Nordisk over hele perioden har haft en omsætningsstigning på 1.596 mio. USD. Eli 

Lilly har haft omsætningsvækst på 3.989 mio. USD. Ses der endeligt på Novo Nordisk og 

Sanofi-Aventis i samme periode, fra 2006-2007, kan det konstateres, at Novo Nordisk har haft 

omsætningsvækst på 608 mio. USD, hvilket gør Novo Nordisk til det af de tre selskaber med 

mindst numerisk vækst. Dette bør der derfor tages højde for i sammenligningen af 

udviklingen i de tre selskaber. 

Uanset hvordan en udvikling som denne vendes, er der imidlertid et billede, der tegner sig, og  

det kan med rimelighed konstateres, at den omsætningsudvikling, Novo Nordisk har haft 

gennem de forgangne tre år, også har været gældende for branchen som helhed. 

 

14.1.2 Primære forretningssegment 

Omsætningsudviklingen fordelt på Novo Nordisks primære segment nemlig diabetes- og 

hormonområdet, er for de tre selskaber som illustreret herunder: 

 

 

 

 
 

                                                           

46 www.euroinveestor.dk 
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Figur 14.2 – Omsætning for diabetes og hormonpræparater  
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Som det fremgår af ovenstående grafiske præsentation af omsætningsudviklingen inden for 

dette segment, har denne tilnærmelsesvis været den samme for de tre selskaber gennem 

perioden. 

Som det også fremgår, er grafen for Sanofi-Aventis kun dækkende to år, hvorimod graferne 

for henholdsvis Novo Nordisk og Eli Lilly dækker en tre-årig periode. 

Udover manglen på adgang til data for Sanofi-Aventis længere tilbage end to år, er der den 

væsentlige kommentar at knytte til illustrationen herover, at tallene, hvorpå grafen for Eli 

Lilly er baseret, efter al sandsynlighed at dømme indeholder omsætningstal for andre 

produkter end de, der direkte konkurrerer med Novo Nordisk. Således er graferne for 

omsætningstallene indenfor kategorien endokrinologi ikke fuldstændigt sammenlignelige, da 

der i alle tre grafer indgår visse produkter i den enkelte virksomheds definition af segmentet, 

som ikke indgår i de andre tos. Imidlertid vurderes det dog, at kunne give en rimelig pejling 

af, om Novo Nordisks primære segment har bevæget sig ens for de mest betydningsfulde 

aktører på markedet eller ej. Det kan dog ikke afvises, at eksempelvis Eli Lilly kan have haft 

et enkelt eller flere produkter indenfor deres definition af segmentet, som har forskubbet 

billedet. Dette er der dog ikke belæg for at påstå. 
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Ses der imidlertid bort fra disse ubekendte faktorer og usikkerheder, kan det ved eftersyn af 

graferne konstateres, at udviklingen i omsætningen for segmentet, ligesom for den totale 

omsætning, har været stort set ens gennem perioden for de tre virksomheder. 

Antages det at salgsprisen på produkterne er kunstigt høj, bør det dog nævnes, at der er en 

risiko for, at én af konkurrenterne vælger at sænke prisen og derved skaber en 

konkurrencesituation, der er økonomisk uhensigtsmæssig for Novo Nordisk. Dette er der dog 

intet belæg for at formode, nogle af konkurrenterne skulle gøre. Vælger én af dem alligevel at 

gøre dette, er der som tidligere konstateret her i afhandlingen, meget stor sandsynlighed for, at 

det ikke vil have væsentlig betydning for salget, da patienterne (kunderne) i meget høj grad er 

loyale overfor det produkt og den behandlingsform, de hidtil har benyttet sig af. 

14.2 Aktiekursen 
Når der skal udarbejdes en værdiansættelse og dermed beregnes en aktiekurs for en 

virksomhed, er det, udover omsætningen, yderst interessant at sammenligne udviklingen i 

aktiekursen for konkurrenterne med udviklingen i aktiekursen for den virksomhed, der skal 

værdiansættes. 

Ligeledes er det i denne forbindelse interessant at fokusere på, hvordan aktiekursen for 

virksomhederne har været i forhold til det indeks, de er placeret i. 

I dette tilfælde er der tale om tre forskellige virksomheder, som hver især er noteret på hver 

sin børs og i hvert sit indeks. Eli Lilly i New York, og med i S&P 500 indekset, Novo Nordisk 

i København, og med i C20 indekset og Sanofi-Aventis i SBF 120. Når der på denne måde 

således sammenlignes med udviklingen i det indeks, aktien hører til i, resulterer dette i, at der 

opstår en vis mangel på sammenlignelighed, fordi indeksene kan have udviklet sig forskelligt, 

hvorfor de enkelte aktier kan have udviklet sig væsentligt forskelligt fra indekset generelt. 

Ligeledes kan der være enkelte store aktier i et indeks, der kan flytte hele indekset, såfremt de 

bevæger sig kraftigt i den ene eller anden retning. Disse forhold ses der i denne 

sammenligning bort fra, da det ville kræve en analyse af samtlige aktier i alle tre indeks. Der 

bliver derfor tale om en ”alt andet lige”-betragtning i forbindelse med sammenligningen af 

aktierne i forhold til indeksene. 

Herunder ses de tre aktier, Novo Nordisk, Eli Lilly og Sanofi-Aventis i en figur, hvor deres 

kursudvikling umiddelbart kan sammenlignes. 
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Figur 14.3 – Aktieudvikling for Novo Nordisk og væsentlige konkurrenter i USD 

Aktiekursudvikling

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

01-10-2004 01-10-2005 01-10-2006 01-10-2007 01-10-2008

U
S

D
o

lla
r

Eli  Li l ly USD

Novo USD

Sanofi USD

 
Kilde: www.euroinvestor.dk 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor, har Novo Nordisk gennem perioden haft en positiv 

kursudvikling. Kursen er steget kraftigt fra 28,02 USD pr. 01.10.2004 til næsten en fordobling 

på 52,84 USD pr. 01.10.2008. Dog har kursen de seneste måneder af perioden udviklet sig i 

negativ retning. 

For Eli Lillys vedkommende har udviklingen modsat Novo Nordisk været negativ henover 

perioden, fra 59,08 USD pr. 01.10.2004, til kurs 43,69 USD pr. 01.10.2008. På samme måde 

har Sanofi-Aventis kurs udviklet sig negativt fra 83,66 USD pr. 01.10.2004 til 67,62 USD pr. 

01.10.2008. 

På denne måde kan det altså konstateres, at Novo Nordisk er det eneste af de tre selskaber, der 

har haft en positiv kursudvikling henover perioden. 

Det bør dog i denne forbindelse nævnes, at kursen for både Novo Nordisk og Sanofi-Aventis 

er omregnet til USD med ultimokursen pr. 31.12.2007 for at foretage denne sammenligning. 

Dette kan naturligvis give et skævt billede af, at Novo Nordisk har en højere børsværdi end 

Eli Lilly, men da der er benyttet en fikseret kurs for hele den illustrerede periode skulle 

usikkerheden ved udsving i valutakursen ikke have påvirket det samlede billede af, at Novo 

Nordisk som det eneste selskab har haft en positiv udvikling i sin kurs. 
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Når en sammenligning som denne foretages af tre forskellige aktier, der handles på tre 

forskellige børser, og er med i tre forskellige indeks, er det også interessant at kigge på, 

hvordan disse tre indeks har udviklet sig. Denne udvikling er illustreret i figuren herunder. 

Figur 14.4 – Tendens i indeks. 
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Som kommentar til figuren herover skal det knyttes, at de tre illustrerede indeks er i tre 

forskellige valutaer, hvorfor værdien af dem ikke umiddelbart kan sammenlignes. Dette 

ændrer dog ikke på det faktum, at man kan aflæse tendenserne i udviklingen af de tre indeks 

uafhængigt af værdi, og valuta. 

Som det fremgår af de tre grafer, har tendensen været tilnærmelsesvis den samme for alle tre 

gennem perioden. De har alle været stigende fra starten og vender til en faldende tendens i 

slutningen af 2007. Der er, som det kan aflæses, forskel på, hvor store stigninger og fald der 

har været over perioden. Dette må dog betragtes som en naturlig konsekvens af, at forskellen i 

værdien er betragtelig, hvorfor eventuelle udsving også bør være større. 

Sammenlignes der derimod med udviklingen i aktiekurserne kan det konstateres, at Sanofi-

Aventis begynder at falde længe inden indekset, den hører hjemme i, falder. Eli Lilly holder 

kursen på nogenlunde niveau gennem hele perioden, men matcher således heller ikke hverken 

stigning eller fald i indekset. Kun Novo Nordisk stiger gennem perioden og falder ikke så 

meget i slutningen af perioden som indekset. Således har der, målt i forhold til indekset, været 
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en mere positiv udvikling for Novo Nordisk end for markedet som helhed. Derimod har 

udviklingen for de to andre begge været mere negativ end markedet som helhed. 
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15. Relation mellem finansielle og ikke-finansielle værdidrivere 

Indeværende afsnit har til formål at opsamle de væsentligste identificerede forhold i den 

strategiske analyse, regnskabsanalysen og risikovurderingen, der har indvirkning på den 

videre budgettering. Til dette formål vil forholdene blive præsenteret som relationer mellem 

finansielle og ikke-finansielle værdidrivere. Nedenfor er udarbejdet figur 15.1 der viser ikke-

finansielle forholds relation til følgende værdidrivere: Konkurrencefordelsperiode, Salgets 

vækstrate, overskudsgrad, skatteprocent og kapitalomkostninger.  
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Ikke-finansielle værdidrivere 
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Omverdensfaktorer Interne faktorer 

Samfundsniveau Brancheniveau Virksomhedsniveau Finansielle værdidrivere 

Trilateralt samarbejde om 
fokus på beskyttelse af 
patentrettigheder i USA, Japan 
og Europa 

Begrænset risiko for 
konkurrence fra generiske 
producenter da det dels er 
svært at efterligne 
proteinbaserede produkter og 
dels Novos Fordel fra deres 
Pensystem til injeksering 

Liraglutide 

Novo Seven varmestabil 
udgave 

 

 

 

Konkurrence 

fordelsperiode 

 

Nuværende markedsvækst 
virderes at kunne bibeholdes 
som følge af stadig stigende 
prævalens af diabetes 

Prisregulering fra offentlige 
myndigheder 

Konkurrenceintensitet bl.a. 
forårsaget af konkurrenternes 
pipeline 

- I 2014 udløber 
patenter på 
moderne insulin i 
USA 

- I 2009 
introduceres 
Liraglutide 

- Konvertering af 
patienter i 
inhibitorsegment 
til alm. 
Blødningsbehand
ling 

- Novo Seven 

 

 

 

Salgets vækstrate 

 

 

 

- valutakursudsving 
- Prisregulering fra 

offentlige 
myndigheder 

- slutbrugerens 
forhandlingsstyrke øges ved 
patentudløb 

- Stigende grad af salg på 
patent og ikke af patent  

- Øget salgsstyrke 

 

Overskudsgrad 

Procentsatsen for dansk 
selskabsbeskatning falder fra 
28% til 25% 

   

Skatteprocent 

    

Driftsmæssig risiko: 

- Regulerede indgreb 
fra off. 
Myndigheder 

- Valutakursrisiko 
Finansiel risiko: 

- Renteniveau 
 

Driftsmæssig risiko: 

- konkurrence fra 
andre 
originalproducente
r 

- Mangel på 
humankapital 

Driftsmæssig risiko: 

- fokus på 
bæredygtighed 
og god 
selskabsledelse 

- Pipelinens styrke 
- Udløb af patenter 

fra/ konkurrence 
fra generiske 
produkter 

 

 

 

Kapitalomkostninger 
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16. Budgettering 

Afhandlingens fokus har indtil videre primært været analyser af Novo Nordisks fortid og 

nutid. Disse analyser danner grundlaget for forventningerne til de fremtidige frie cash flows. 

Formålet med budgetteringsafsnitet er at give et begrundet og realistisk estimat på de 

finansielle forventninger til fremtiden på baggrund af den strategiske analyse, 

regnskabsanalysen og risikoanalysen.  

Nærværende budgetteringsprocedure tager udgangspunkt i referencerammen fra bogen 

”Regnskabsanalyse og værdisansættelse – en praktisk tilgang”, s. 226. Nedenfor findes 

bevæggrunde for fastlæggelse af de enkelte poster i proformaopgørelsen. 

 

16.1 Valg af budgetperiode 
Ved valg af budgetperiode vil flere forhold indgå i overvejelserne. Budgetperioden benævnes 

også ”den konkurrencemæssige fordelsperiode”, hvilket er en særligt interessant 

indgangsvinkel i relation til Novo Nordisks patentafhængige forretningskoncept.  

Den konkurrencemæssige fordelsperiode henviser til den periode, hvori en virksomhed kan 

forvente at tjene en overnormal profit, hvilket eksempelvis er gældende ved patentbeskyttet 

salg. Som beskrevet i den strategiske analyse, har farmaceutiske virksomheder typisk 7-9 år, 

hvori de kan opnå den overnormale profit qua deres patenter. 

For en originalproducent som Novo Nordisk gælder det dog, at virksomheden alt andet lige 

kontinuerligt vil udvikle produkter, der fortsat kan danne grundlag for overnormal profit. Af 

praktiske grunde er det dog hensigtsmæssigt at foretage en vurdering af, hvad der er realistisk 

og meningsfyldt at estimere.  

I nærværende afhandling vurderes det, at produkter, der befinder sig i fase 3 i pipelinen, er 

udtryk for de udviklingsprojekter, hvor det er realistisk at estimere den fremtidige mulighed 

for overnormal profit. 

Som nævnt i den strategiske analyse gælder det for udviklingsprojekter før fase 3, at der 

stadig er stor procentuel risiko for, at de må skrinlægges, hvilket berettiger afgrænsningen. 
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Længden af budgetperioden afhænger endvidere af, hvor langt ude i fremtiden det er realistisk 

at estimere variationer i de underliggende variabler, før disse når et steady state (stabilt 

niveau). 

Med begge forhold in mente vurderes det, at en budgetperiode til og med 2016 er den 

optimale periode til brug for nærværende værdiansættelse af Novo Nordisk. 

 

16.2 Forventninger til fremtiden 

16.2.1 Salgsvækst 

Som første skridt i budgetfasen estimeres der fremtidig salgsvækst. Salgsvæksten er det 

væsentligste parameter, da det er med til at danne grundlag for de andre proformaposter. 

Dermed er estimeringen af salgsvæksten afgørende for den endelige værdiansættelse. I 

værdiansættelsen af en originalproducent som Novo Nordisk vil forventninger til patenter og 

pipelinen afspejles i den forventede salgsvækst. Branchen og analytikernes generelle fokus på 

patenter og pipeline understøtter vigtigheden af salgsvækstbudgetteringen.  

Af samme grund vurderes det som altafgørende for værdiansættelsens kvalitet, at der 

foretages grundige overvejelser, når salgsvæksten skal budgetteres. I overensstemmelse 

hermed, vil den fremtidige indtjening blive systematisk vurderet på baggrund af Novo 

Nordisks respektive forretningsområde. Vurderingen vil tage afsæt i de kriterier, der vurderes 

som havende størst indflydelse på den fremtidige salgsvækst. Herunder fokuseres der på den 

generelle markedsvækst indenfor Novo Nordisks primære forretningsområde – 

diabetesbehandling. Samt andre væsentlige forhold, der primært vil tage udgangspunkt i de 

udefra kommende påvirkninger, Novo Nordisk er udsat for. 

Ud fra disse fokuspunkter, er salgsvæksten i forhold til år 2007 estimeret. Formålet med 

fremgangsmåden er at være i stand til at operationalisere de væsentligste forhold, der er 

identificeret i forbindelse med den strategiske analyse. 

Ved hjælp af ovenstående fokusområder, er det muligt systematisk og fyldestgørende at 

analysere hvert af Novo Nordisks segmenter.  
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Figur 16.1 - Udvikling i salg fordelt på segmenter 

Forventninger til salgsvækst i  budgetperioden for Novo Nordisks 
segmenter             Terminal 

  

2007 

R 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 

Diabetes              

Salg Moderne insuliner DKK 14.008 17.510 21.888 28.454 36.421 45.890 55.068 66.082 77.977 83.435 85.521 

Salgsvækst Moderne insuliner  29% 25% 25% 30% 28% 26% 20% 20% 18% 7% 3% 

Salg insulin andet DKK 16.470 15.811 15.179 14.572 13.989 13.429 13.026 12.636 12.256 11.889 11.532 

Salgsvækst Insulin andet  -3,35% -4% -4% -4% -4% -4% -3% -3% -3% -3% -3% 

Salg diabetes i alt DKK 30.478 33.321 37.066 43.025 50.410 59.319 68.095 78.717 90.233 95.324 97.053 

Salgsvækst diabetes i alt 9% 9% 11% 16% 17% 18% 15% 16% 15% 6% 2% 

               

Salg Biopharma (bløder) DKK 5.865 6.104 6.287 6.476 6.670 6.870 7.008 7.148 7.291 7.437 7.586 

Salgsvækst biopharma (bløder)  4,08% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Salg Biopharma andet DKK 5.488 5.745 5.975 6.214 6.463 6.657 6.856 7.062 7.203 7.347 7.494 

Salgsvækst Biopharma andet 4,69% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

Salg Biopharmaceuticals i alt DKK 11.353 11.850 12.263 12.690 13.133 13.527 13.864 14.210 14.494 14.784 15.080 

Salgsvækst - Biopharma i alt  4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 

               

Salg i alt DKK 41.831 45.171 49.329 55.716 63.543 72.846 81.959 92.927 104.727 110.108 112.133 

Salgsvækst i alt 8% 8% 9% 13% 14% 15% 13% 13% 13% 5% 2% 

Kilde: egen tilvirkning på baggrund af reformulerede opgørelser.  

 

16.3 Nøgletal 

16.3.1 Overskudsgrad af salg før skat  

Som gennemgået i regnskabsanalysen har Core OG salg en positiv tendens igennem perioden, 

trods et fald fra 2005-2006. Core OG salg var i 2007 på 21,2 %. Da der er opnået en lavere 

effektiv skattesats i 2007, påvirkes Core OG salg i positiv retning i forhold til året før. Det 

forventes, at Core OG salg fortsat vil stige grundet det stigende antal patienter, der behandles 

med de patentbeskyttede moderne insuliner.  

På omkostningssiden har der ligeledes været stigninger. F&U-omkostninger er steget kraftigst 

på Biopharmaceuticals, når man ser bort fra den usædvanlige omkostning, det har været at 

droppe inhalerbar insulin. Denne er sat som en del af F&U for diabetes. Det forventes ikke, at 

F&U-omkostningerne kommer til at stige mere, end de allerede gør. Da man på nuværende 

tidspunkt ikke ser nogen udviklingsmuligheder for de humane insuliner, fx NovoSeven.  
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Der forventes en stigende vækstrate på de moderne insuliner indenfor patentbeskyttelses 

perioden. Denne udløber i 2014 i USA, og derfor ses en lavere vækst på de moderne insuliner 

fra 2014 og fremefter.  

 

16.3.2 Effektiv skatteprocent 

Den effektive skattesats i Danmark forventes fremadrettet at være 25 %. 

 

16.3.3 Core OG andet efter skat 

I regnskabsanalysen fremgik det, at Core OG andet har været let svingende i den historiske 

analyseperiode. Nedgangen i 2006 skyldes primært er dårligt resultat for året vedrørende 

associerede selskaber. Posten er af tilbagevendende karakter, men kan være vanskelig at 

estimere. Derfor er der taget udgangspunkt i den historiske udvikling, der over de seneste tre 

år i gennemsnit har udgjort 0,21 % af nettoomsætningen. Den gennemsnitlige værdi benyttes 

som grundlag for estimeringen af posten i budgetperioden. Dette gøres dog med fratræk for 

den ekstra indtægt på 1.233 mio. kr., man i 2007 får ved salg af associerede virksomheder, da 

dette ikke kan forventes at være en del af det fremtidige overskud.  

 

16.3.4 Usædvanlige poster 

Usædvanlige poster er, som navnet antyder, svære at budgettere, hvorfor de i nærværende 

analyse værdiansættes til 0. For Q2 rapporten i 2008 er det dog udmeldt, at der forventes en 

valutakursgevinst på 444 mio. kr., hvorfor denne medtages i budgettet.  
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16.4 Proformaopgørelsen 
På baggrund af ovenstående forventninger til fremtiden er det muligt at udarbejde 

proformaopgørelsen. Denne er vist nedenfor. 

Figur 16.2 - Proformaopgørelse 

Proformaregnskab                           

  Realiseret:  Budgetperiode:        Terminal 

I Mio. Kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Omsætning:                 

Diabetesbehandling 24.012 27.866 30.478 33.321 37.066 43.025 50.410 59.319 68.095 78.717 90.233 95.324 97.053 

Biopharmaceuticals 9.748 10.877 11.353 11.850 12.263 12.690 13.133 13.527 13.864 14.210 14.494 14.784 15.080 

Omsætning i alt 33.760 38.743 41.831 45.171 49.329 55.716 63.543 72.846 81.959 92.927 104.727 110.108 112.133 

Driftsomk. i alt 28.173 32.413 34.900 37.692 41.084 44.782 48.812 53.205 57.994 63.213 68.902 75.104 81.863 

DO fra salg i alt 5.587 6.330 6.931 7.479 8.245 10.934 14.730 19.641 23.965 29.714 35.825 35.004 30.270 

Andet driftloverskud 402 -98 994 119 120 411 217 249 292 253 265 270 263 

Usædvanlige poster -644 825 821 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Driftsoverskud i alt 5.345 7.057 8.746 8.042 8.365 11.345 14.947 19.891 24.257 29.967 36.090 35.274 30.532 

Nettofin indtægter -32 53 -1 7 20 8 12 13 11 12 12 12 12 

Totalindkomst 5.313 7.110 8.745 8.049 8.385 11.353 14.959 19.904 24.268 29.979 36.102 35.286 30.544 

                  

Pengestrømsopg.                           

Driftsoverskud i alt 5.345 7.057 8.746 8.042 8.365 11.345 14.947 19.891 24.257 29.967 36.090 35.274 30.532 

Gns. Nettodriftsakt. 1.061 1.230 -361 2.062 2.599 3.992 4.892 5.815 5.695 6.855 7.375 3.363 1.266 

Frit Cash Flow 4.284 5.827 9.107 5.980 5.766 7.353 10.055 14.076 18.562 23.112 28.715 31.912 29.267 

 Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformulering opgørelser 

Ovenstående tabel viser de samlede estimater på baggrund af de opstillede budgetfaktorer i 
salgsfremskrivningen.  

Proformaopgørelsen er udarbejdet til brug for den endelige værdiansættelse i det senere afsnit 
om FCFF. 
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17. Kapitalomkostninger 

For at kunne værdiansætte Novo Nordisk, er det nødvendigt at kunne tilbagediskontere de 

fremtidige cash flows. Til brug for dette er det nødvendigt at beregne den rette 

tilbagediskonteringsfaktor, der afspejlet risikoen på driften. I forbindelse med dette indgår der 

en beregning af Weighted Average Cost of Capital – WACC (vejede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger). 

 

Formlen for beregning af WACC er: 

 

 

Hvor: 

  

 

 

 

 

 

17.1 Afkastkravet til egenkapitalen 
Til estimering af afkastkravet til egenkapitalen benyttes CAPM-modellen, hvortil formlen er 

som følger; 

 

Ri = Rf + Bi*(Rm-Rf) 

 

Hvor: 

Ri = Afkastkravet for investering i en aktie og således afkastkravet på egenkapitalen 

Bi = Den systematiske risiko for aktien 

Rm = Det forventede afkast på markedsporteføljen 

(Rm – Rf) = markedets risikopræmie 
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17.1.1 Risikofrie rente 

Når der på denne måde skal beregnes, er det nødvendigt at kende den risikofrie rente. 

Imidlertid er der forskel på denne alt afhængig af, hvor lang en tidshorisont der skal 

tilbagediskonteres fra. 

I praksis komplicerer forskellige risikofrie renter beregningen og gennemsigtigheden, hvor 

der typisk anvendes én rentesats til beregningen. Det oplagte valg vil derfor falde på en dansk 

statsobligation med mellemlang løbetid. Det er her valgt, at denne skal være 10 år. 

Renten på en sådan er pr. 1.oktober 2008 4,3460 % p.a.47. 

17.1.2 Den systematiske risiko 

Den typiske fremgangsmåde til estimering af den systematiske risiko β er gennem en 

regressionsanalyse på baggrund af den historiske kovarians med et relevant aktieindeks. I 

praksis er det dog ikke nogen simpel opgave at estimere den systematiske risiko. Man 

benytter det valgte aktieindeks som alternativ til markedsporteføljen og benytter historiske 

værdier som baggrund for at beskrive den fremtidige systematiske risiko. 

Som følge af denne i praksis noget tillempede måde at estimere værdien på, er der også en 

naturlig usikkerhed om værdien. Imidlertid estimerer Jyske Bank β-værdien til at være 0,9048. 

Det vil således være denne der benyttes som udtryk for den systematiske risiko. 

17.1.3 Markedets risikopræmie 

Ligesom den systematiske risiko er denne faktor svær at estimere i praksis. Forskellige 

analytikere vil ganske givet komme frem til forskellige værdier. For at opnå så stor konsistens 

i afhandlingen som muligt, er det valgt at benytte Jyske Banks estimat af værdien, som er 

7,7%49. 

 

17.1.4 Samlet afkastkrav til egenkapitalen 

På denne måde er det nu muligt at beregne afkastkravet til egenkapitalen, som er følgende: 

 

                                                           

47 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 
48 http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=244270&src=novonordisk2008q4analyse30012009.pdf 
49 http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=244270&src=novonordisk2008q4analyse30012009.pdf 
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Ri = 4,3460 % + 0,90 * 7,7 % = 11,276 % 

 

17.2 Afkastkrav til gælden 
Der er her tale om at skulle fastlægge den rente, hvortil Novo Nordisk er i stand til at optage 

lån. Denne rente er baseret på markedssituationen sat til 6 % p.a. før skat50. 

Med en effektiv skattesats på 28,8 %, giver dette et afkastkrav til gælden efter skat, på 4,27%. 

 

17.3 Markedsværdi af egenkapital 
For at nå frem til den egentlige værdiansættelse af Novo Nordisk er det nødvendigt at anvende 

et estimat af værdien af egenkapitalen. Hertil benyttes markedsværdien på de udestående 

aktier. Det er valgt at benytte ultimokursen 2007. Ultimo 2007 var kursen 27151, og der var 

621.144.870 udestående aktier52. Dette giver en markedsværdi for egenkapitalen på kr. 

168.330.259.770, hvortil beregningen er illustreret herunder. 

Figur 17.1 – Antal aktier 

Antal udestående aktier i alt   
A-aktiekapital opgjort i aktier af 1 kr. 107.487.200 
B-aktiekapital opgjort i aktier af 1 kr 539.472.800 
Egne aktier, jf. årsrapport 2007 -25.815.130 
Antal udestående aktier i alt 621.144.870 
    
Kurs 31.12.2007 271 
Markedsværdi af egenkapitalen 168.330.259.770 
  

Kilde: Egen tilvirkning efter Novo Nordisk årsrapport 2007 

 

Når kapitalandele i associerede virksomheder fratrækkes de finansielle aktiver kan 

markedsværdien af nettofinansielle passiver aflæses i den reformulerede balance i bilag 8. 

Således har Novo Nordisk nettofinansielle aktiver for kr. 4.158 mio.  

 

                                                           

50 www.jyskebank.dk 
51 http://borsen.dk/virksomhed/novo_nordisk_b 
52 Novo Nordisk årsrapport 200 7, note 21. 
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Således bliver markedsværdien af nettodriftsaktiver 168.330 mio. minus 4.158 mio. = 164.172 

mio. DKK. 

 

17.4 Udregning af WACC 
På denne måde, kan afkastkravet til driften – WACC’en beregnes til: 

 

(168.330/164.172) * 11,276% + (-4.158/164.172) * 4,27% = 11,45% 

 

På baggrund af det estimerede proformregnskab, den beregnede WACC samt værdien af 

aktieoptionerne, kan FCFF-modellen nu opstilles. 

17.5 Niveau for terminalvækst 
I FSR’s faglige notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med 

værdiansættelse af virksomheders og virksomhedsandele fremgår det, at ved et 

inflationsniveau på omkring 2% (hvilket ca. er gældende i dag), vil terminalvæksten som 

hovedregel ligge i intervallet 0% - 5%, afhængig af branche53. 

Som det fremgik af budgetteringen og proformaopgørelsen i afsnit 15.4, estimeres en 

gennemsnitlig terminalvækst på 2,2 %. Denne gennemsnitlige vækst dækker over små 

variationer mellem Novo Nordisks segmenter. Eksempelvis vurderes vækstpotentialet for 

diabetessegmentet samlet til 2,25 %, herunder en stigning på 2,5 % inden for moderne 

insuliner, og et fald på 3 % inden for humane insuliner. Blødersegmentet vurderes kun som 

værende 2 %. Bevæggrunden for den højere vækst i diabetessegmentet er, som beskrevet i 

den strategiske analyse, at der ikke ses tegn på, at prævalensen af sygdommen skulle være 

aftagende. Desuden er der væsentlige barrierer for nye konkurrenter. Den stærke langsigtede 

vækst samt høje adgangsbarrierer fremhæves i publikationen fra FSR, som forhold der er 

medvirkende til, at terminalvæksten kan estimeres middel i intervallet 0 % - 5 %. Den 

estimerede terminalværdi på 2,2 % er beregnet som et vægtet gennemsnit der sikrer, at 

forventninger til særligt diabetessegmentet bliver tilgodeset. 

                                                           

53 FSR, December 2002, side 74 
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18. FCFF-model 
 

Figur 18.1 – FCFF-model 

I mio. kr. Realiseret Budgetperiode               Terminal 

  2007 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 

Driftsoverskud 8.746 8.042 8.365 11.345 14.947 19.891 24.257 29.967 36.090 35.274 30.532 

Nettodriftsaktiver 26.170 27.573 29.748 33.045 37.084 41.839 46.621 52.508 57.409 62.241 67.737 

FCFF   5.585 4.458 5.204 6.700 9.231 12.110 15.165 18.316 19.920 21.283 

Diskonteringsfaktor   1,1145 1,2421 1,3843 1,5428 1,7195 1,9164 2,1358 2,3803 2,6529   

Nutidsværdi af FCFF   5011 3589 3759 4342 5369 6319 7101 7695 7509   

NPV af FCFF frem til 2016 50.693            

Terminalværdi           341.145   

 af terminalværdi 128.593            

Virksomhedsværdi i alt 179.287                     

Bogført værdi af nettofin akt. 6012            

Værdi af aktieoptioner -562            

Værdi af egenkapital 184.737                     

Værdi pr. aktie 297,4                     

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Beregningen viser at det estimerede proformaregnskab og den beregnede WACC resulterer i 

et kurstarget på 297 kr. pr. aktie. 

Kursværdien på Novo Nordisks b-aktie på 297 kr. er højere end lukkekursen for aktien pr. 

01.10.2008. som var 280. Dette svarer til, at aktien ifølge ovenstående beregninger er 

undervurderet med 17 %-point.  

Forskellen kan skyldes variation i de opstillede forudsætninger, herunder WACC. 
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19. Konklusion 

I forhold til nærværende opgave konkluderes der hermed på problemformuleringen. 

Hovedspørgsmålet i problemformuleringen er; hvorvidt spotkursen pr. 01.10.2008 afspejler 

virksomhedens strategiske og økonomiske potentiale? 

Dette har gennem afhandlingen været delt op i flere underafsnit, hvor henholdsvis den 

strategiske og økonomiske position er gennemgået og analyseret. 

Afhandlingen er således delt op i tre hovedkategorier; én der omhandler den strategiske 

position, én der omhandler den økonomiske position, og én der konkret værdiansætter Novo 

Nordisks b-aktie. 

Den strategiske analyse er delt op i primært tre modeller: BCG-matricen, PESTEL og Porters 

Five Forces. 

I forbindelse med den interne analyse konstateres det, at den overvejende del af Novo 

Nordisks produktportefølje bevæger sig i retningen fra at være en ”Star” til at være en ”Cash 

Cow”, mens en meget lille del af produktporteføljen er i gang med en bevægelse fra ”Cash 

Cow” til ”Dog”. Dette vurderes positivt. 

I forbindelse med omverdensanalysen kan det konstateres, at Novo Nordisk har en generel 

stærk position på langt de fleste områder. Ikke mindst vurderes det, at selskabet besidder en 

styrke i forbindelse med forskning og udvikling. Ligeledes vurderes det, at der vil være 

ganske lille politisk påvirkning af selskabet. 

I relation til brancheanalysen er der gennemført en rating af Novo Nordisk på hvert af 

områderne, for i højere grad at kunne konkretisere de analyserede forholds påvirkning af 

konkurrenceintensiteten. Den samlede rating af påvirkningen fra de analyserede elementer 

gav et resultat på 2, hvilket vil sige en overordnet moderat påvirkning. 

Den totale sammenfatning af Novo Nordisks strategiske position, er at den overordnet set må 

betragtes som værende relativt stærk, baseret på analyserne i det strategiske afsnit. 

Den videre behandling af Novo Nordisk i afhandlingen omfatter en regnskabsanalyse. Her 

indgår bl.a. reformulering af resultatopgørelse, balance og egenkapitalen. 
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Udgangspunktet for regnskabsanalysen er en dekomponering af nøgletallet: egenkapitalens 

forrentning. Det konkluderes, at dette er steget kraftigt gennem den sidste halvdel af 

analyseperioden, til et niveau på 28,1 % i 2007. 

Der er i regnskabsanalysen konstateret en generel positiv udvikling i salgsvæksten, ligesom 

der er konstateret en generel positiv udvikling i resultatet over den analyserede periode. Ikke 

mindst er det væsentligt, at der er konstateret en positiv udvikling for de segmenter, der 

strategisk satses på, hvilket ses i overskudsgraden fra salg, der er positiv og stigende gennem 

analyseperioden.  

Endeligt er der gennemført en udarbejdelse af proformaregnskab, der har været sidste skridt 

på vejen mod den egentlige værdiansættelse. Dette er udarbejdet på baggrund af de 

gennemførte strategiske- og regnskabsanalyser. 

Der er i denne forbindelse foretaget en række vurderinger og estimater til brug for 

udarbejdelsen af budgetterne. 

Til den konkrete værdiansættelse er FCFF-modellen benyttet og med baggrund i denne, 

baseret på proformaregnskabet, er værdien af Novo Nordisks b-aktie pr. 01.10.2008, der er 

dagen til sammenligning af spotkursen med den beregnede kurs på 297. Sammenlignet med 

den officielle spot lukkekurs på dagen, 280, kan det konkluderes, at handelskursen på Novo 

Nordisk aktien var undervurderet i forhold til den beregnede værdi - helt præcist 17 % -point. 

Der ville således, ifølge resultatet af nærværende analyse, på daværende tidspunkt have været 

et potentiale i at købe aktien. 
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20. Perspektivering 

En afhandling som nærværende tager i sagens natur tid at skrive. Før forfatterne har genlæst 

gammel teori, læst ny, sat sig ind i det område, der ønskes undersøgt, og gennemført hele 

skriveprocessen, går der hurtigt flere måneder. 

Normalt er der ikke nogen problemer eller udfordringer forbundet med, at denne proces tager 

op til et halvt år. Naturligvis ændrer verden sig, og der opstår kontinuerligt situationer og 

forhold, som man med fordel kunne inddrage i en afhandling som denne. Imidlertid er det 

nødvendigt at sætte en skæringsdato for, hvornår informations- og dataindsamling skal 

stoppe. Herefter kan der indtræffe begivenheder, der kan have indflydelse på, hvordan det 

omhandlede område udvikler sig, og der kan indtræffe hændelser, der ville ændre 

konklusionen, såfremt de blev inddraget i afhandlingen. 

I forbindelse med nærværende afhandling er der som følge af den naturlige fremgangsmåde 

ligeledes sat en skæringsdato, der er besluttet at være d. 01.10.2008. I dette tilfælde har der 

derimod ikke været tale om en verden, der har artet sig ”normalt”, det vil sige med mindre 

udsving og offentliggørelse af informationer, der i sagens natur rykker på beslutninger og 

resultater. Der har derimod været tale om en række hændelser, der har ændret den 

økonomiske sammenhæng på et globalt plan. Finanskrisen har haft betydning for samtlige 

virksomheder overalt på kloden. Nogle er selvsagt hårdere ramt end andre. Indvirkningen har 

været forskellig fra branche til branche, ligesom størrelsen af virksomhederne også har haft 

væsentlig betydning. Der har tegnet sig et billede af, at jo større og international en spiller, en 

virksomhed har været, jo hårdere ramt af finanskrisen har de også været. 

20.1 Aktiekursen 
Som det fremgår af nedenstående figur, er C20-indekset faldet kraftigt siden 1. oktober 2008. 

Dette viser med andre ord et generelt fald i værdien af de mest handlede danske 

virksomheder. Interessant er det således at vurdere, hvorvidt Novo Nordisk har haft samme 

nedadgående trend som de øvrige store danske aktier i C20-indekset. Figuren herunder 

illustrerer Novo Nordisks aktie i forhold til C20-indekset. 
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Figur 20.1 – Udvikling af Novo Nordisk aktiekurs og C20  

 
Kilde: Datastream 

 

Som det ganske tydeligt fremgår af ovenstående figur, er C20-indekset faldet væsentligt mere 

end Novo Nordisk fra oktober 2008 til februar 2009. Hvor C20-indekset er faldet meget i 

starten og siden har stabiliseret sig ca. 40 % under udgangspunktet primo august 2008, er 

Novo Nordisks aktiekurs stort set uændret i forhold til udgangspunktet.  

Det store spørgsmål er således, hvorfor Novo Nordisks aktiekurs kan forblive stort set 

uændret i et marked, hvor alle andre kurser falder som følge af en økonomisk situation, der 

for langt de fleste har været uoverskuelig og præget af kaos og usikkerhed. 

Hvor de fleste andre aktier først har stabiliseret sig, da der begyndte at komme meldinger om 

”hjælpepakker” og redningsforsøg fra regeringer verden over, har Novo Nordisks aktie 

bibeholdt sin værdi mere eller mindre uændret. Årsagen til dette skal findes i, at der er tale om 

en virksomhed, der ikke vil være særligt påvirket af de generelle markeds konjunkturer, som 

de fleste andre er. 

Som tidligere nævnt i den strategiske analyse kan det populært udtrykkes som, at uanset 

hvilken vej konjunkturerne peger, så vil diabetes patienterne stadig have behov for deres 

insulin. Det er med andre ord noget af det sidste, hvortil omkostningerne skæres for 

patienterne. 

Det betyder selvfølgelig samtidig, at Novo Nordisk heller ikke følger med op, på samme 

måde som de fleste andre virksomheder, når konjunkturerne er positive, da dette ikke ændrer 

ved antallet af diabetespatienter – i hvert fald på kort sigt. 
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Det kan således konstateres, at trods overvældende finanskrise og enorm økonomisk 

usikkerhed, har der ikke været tilsvarende voldsomme påvirkninger af Novo Nordisks 

aktiekurs, som der har af mange andre virksomheder. 

Udover en påvirkning på aktiekursen, har mange virksomheder oplevet problemer i forhold til 

likviditet, idet banker og andre finansieringskilder har nægtet kredit, samt forhøjelse af lån i 

den forgangne periode. Hvorvidt dette også har været gældende for Novo Nordisk, er der her 

ikke belæg for at udtale sig om, men noget tyder på, at der ikke har været problemer i denne 

forbindelse for Novo Nordisk. Imidlertid virker det usandsynligt, at Novo Nordisk ikke – som 

alle andre – har haft udfordringer i forbindelse med deres eksportmarkeder. Der tænkes i 

denne forbindelse primært på valuta som i stor udstrækning har været svær at skaffe i det 

fornødne omfang. I og med at Novo Nordisk genererer en stor del af sin indtægt på 

udenlandske markeder, må der også have været et behov for at kunne skaffe valuta. Dette må 

have medført ganske høje omkostninger for selskabet. 

 

20.2 Årsrapport 2008 
Som nævnt tidligere i perspektiveringen er der for denne afhandling sat en skæringsdato for 

informationsindsamling, der hedder d.1. oktober 2008. Årsagen til denne skæringsdato er, at 

arbejdet med afhandlingen påbegyndtes denne dato, og det var nødvendigt at kunne forholde 

sig til data uden overvejelser om, hvordan de udviklede sig. Således er langt den største del af 

afhandlingen også baseret på årsrapporten for 2007 samt tidligere år. Imidlertid er der under 

afhandlingens udarbejdelse offentliggjort årsrapporten for 2008. Naturligvis er der data i 

denne, der kunne give et mere tidssvarende billede af Novo Nordisks økonomiske og 

strategiske situation. Imidlertid er det som konsekvens af skæringsdatoen valgt ikke at benytte 

denne i hverken den strategiske- eller regnskabsanalysen. 

Når årsrapporten gennemlæses, kan det konstateres, at der ikke umiddelbart har været 

væsentlige hændelser i løbet af 2008 for Novo Nordisk. Virksomheden har udviklet sig i den 

forventede retning. Herunder bør ikke mindst nævnes en udvikling i salget af moderne 

insuliner, hvor der har været en stigning på 24 % i forhold til 2007. Dette er en væsentlig 

større stigning end den totale omsætningsstigning for året, som udgjorde 9,44 %. Lige så vel 

bør det nævnes, at der fra 2007 til 2008 har været en stigning i resultat før skat på 15,7 %. 
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Udover disse finansielle nøgletal er der i årsrapporten et afsnit, der omhandler den globalt 

ustabile situation, hvor Novo Nordisks CFO kommenterer situationen set fra Novo Nordisks 

synsvinkel lige så vel som fra den farmaceutiske industris perspektiv generelt. 

Jesper Brandgård (CFO Novo) udtaler bl.a., at han ikke mener den økonomiske krise vil have 

stor indvirkning på de store internationale farmaceutiske virksomheder på kort sigt. Han 

mener, de mindre virksomheder, og i særdeleshed biotekvirksomhederne, vil have problemer 

på kort sigt med især at skaffe kapital til udvikling af nye produkter. Derimod mener han, at 

de store virksomheder i industrien vil opleve problemer på længere sigt som en naturlig følge 

af, at der vil være generelle omkostningsreduktioner i de offentlige systemer i hele verden. 

Således vil det, efter hans udsagn at dømme, opleves, at det trods livsnødvendigheden for 

patienterne vil blive skåret i omkostningerne til medicinudgifter. Dette er i klar modstrid med 

antagelsen om, at omkostningerne hertil ikke kan skæres synderligt, da der i så fald er tale om 

at fratage mennesker muligheden for at overleve. 

Hans argumentation er, at de offentlige sundhedssystemer globalt i langt højere grad vil 

fokusere på, at der skal anvendes generiske (kopi) produkter i stedet for de originale 

præparater. Således vil dette påvirke en virksomhed som Novo Nordisk, der udelukkende 

producerer og sælger sine egne originale produkter.   

Jesper Brandgård mener på denne måde, at også de store virksomheder vil blive ramt af denne 

finansielle krise på denne måde, på lang sigt, og som følge af reducerede salgsindkomst og 

deraf mindre overskud vil have sværere ved at skaffe kapital til fortsat forskning og udvikling. 

Således kommer de store farmaceutiske selskaber til på sigt at stå i samme situation, som han 

mener, de mindre kommer til langt hurtigere. 

Videre beskæftiger han sig med situationen på FX-markedet, hvor specielt dollarkursen har 

haft stor betydning for omsætningen. Han udtaler, at stigningen i omsætningen ville have 

været 3 % større, såfremt dollarkursen ikke havde været udsat for det fald, der er set i 2008. 

Således har dette også stor betydning for et selskab som Novo Nordisk. 

Endeligt udtaler Jesper Brandgård, at han mener, der her vil være tale om en langvarig og 

massiv global krise, men at Novo Nordisk som følge at ganske store ressourcer og positive 
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netto finansielle aktiver står overfor en potentiel stor mulighed for at kunne investere og 

foretage opkøb i markedet på nuværende tidspunkt. 
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Bilag 1 - Anvendt terminologi 

 

Nærværende er den anvendte medicinske terminologi beskrevet nærmere 

 

Diabetes1 

Diabetes mellitus også kaldet sukkersyge er en tilstand hvor kroppen har forhøjede 

blodglukose værdier og har abnormiteter i stofskiftet af glukose, fedt og protein. Denne 

tilstand skyldes relativ eller absolut insulinmangel. 

Der findes flere foskellige typer af diabetes mellitus hvoraf type 1 og type 2 er de vigtigste. 

Type 1 er kendetegnet ved absolut insulinmangel og skyldes nedsat dannelse af insulin i 

pancreas pga ødelæggelse af betacellerne udløst af autoimune processer. Når personer bliver 

diagnosticeret med en type 1 er de fleste normalvægtige eller undervægtige, hvilket skyldes 

den udtalte insulinmangel der forårsager nedbrydning af væv, fedtdepoter og væskemangel. 

Type 1 diabetes behandles altid med insulin. Type 1 diabetes rammer oftest børn og unge. 

Type 2 diabetes er den hyppigste form for diabetes mellitys. Type 2 er kendetegnet ved våde 

at have insulinresistens og en defekt i insulinkretionen, hvilket forhindrer at en forøget 

insulinkretion kompenserer for insulinresistensen. 

Patienter med type 2 diabetes behandles først og fremmest med peroral antidiabetisk 

behandling og livsstilsintervention, da ketosetendensen godt kan forhindres uden at kroppen 

får tilført insulin. Alligevel må ca. 20% af type 2 diabetikere behandles med insulin for at 

opnå acceptable blodglukoseværdier. Type 2 bliver sat i insulinbehandling ud fra følgende 

kriterier: 

1. Hvis de opstillede behandlingsmål ikke er opnået via livsstilsændringer og peroral 

antidiabetisk behandling. 

2. Hos normalvægtige og undervægtige der har en nedsat egen produktion af insulin. 

3. I stresstilstande eksempelvis ved større operative indgreb.  

 

                                                 
1 Hemansen, Kjeld; Diabetesdiæt fra Ib Hessov klinisk ernæring, 4. udgave. 
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Insulin2+3 

Insulin er et hormon, der dannes i beta-cellerne i de langerhanske øer i pancreas. Insulin er 

kroppens primære regulator for glukosemetabolismen. Insulin regulerer blodglukosen ved at 

stimulere vævets optagelse og forbrænding af glukose, dannelse af muskelglukosen m.m. 

Insulin anvendes terapeutisk ved behandling af diabetes mellitus. 

 

Der findes flere typer insulin. Insulinpræparaternes væsentligste forskelle ligger i hvor hurtigt 

virkningen indtræder, hvornår der optræder maksimal virkning og virkningshastigheden. 

Insulintyperne opdeles i langsomt- og hurtigtvirkende insulin, samt om der er en analog eller 

humant insulin. 

 

De langsomt virkende 

Langsomt virkende human insulin virker ca. 18-24 timer og maksimal virkning efter 6-10 

timer. Langsomt virkende analog insulin giver en helt stabil insulinkoncentration uden 

maksimumeffekt, hvilket efterligner den basale naturlige insulin sekretion. Forskellen mellem 

langsomt virkende analog insulin og langsomt virkende human insulin er, at langsomt 

virkende analog insulin optagers langsommere end det langsomt virkende humane insulin, 

hvilket bevirker en næsten konstant insulinmængde i kroppen i de 24 timer produktet virker, 

hvilket medfører færre lave blodsukkerværdier om natten samt lavere faste blodglukose om 

morgenen. 

 

De hurtigtvirkende insulintyper 

Hurtigt virkende analog insulin virker inden for 15 minutter. Hurtig virkende human insulin 

virker ca. 4-8 timer . 

Analog insulin efterligner det insulin ikke-diabetikere har. Der tages umiddelbart lige før eller 

under måltidet. Fordelen ved hurtigtvirkende analog insulin er, at det giver diabetikeren større 

fleksibilitet i forhold til insulin og måltider, da insulinet virker hurtigere og er hurtigere ude af 

kroppen end hurtigtvirkende human insulin. Det giver diabetikerne den fordel at de kan 

springe mellemmåltiderne over. 

                                                 
2 Holm-Nielsen, Niels; Klinisk ordbog, 15. udgave, Munksgaard bogklubber. 
3 . Dk 
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Prævalens4 

Prævalens er et udtryk for, hvor stor en del af populationen der er syg på et givent tidspunkt. 

 

Blockbuster 

Når et farmaceutisk produkt opnår blockbuster status betyder det, at produktet opnår et årligt 

salgsniveau på over 1 mia. USD. 

 

                                                 
4 www.ucsf.dk 
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Bilag 2 – Geografisk fordelt diabetes 
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Bilag 3 - Novo Nordisks diabetesmarkedsandele 2007 
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Bilag 4 - Dekomponering af ROE, Den udvidede DuPont-
model 
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Bilag 5 - Reformuleret egenkapital 
 
Reformuleret egenkapital        

     2007 2006 2005 2004 2003 

Egenkapital primo    30.104 27.634 26.504 24.776 22.477 

          

Transaktion med ejerne        

Salg af egne aktier    241 210 206 87 15 

Køb af egne aktier    -3.000 -3.000 -3.018 -1.982 -1.619 

Udbytte     -2.221 -1.945 -1.594 -1.488 -1.243 

Transaktion med ejerne i alt   -4.980 -4.735 -4.406 -3.383 -2.847 

          

Totalindkomst         

Årets resultat jf. resultatopgørelse  8.522 6.452 5.864 5.013 4.833 

anden totalindkomst jf. officiel EK opgørelse 223 658 -551 -6 237 

Totalindkomst i alt    8.745 7.110 5.313 5.007 5.070 

          

Omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse 130 113 223 104 76 

          

Saldo Ultimo    33.999 30.122 27.634 26.504 24.776 
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Bilag 6 - Reformuleret balance 
 
Reformuleret balance.         

           

Driftsaktiver     2007 2006 2005 2004 2003 

Goodwill      68 17 17 25 215 

Patenter og licenser    367 464 284 169 5 

Andre immaterielle aktiver    236 158 184 120 111 

Grunde og bygninger    8.590 8.294 7.200 6.563 6.350 

Produktionsanlæg og maskiner   8.247 7.389 6.713 6.265 5.847 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   923 892 833 734 989 

Materielle anlægsaktiver under udførsel og a/c betaling 1.845 3.775 5.195 3.997 3.156 

Kapitalandele i associerede virksomheder  500 788 926 883 1.040 

Udskudt skatteaktiver    2.522 1.911 879 769 579 

Øvrige finansielle anlægsaktiver   131 169 169 159 80 

Råvarer og hjælpematerialer    1.210 1.088 1.131 1.130 1.128 

VUF      6.010 4.697 4.581 4.127 3.563 

Færdigvarer     1.800 2.615 2.070 1.906 1.840 

Varedebitoree     6.092 5.163 4.794 4.062 3.785 

Tilgodehavende skat    319 385 504 710 134 

Andre tilgodehavender    1.493 1.784 1.455 1.855 2.652 

Driftsaktiver i alt     40.353 39.589 36.935 33.474 31.474 

Driftsforpligtigelser         

Hansættelser til udskudt skat    2.346 1.998 1.846 1.853 1.510 

Hensættelser til pension    362 330 316 250 222 

Andre hensatte forpligtelser    1.239 911 335 358 271 

Gæld til leverandører    1.947 1.712 1.500 1.061 1.008 

Skyldig selskabsskat    929 788 676 631 643 

Andre Gældsforpligtelser    4.959 4.863 4.577 3.721 3.366 
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Andre hensatte forpligtelser    2.401 2.456 2.384 1.360 1.040 

Driftsforpligtelser i alt    14.183 13.058 11.634 9.234 8.060 

Nettodriftsaktiver (investeret kapital)   26.170 26.531 25.301 24.240 23.414 

Netto finansielle aktiver         

Langfristede gældsforpligtelser   961 1.174 1.248 1.188 753 
Kortfristede gældsforpligtelser og afledte finansielle 
instrumenter  405 338 1.444 507 975 

Gældsforpligtelser i alt    1.366 1.512 2.692 1.695 1.728 

Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter  2.555 1.833 1.722 526 1.828 

Likvide beholdninger    4.823 3.270 3.303 3.433 1.262 

Netto finansielle aktiver i alt    6.012 3.591 2.333 2.264 1.362 

Egenkapital i alt     32.182 30.122 27.634 26.504 24.776 
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Bilag 7 - Reformuleret resultatopgørelse 
 
Reformuleret resultatopgørelse:         

       2007 2006 2005 2004 2003 

Nettoomsætning      41.831 38.743 33760 29.031 26.158 

Produktionsomkostninger     8.141 7.903 7652 6.828 6.333 

Bruttoresultat      33.690 30.840 26108 22.303 19.825 

Salgs og distrubutionsomkostninger    12.340 11.552 9624 8.054 7.335 

Forsknings og udviklingsomkostniger    7.333 6.014 4854 4.134 3.858 

Administrationsomkostniger     2.389 2.285 2015 1.818 1.669 

Af og nedskrivninger     3.007 2.142 1930 1.892 1.577 

Licensindtægter      229 148 164 382 901 

Driftoverskud fra salg før skat     8.850 8.995 7.849 6.787 6.287 

Skat herpå      1.919 2.665 2262 2.243 2.216 

Driftoverskud fra salg efter skat    6.931 6.330 5587 4.544 4.071 

Anden driftoverskud          

Andre driftindtægter netto     92 124 239 193 135 

Resultat af kapitalandele i ass. Virksomheder   1.233 -260 319 -117 -59 

Kursgevinster på værdipapirer (netto)    0 153 0 0 2 

Valutakursgevinster (netto)     0 0 288 0 0 

Valutakursgevinster på afledte fin. Instrumenter (netto)  981 409 0 663 1.195 

Kurstab på værdipapirer (netto)    60 0 20 12 0 

Valutakurstab      71 268 0 130 229 

valutakurstab på afledte finansielle instrumenter (netto)  0 0 328 0 0 

Andre finansielle omkostninger    52 62 69 55 56 

Andet driftoverskud (før skat)     2.123 96 429 542 988 

Skat på andet driftoverskud     531 27 120 163 296 

Andet driftoverskud (efter skat)    1.592 69 309 379 692 

Anden totalindkomst jf. egenkapitalopgørelse   223 658 -551 -6 237 
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Netto renteposter           

Renteindtægter      322 369 210 235 285 

Renteomkostninger      324 296 254 107 184 

Netto renteposter (før skat)     -2 73 -44 128 101 

Skat på finansielle poster     -1 20 -12 38 30 

Nettorenteposter (efter skat)     -1 53 -32 90 71 

Totalindkomst i alt      8.745 7.110 5313 5.007 5.070 
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Noter til Reformulerede resultatopgørelse 
 
Af - og nedskrivninger 2003 2004 2005 2006 2007 

Produktionsomkostninger 1076 1322 1525 1682 1652 

Salgs- og distributionsomkostninger 116 226 67 56 31 

Forsknings - og udviklingsomkostninger 197 218 234 302 1205 

Administrative omkostniger 188 126 107 102 119 

Resultat af kap. Andele i ass. Virksomheder. 4 0 0 0 0 

Af - og nedskrivninger i alt 1581 1892 1933 2142 3007 

      

      

Licensindtægter og andre driftsindtægter 2003 2004 2005 2006 2007 

Licensindtægter og indtægter fra forlig 901 382 164 148 229 

Nettoindtægt indenfor IT, ingeniørvirk, mv. 43 58 51 55 26 

Div. Indtægter 92 135 188 69 66 

Licensindtægter og andre driftindtægter i alt 1036 575 403 272 321 

      

      

Finanseille indtægter 2003 2004 2005 2006 2007 

Renteindtægter 285 235 210 369 322 

kursgevinster på værdipapirer (netto) 2 0 0 153 0 

Valutakursgevinster (netto) 0 0 288 0 0 

Valutakursgevinster på afledte fin. Instrum.(netto) 1195 663 0 409 981 

Finanseille indtægter i alt 1482 898 498 931 1303 
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Noter fortsat 
       

Finansielle omkostninger 2003 2004 2005 2006 2007 

Rentoomkostninger 184 107 254 296 324 

Kurstab på værdipapirer (netto) 0 12 20 0 60 

Valutakurstab (netto) 229 130 0 268 71 

Valutakurstab på afledte fin. Instrumenter (netto) 0 0 328 0 0 

Andre finansielle omkostninger 56 55 69 62 52 

Finansielle omkostninger i alt 469 304 671 626 507 

      

      

Beregning af skat på hhv. drift og anden aktivitet 2003 2004 2005 2006 2007 

Selskabsskatteprocent i perioden 30% 30% 28% 28% 25% 

Beregning af skat på driftoverskud       

Rapporteret skatteomkostningd iflg. Off. Res. Opg. 2543 2444 2370 2712 2449 

Skatteeffekt på renteposter 30 38 -12 20 -1 

Skal på andet driftoverskud 296 163 120 27 531 

Skat på driftoverskud 2217 2243 2262 2665 1919 
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Bilag 8 - Reformuleret balance gennemsnit 2004-2007 
 
Reformuleret balance GNS. (Primo+ultimo)/2      

          

Driftsaktiver     2007 2006 2005 2004 

Goodwill      43 17 21 120 

Patenter og licenser    416 374 227 87 

Andre immaterielle aktiver    197 171 152 116 

Grunde og bygninger    8.442 7.747 6.882 6.457 

Produktionsanlæg og maskiner   7.818 7.051 6.489 6.056 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   908 863 784 862 

Materielle anlægsaktiver under udførsel og a/c betaling 2.810 4.485 4.596 3.577 

Kapitalandele i associerede virksomheder  644 857 905 962 

Udskudt skatteaktiver    2.217 1.395 824 674 

Øvrige finansielle anlægsaktiver   150 169 164 120 

Råvarer og hjælpematerialer    1.149 1.110 1.131 1.129 

VUF      5.354 4.639 4.354 3.845 

Færdigvarer     2.208 2.343 1.988 1.873 

Varedebitoree     5.628 4.979 4.428 3.924 

Tilgodehavende skat    352 445 607 422 

Andre tilgodehavender    1.639 1.620 1.655 2.254 

Driftsaktiver i alt     39.971 38.262 35.205 32.474 

Driftsforpligtigelser        

Hansættelser til udskudt skat    2.172 1.922 1.850 1.682 

Hensættelser til pension    346 323 283 236 

Andre hensatte forpligtelser    1.075 623 347 315 

Gæld til leverandører    1.830 1.606 1.281 1.035 

Skyldig selskabsskat    859 732 654 637 

Andre Gældsforpligtelser    4.911 4.720 4.149 3.544 

Andre hensatte forpligtelser    2.429 2.420 1.872 1.200 

Driftsforpligtelser i alt    13.621 12.346 10.434 8.647 

Nettedriftaktiver (investeret kapital)   26.351 25.916 24.771 23.827 

Netto finansielle aktiver        

Langfristede gældsforpligtelser   1.068 1.211 1.218 971 
Kortfristede gældsforpligtelser og afledte finansielle 
instrumenter  372 891 976 741 

Gældsforpligtelser i alt    1.439 2.102 2.194 1.712 

Værdipapirer og afledte finansielle instrumenter  2.194 1.778 1.124 1.177 

Likvide beholdninger    4.047 3.287 3.368 2.348 

Netto finansielle aktiver i alt    4.802 2.962 2.299 1.813 

Egenkapital i alt     31.152 28.878 27.069 25.640 
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Bilag 9 - Reformulering resultatopgørelse – permanente og 
usædvanlige poster 
 
Reformulering af resultatopgørelse i permanente og usædvanlige poster.   

      

 2003 2004 2005 2006 2007 

Core Driftoverskud fra salg      

Core omsætning 26.158 29.031 33.760 38.743 41.831 

Core omkostninger (Fratrukket licensindt.) 19.871 22.244 25.911 29.748 32.981 

Core driftoverskud fra salg (før skat) 6.287 6.787 7.849 8.995 8.850 

Skat herpå 2.216 2.243 2.262 2.665 1.919 

Driftoverskud fra salg (efter skat) 4.071 4.544 5.587 6.330 6.931 

Core Anden driftoverskud      

Core amdre driftindtægter (netto) 135 193 239 124 92 

Core resultat af kapitalandele i ass, virksomheder -59 -117 319 -260 1.233 

Andet driftsoverskud (før skat) 76 76 558 -136 1.325 

Skat på core andet driftsoverskud 23 23 156 -38 331 

Andet driftsoverskud (efter skat) 53 53 402 -98 994 

Usædvanlige poster (+/-)      

Kursgevinster på værdipapirer (netto) + 2 0 0 153 0 

Valutakursgevinster (netto) + 0 0 288 0 0 

Valutakursgevinster på afledte fin. Instr. (netto) + 1.195 663 0 409 981 

Kurstab på værdipapirer (netto) - 0 12 20 0 60 

Valutakurstab (netto) - 229 130 0 268 71 

Valutakurstab på afledte fin. Instr. (netto) - 0 0 328 0 0 

Andre finansielle omkostninger - 56 55 69 62 52 

Anden totalindkomst jf. egenkapitalopgørelserne 237 -6 -551 658 223 

Usædvanlige poster i alt før skat 1.149 460 -680 890 1.021 

Skat på usædvanlige poster 274 140 -36 65 200 

Usædvanlige poster efter skat 875 320 -644 825 821 

Core netto renteposter      

Core renteindtægter 285 235 210 369 322 

Core renteomkostninger 184 107 254 296 324 

Core netto renteposter (før skat) 101 128 -44 73 -2 

Skat på finansielle poster 30 38 -12 20 -1 

Core netto renteposter (efter skat) 71 90 -32 53 -1 

Totalindkomst i alt 5.070 5.007 5.313 7.110 8.745 
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Bilag 10 - Diverse nøgletal 
 
Samtlige nøgletalsværdier fremkommer af gennemsnitsværdier af primo - ultimo  

      

1. Niveau      

  2003 2004 2005 2006 2007 

ROE 21,5% 19,5% 19,6% 24,6% 28,1% 

      

      

      

Dekomponering af ROE rentabilitetsanalyse 2003 2004 2005 2006 2007 

ROIC 22,0% 20,6% 21,6% 27,2% 33,1% 

Finansiel gearing 3,6% 7,1% 8,5% 10,3% 15,4% 

SPREAD 13,7% 15,7% 23,0% 25,5% 33,1% 

      

      

Samlede effekt af negativ finansiel gearing -0,50% -1,10% -1,90% -2,60%  

      

2. niveau      

      

Dekomponering af ROIC 2003 2004 2005 2006 2007 

Overskudsgrad 19,1% 16,9% 15,8% 18,2% 20,9% 

Aktivernes omsætningshastighed 1,15 1,22 1,36 1,49 1,59 

ROIC 22,0% 20,6% 21,6% 27,2% 33,1% 

      

      

      

Dekomponering af overskudsgrad 2003 2004 2005 2006 2007 

Overskudsgrad fra salg 15,6% 15,7% 16,5% 16,3% 16,6% 

Overskudsgrad fra andre poster 3,5% 1,3% -0,7% 1,9% 4,3% 

      

3. Niveau      

Dekomponering af driftsaktivernes omsætningshastighed    

      

      

      

1/AOH 0,87 0,82 0,73 0,67 0,63 
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Bilag 11 - Proformaregnskab 
 
Proformaregnskab              

 Realiseret:  Budgetperiode:        Terminal 

I Mio. Kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Omsætning:              

Diabetesbehandling 24.012 27.866 30.478 32.267 35.093 39.933 45.944 53.152 60.459 69.527 77.079 84.515 93.006 

Biopharmaceuticals 9.748 10.877 11.353 11.850 12.503 12.939 13.390 13.791 14.134 14.486 14.776 15.071 15.373 

Omsætning i alt 33.760 38.743 41.831 44.116 47.596 52.872 59.334 66.943 74.593 84.013 91.854 99.586 108.379 

Driftsomk. i alt 28.173 32.413 34.900 37.692 41.084 44.782 48.812 53.205 57.994 63.213 68.902 75.104 81.863 

DO fra salg i alt 5.587 6.330 6.931 6.424 6.512 8.090 10.522 13.737 16.599 20.800 22.952 24.482 26.516 

Andet driftloverskud 402 -98 994 119 120 411 217 249 292 253 265 270 263 

Usædvanlige poster -644 825 821 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Driftsoverskud i alt 5.345 7.057 8.746 6.987 6.632 8.501 10.738 13.987 16.892 21.053 23.217 24.753 26.779 

Nettofin indtægter -32 53 -1 7 20 8 12 13 11 12 12 12 12 

Totalindkomst 5.313 7.110 8.745 6.994 6.652 8.510 10.750 14.000 16.903 21.065 23.229 24.764 26.791 

              

Pengestrømsopg.              

Driftsoverskud i alt 5.345 7.057 8.746 6.987 6.632 8.501 10.738 13.987 16.892 21.053 23.217 24.753 26.779 

Gns. Nettodriftsakt. 1.061 1.230 -361 1.403 2.175 3.297 4.039 4.756 4.782 5.887 4.901 4.832 5.496 

Frit Cash Flow 4.284 5.827 9.107 5.585 4.458 5.204 6.700 9.231 12.110 15.165 18.316 19.920 21.283 

              

              

              

              

              

              

AOH 1,36 1,49 1,598 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

1/AOH 0,74 0,67 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

NDA 25.301 26.531 26.170 27.573 29.748 33.045 37.084 41.839 46.621 52.508 57.409 62.241 67.737 

Core OG salg før skat 23,2% 23,2% 21,2% 21,3% 21,4% 21,5% 21,6% 21,7% 21,8% 21,9% 22,0% 22,1% 22,2% 

Effektiv skattesats 28,8% 29,7% 21,7% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Core OG salg efter skat 16,5% 16,3% 16,6% 16,0% 16,1% 16,1% 16,2% 16,3% 16,4% 16,4% 16,5% 16,6% 16,7% 
Core OG andet efter 
skat 1,7% -0,4% 3,3% 0,4% 0,3% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 
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Bilag 12 - Markedsværdi af egenkapital 
 
 
Opgørelse af aktiekapital  

  

A-aktiekapital 107.487.200 

B-aktiekapital 539.472.800 

  

Antal udestående aktier i alt   

A-aktiekapital opgjort i aktier af 1 kr. 107.487.200 

B-aktiekapital opgjort i aktier af 1 kr 539.472.800 

Egne aktier, jf. Q2 2008 -25.815.130 

Antal udestående aktier i alt 621.144.870 

    

Kurs 31.12.2007 271 

Markedsværdi af egenkapitalen 168.330.259.770 

 
 


