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EXECUTIVE SUMMARY 
The purpose of this thesis has been to discover and discuss Genmab’s use of 

intangible assets and to make a valuation of the Danish public listed company 

Genmab A/S. Genmab is a company in the biotech industry, where they are focusing 

on research and development within cancer treatments. Genmab is focusing on 

treating people and have a lot of companies which they are partner with, but also 

competing with. At the moment Genmab only has one product on the market Arzerra 

®, but hopefully they will have such in the future, such as DLBCL and Daratumumab. 

This thesis has a lot of different steps. The first steps, looks at the initial thoughts, 

problem formulation, structure. Afterward the thesis focuses on conceptual 

framework and a discussion of the intangible assets. The discussion will focus mainly 

on the difference between research and development and how this affects the outcome 

in the annual reports. The third step looks on the strategic analysis, where the industry 

will be analyzed, together with different macro-environmental factors which can have 

an impact on Genmab’s future economic situation. Afterward the thesis focuses on 

historical financial performance over the latest 5 years and how this affects Genmab 

now and in the future. The last aspect of the thesis focus on the former three steps, 

where I will forecast the future financial result for Genmab and in the end make an 

valuation of Genmab using the DCF-model.  

The strategic analysis has a lot of focus on the external factors, where the models 

PESTEL and Porters-5-Forces will be used to collect information about the macro-

environmental. The strategic analysis shows that Genmab is in a competitive industry 

where there are a lot of competitors that are trying to research and develop against 

cancer. Expecially collaborations and governmental decisions have a big impact on 

Genmab. Besides that, comes that cost to research and develop is high, and the time in 

the phases has a long way to get out to the market and get the approval by FMA and 

EMA. In addition is the patent phase important. In the end, the strategic analysis will 

be summed up in a SWOT-analysis which focus and giving a description of the 

internal strengths and weaknesses, together with the external threats and opportunities.  

In the end there will be made a valuation of Genmab using the DCF-model, using the 

information made in the estimate of my future growth of Genmab’s economic 

situation.  
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1.0 Indledning: 
Genmab er en virksomhed, som efter en svær tid, har formået at få fremgang i både 

deres omsætning, men også på bundlinjen. Behovet for medicin indenfor cancer er 

øget og der er kommet mere bevidsthed omkring specielt cancerområdet. Derfor er 

der mange virksomheder, som forsøger at udnytte det potentiale, der er i markedet, for 

på den måde at skabe bedre resultater. Branchen er i det hele taget vokset markant, så 

konkurrencen på markedet er steget markant. Derfor er der også kommet flere 

muligheder mellem hvilke vacciner der vælges. I sammenhæng med at markedet er 

vokset markant, så kræver det større investeringer, end man allerede har haft. Specielt 

indenfor forskning og udvikling er omkostningerne steget betragteligt og det er derfor 

et vigtigt område for virksomhederne og det presser mange af selskaberne, idet at det 

kræver stort behov for kapital i denne industri. 

Genmab, som er en af de bioteknologiske virksomheder, er en virksomhed, som har 

fokus på specielt behandling af cancer. Genmab har udviklet og udvikler stadig på 

deres lægemidler imod specielt leukæmi og andre fuldt humane antistoflægemidler 

imod andre former for kræft. I øjeblikket har Genmab kun et produkt på markedet 

Arzerra ®, men man forventer, at deres nye middel Daratumumab rammer markedet 

omkring 2016-2017, alt efter om de får tilladelsen fra FMA og EMA.  

Genmab har som strategi fokus på kernekompetence indenfor at finde den bedste 

måde at kurere forskellige infektioner, samtidig med at man anvender den nyeste 

generations teknologi og man ønsker at være den første i klassen til at finde de enkelte 

midler. Ud fra dette ønsker man at differentiere sig på de forskellige midler man vil 

udvikle og disse skal samtidig have mulighed for kommercielt potentiale. Derudover 

ønsker man også at et succesfuldt biotech område.
1
 

Det har derfor været interessant at undersøge, hvorledes Genmab A/S klarer sig, 

specielt idet at Genmab og andre virksomheder i denne branche er præget af høj 

volatilitet, idet at virksomheder i denne branche vil have en aktiekurs som hopper 

meget op og ned i forhold til om virksomhederne har mulighed for at levere resultater, 

specielt indenfor forsknings- og udviklings områderne. Hvis man ikke opnår de 

ønskede resultater, så vil aktiekursen reagere drastisk og virksomhederne i denne 

                                                        
1
 http://www.genmab.com/about-us/strategy  

http://www.genmab.com/about-us/strategy
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branche er præget af høj risiko. Nedenfor ses en graf over udvikling for Genmab for 

de seneste 5 år, sat i forhold til C20 index'et.  

2
 

Som det ses, så har Genmab's aktiekurs hoppet meget igennem årene, og den har 

ligget under C20 index'et indtil nu, hvor den for første gang i mange år er over C20 

index'et. Genmab har derfor været præget af stor volalitet, som det ses i grafen, 

hvilket formentligt skyldes svigtende resultater indenfor forskning og 

udviklingsområdet, men man har formået at skabe resultater efter en lang 

nedadgående periode.
3
 

I sammenhæng med dette så er det interessant at vurdere, hvorledes Genmab har 

indregnet og målt deres immaterielle aktiver, idet at Genmab ikke har de store 

materielle aktiver, men er i en branche hvor know-how m.v. er de vigtigste 

komponenter.  

På baggrund af ovenstående, så vil denne afhandling have til formål at undersøge om 

Genmab er værdisat korrekt i markedet, på baggrund af de nedenstående analyser, 

samtidigt med at der vil fortages en diskussion af de immaterielle aktiver i Genmab. 

                                                        
2
 

http://www.euroinvestor.dk/graph/graphfs.aspx?id=235621&InstrumentId=235621&ViewMode=Daily

&DrawType=Percentage&Scale=Log&Years=5&StartDate=20100108&Currency=DKK&Autoadjust

Day=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=true&

Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=100&Indexes=true,true,false,false,false,false

,false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=Sim

pleMovingAverage;30&width=1900&height=949&screendetected=true  
3
 http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article6311314.ece  

http://www.euroinvestor.dk/graph/graphfs.aspx?id=235621&InstrumentId=235621&ViewMode=Daily&DrawType=Percentage&Scale=Log&Years=5&StartDate=20100108&Currency=DKK&AutoadjustDay=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=true&Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=100&Indexes=true,true,false,false,false,false,false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=SimpleMovingAverage;30&width=1900&height=949&screendetected=true
http://www.euroinvestor.dk/graph/graphfs.aspx?id=235621&InstrumentId=235621&ViewMode=Daily&DrawType=Percentage&Scale=Log&Years=5&StartDate=20100108&Currency=DKK&AutoadjustDay=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=true&Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=100&Indexes=true,true,false,false,false,false,false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=SimpleMovingAverage;30&width=1900&height=949&screendetected=true
http://www.euroinvestor.dk/graph/graphfs.aspx?id=235621&InstrumentId=235621&ViewMode=Daily&DrawType=Percentage&Scale=Log&Years=5&StartDate=20100108&Currency=DKK&AutoadjustDay=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=true&Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=100&Indexes=true,true,false,false,false,false,false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=SimpleMovingAverage;30&width=1900&height=949&screendetected=true
http://www.euroinvestor.dk/graph/graphfs.aspx?id=235621&InstrumentId=235621&ViewMode=Daily&DrawType=Percentage&Scale=Log&Years=5&StartDate=20100108&Currency=DKK&AutoadjustDay=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=true&Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=100&Indexes=true,true,false,false,false,false,false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=SimpleMovingAverage;30&width=1900&height=949&screendetected=true
http://www.euroinvestor.dk/graph/graphfs.aspx?id=235621&InstrumentId=235621&ViewMode=Daily&DrawType=Percentage&Scale=Log&Years=5&StartDate=20100108&Currency=DKK&AutoadjustDay=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=true&Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=100&Indexes=true,true,false,false,false,false,false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=SimpleMovingAverage;30&width=1900&height=949&screendetected=true
http://www.euroinvestor.dk/graph/graphfs.aspx?id=235621&InstrumentId=235621&ViewMode=Daily&DrawType=Percentage&Scale=Log&Years=5&StartDate=20100108&Currency=DKK&AutoadjustDay=false&AutoadjustIntraDay=false&News=true&Volume=true&Minimap=false&Peergroup=true&Toolbar=true&GridValue=false&GridTime=false&Slider=100&Indexes=true,true,false,false,false,false,false,false,false&Tech1=SimpleMovingAverage;200&Tech2=SimpleMovingAverage;50&Tech3=SimpleMovingAverage;30&width=1900&height=949&screendetected=true
http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article6311314.ece
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1.1 Problemformulering: 
På baggrund af ovennævnte problemstilling, kunne det være interessant at undersøge, 

om Genmab's aktiekurs er over- eller undervurderet på markedet. I denne 

sammenhæng kunne det også være interessant at undersøge, hvorledes Genmab 

indregner og måler deres immaterielle aktiver og hvorvidt dette leder op til en 

diskussion. På baggrund af dette, leder dette frem til følgende spørgsmål: 

Hvorledes er regnskabspraksissen i Genmab A/S, herunder indregning og måling 

af immaterielle aktiver, efterfulgt af en fundamental analyse og værdiansættelse af 

Genmab A/? 

På baggrund af dette spørgsmål, vil følgende underspørgsmål anvendes til at besvare 

hovedspørgsmålet: 

Immaterielle aktiver: 

Hvorledes anvendes begrebsrammen i Genmab's årsrapporter fra 2009 til 2013? 

Hvorledes anvender Genmab deres immaterielle aktiver? 

Strategisk analyse: 

Hvorledes er de samfundsmæssige forhold og hvorledes påvirker de Genmab? 

Hvilke branchemæssige forhold er interessante for Genmab? 

Hvorledes er de konkurrencemæssige forhold? 

Hvordan er Genmab's pipeline og hvad kan forventes i fremtiden? 

Hvorledes er konkurrencesituationen i Genmab? 

Regnskabsanalyse: 

Hvordan har Genmab's indtjeningsevne udviklet sig over de seneste 5 år? 

Hvordan har Genmab generelt klaret sig igennem de seneste 5 år regnskabsmæssigt? 

Budgettering og værdiansættelse: 

Hvorledes forventes den fremtidige salgsvækst at være? 

Hvorledes vil de syv value-drivers udvikle sig frem mod terminalperioden ud fra de 

gennemførte analyser? 

Hvilken WACC, kapitalomkostning skal anvendes for at estimere den samlede værdi? 

Hvad er den nuværende værdi og hvorledes står den i forhold til værdi på markedet? 
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1.3 Struktur: 
For at give overblik igennem afhandlingen, vil strukturen for afhandlingen blive 

gennemgået nedenfor. 

 

        Kilde: Egen tilvirkning 

I afhandlingen vil der være fokus på 5 områder. Det første område vil omhandle 

indledning, problemformulering, struktur, afgrænsning m.v. 

Andet afsnit vil indeholde en beskrivelse af, hvorledes Genmab A/S anvender 

begrebsrammen i deres årsrapport, samtidig med, at der vil være fokus på de 

immaterielle aktiver for Genmab og hvorledes dette leder op til en diskussion.  

Det tredje afsnit vil omhandle selve den strategiske analyse af Genmab, hvor 

hovedfokus vil ligge på de eksterne forhold. Den strategiske analyse vil se på de 

historiske forhold, men der vil derudover også være fokus på den fremadrettede 

udvikling for Genmab, da formålet er at undersøge, hvorledes Genmab i fremtiden vil 

kunne opnå en økonomisk indtjening. I den strategiske analyse vil der først ses på de 

eksterne forhold, hvorefter der vil undersøges hvorledes Genmab's produkter vil 

udvikle sig i fremtiden. 

Det fjerde afsnit vil have fokus på det regnskabsmæssige i Genmab A/S. Her vil 

regnskaberne blive reformuleret til analysebrug, mens disse vil blive anvendt til at 

analysere og belyse Genmab's historiske indtjening og rentabilitet.  

Indledning og 
problemformulering 

Anvendelse af 
begrebsrammen og 

diskussion af 
immaterielle aktiver 

Analyse af de 
strategiske forhold 

Regnskabsmæssige 
forhold og nøgletal 

Budgettering og 
værdiansættelse 

Konklusion 
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På baggrund af det fjerde afsnit, så vil der opstilles proformaregnskaber ved hjælp af 

budgetteringen, hvor foregående afsnit vil anvendes til at vurdere, hvorledes Genmab 

i fremtiden vil klare sig. Dette vil så lede op til den endelige værdiansættelse af 

Genmab, hvor DCF modellen er valgt til at undersøge, hvad værdien er pr. aktie for 

Genmab. I sammenhæng med værdiansættelsen, vil der også være fokus på 

estimeringen af kapitalomkostningerne (WACC). 

På baggrund af disse afsnit, vil der blive udarbejdet en konklusion, som samler op på 

de opstillede analyser og svarer på den opstillede problemformulering. 

1.4 Afgrænsning:  
Afhandlingen er alene baseret på sekundære data, hvor specielt årsrapporterne fra 

Genmab A/S er anvendt. Dertil kommer også andre sekundære data såsom nyheder 

vedrørende Genmab, aktieanalyser, kvartalsrapporter m.v. Dette er begrundet med, at 

det ikke har været muligt at indhente insider viden fra aktionærer m.v., idet at 

Genmab er en børsnoteret virksomhed. Dertil vil der foretages antagelser, hvis det er 

relevant og der ingen offentlige materiale er. 

Den strategiske analyse, vil hovedsageligt have fokus på de eksterne forhold, mens de 

interne forhold er nedvurderet. Det kunne have været interessant at se på en 

værdikæde-analyse og dertil også have større fokus på deres samarbejdsaftaler og 

samarbejde generelt, men dette er fravalgt grundet pladsmangel.  

I henhold til værdiansættelsen, så er denne antaget at være ud fra et going-concern 

princip, hvilket passer godt overens med terminalperioden, hvor væksten ikke er 

højere end markedsvæksten. Genmab er derudover en virksomhed, som forsker og 

udvikler langt ud i fremtiden, hvor de videreudvikler på nuværende produkter og 

udvikler nye, hvilket betyder, at en del af disse er indgået i terminalperioden. I 

henhold til værdiansættelsen, er det vurderet, at der ikke er plads til en 

følsomhedsanalyse, som ellers kunne være interessant at anvende for at se hvad 

forskelle f.eks. WACC'en eller salgsvæksten ville gøre ved værdiansættelsen af 

Genmab.. Dette ville have haft en indvirkning på hvorledes Genmab’s aktie udarter 

sig, ment på den måde at man ville kunne se hvorledes aktien ændrer sig ved 

procentviseændringer i både salgsvæksten og Wacc’en.  
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I henhold til nyheder vedrørende Genmab, vil disse blive afgrænset til og med d. 16. 

august 2014. På denne dato er lukkekursen for Genmab 227,60 kr. Dette er valgt for 

at have et naturligt flow igennem afhandlingen og selve skriveprocessen. Dette er 

også valgt på baggrund af, at nye samarbejdsaftaler eller lignende vil betyde, at der 

sker væsentlige ændringer, hvilket vil ændre afhandlingen betragteligt.  I henhold til 

slutkursen d. 16. august 2014, så anvendes denne både til at beregne kapitalstrukturen 

for Genmab og til selve værdiansættelsen af Genmab. Det er dog valgt at anvende 

Genmab's kvartalsrapporter efter d. 16. august 2014 til at vurdere, hvorledes 

budgetteringen skal se ud og om Genmab er på rette vej. 

1.5 Metode: 
I Afhandlingen vil der være fokus på to hovedområder. Først vil der være fokus på 

begrebsrammen og de immaterielle aktiver, mens det andet område vil have 

udgangspunkt i en fundamentalanalyse, hvor de strategiske og finansielle områder vil 

blive analyseret nærmere. De anvendte modeller og teori vil blive gennemgået kort 

nedenfor, da det antages, at modtager kender de anvendte modeller og teorier. 

Begrebsrammen og immaterielle aktiver: 

I henhold til det første hovedområde, så vil dette område blive diskuteret og 

analyseret gennem brug af teori fra bogen Finansiel rapportering af Jens O. Elling, 

sammen med brug af IAS'er og anden teori. Der vil specielt være fokus på forskellen 

mellem forskning og udvikling og hvilken betydning dette har, for hvorledes Genmab 

rapporterer deres immaterielle aktiver i deres årsrapport. Vurderes det som værende 

udvikling, så skal det aktiveres, hvis nogle kriterier er opfyldt, men er det forskning, 

så det skal omkostningsføres. 

Det andet hovedområde vil have fokus på årsrapporter fra Genmab, som er indsamlet, 

bearbejdet og analyseret for at komme frem til de opstillede proformaregnskaber, som 

kan ses i bilag 4. Disse vil blive anvendt for at finde frem til en "Fair værdi" af 

Genmab's aktie. I forhold til dette, vil metoder og teorier blive anvendt, som har været 

gennemgået igennem både min bachelor- og kandidat tid. Derfor vil der være fokus 

på specielt regnskabsmæssige og værdiansættelsesmetoder, mens også andre 

strategiske forhold vil være relevante.  
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Strategisk analyse: 

Idéen med den strategiske analyse er at fastlægge de eksterne muligheder og trusler 

for Genmab, samt vurdere de interne forhold i henhold til styrker og svagheder. Selve 

oplysningerne vil stamme fra Genmab's årsrapporter og Genmab's oplysninger 

generelt. Selve den eksterne analyse vil have udgangspunkt i en PESTEL-analyse, 

Porters-five-Forces og en konkurrent-analyse. PESTEL analysen, vil beskrive de 

samfundsmæssige forhold i forhold til Genmab's omverden. PESTEL består af 

Politiske, Økonomiske, Sociale, Teknologiske, Miljø og Lovgivning. Dertil kommer 

der en analyse af branche forholdene for bioteknologi. Denne vil være med til at 

fastlægge konkurrencesituationen i branchen. Denne består af Leverandørernes 

forhandlingsstyrke, 2) Kundernes forhandlingsstyrke, 3) Truslen fra nye udbydere, 4) 

Truslen fra substituerende produkter og 5) Rivalisering mellem eksisterende 

virksomheder i branchen. I henhold til konkurrent-analysen, så vil denne kort blive 

beskrevet og de valgte konkurrenter og Genmab indsættes ud fra hvilken Generisk 

strategi de vurderes at anvende. 

Den interne analyse vil blive gennemgået kort i henhold til en Boston-analyse af 

hvorledes Genmab’s produkter forventer at opnå en større indtjening i fremtiden. Den 

interne analyse er nedprioriteret, men de enkelte punkter vil blive kort beskrevet i 

SWOT-analysen. 

Regnskabsanalyse: 

I forhold til regnskabsanalysen vil Genmab's årsrapporter primært være de relevante 

informationskilder og data herfra vil blive anvendt i opstillede reformulerede 

regnskaber, udarbejdelse af nøgletal m.v. Dette vil derfor blive klassificeret som 

værende kvantitativ empiri. I henhold til reformuleringen af regnskaberne, er 

bogen ”Sørensen, Ole – Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang" 

valgt, som den grundlæggende informationskilde. Denne er anvendt i undervisningen 

og på baggrund af dette vurderes bogen som værende troværdig og relevante til at 

løse de enkelte forhold, der er interessante for afhandlingen. 

I henhold til nøgletalsanalysen, er det valgt ud fra bogen ” Sørensen, Ole – 

Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang", at anvende den 

udvidede DuPont model. Denne tager udgangspunkt i egenkapitalens forretning ROE, 
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som herefter kan dekomponeres ud i forskellige nøgletal som kan identificere, 

hvorledes Genmab formår at skabe deres indtjening. 

Selve formålet med regnskabsanalysen af Genmab er at vurdere og identificere 

Genmabs value-driver, som dermed vil være med til at fastlægge den udarbejdede 

budgettering. Den historiske periode er valgt for en periode på 5 år og dækker 

årsrapporterne fra 2009 frem til 2013. Denne periode er valgt, da Genmab er i en 

branche som vurderes til at ændre sig drastisk fra tid til anden, og specielt med 

finanskrisens indtræden, så vurderes de 5 års periode til at være tilstrækkelig. 

Værdiansættelsen: 

I henhold til værdiansættelsen, er der valgt at anvende kapitalværdibaserede modeller. 

Ud fra de forskellige modeller, er DCF-modellen valgt som værende den primære 

værdiansættelse, men RIDO-modellen er indsat for at sikre, at værdiansættelsen er 

gennemført korrekt. De kapitalværdibaserede modeller er karakteriseret ved, at man 

tilbagediskonterer de fremtidige cash-flow. Dertil kommer også, at man anvender 

kapitalomkostningerne (WACC'en), som skal estimeres, hvor CAPM modellen finder 

anvendelse, da denne er med til at fastlægge ejernes afkastkrav. 

2.0 Begrebsrammens 5 niveauer i forhold til Genmab A/S 
Begrebsrammen fra IASB har til formål at give retningslinjer for hvorledes man 

rapporterer de finansielle informationer, som er tilgængelige. På den måde får de 

relevante brugere mulighed for, at undersøge tingene nærmere og dermed få den bedst 

mulige nytte af de relevante informationer. Begrebsrammen består af 5 hoveddele. 

Disse er Niveau 1: Brugernes informationsbehov, Niveau 2: Kvalitative egenskaber, 

Niveau 3: Definition af elementer, Niveau 4: Indregning og måling, Niveau 5: 

Klassifikation og præsentation.
4
 

Ud fra ovenstående, vil det vurderes, hvorledes Genmab anvender denne 

begrebsramme i deres årsregnskaber.  

2.1 Niveau 1 Brugernes informationsbehov: Når der tales om brugernes 

informationsbehov, så er der tale om, investorer, potentielle investorer, leverandører, 

ansatte, kunder, offentligheden m.m.  

                                                        
4
 Finansiel rapportering udgave 2 – s. 195 
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I henhold til Genmab’s årsrapport, så ses det tydeligt, at denne henvender sig til både 

eksisterende investorer og fremtidige investorer. Dette skal ses i sammenhæng med, at 

årsrapporten begynder med et brev til aktionærerne, om hvorledes året er gået og 

hvorledes de fremtidige udsigter anordner sig. Dertil kommer også, at Genmab i deres 

årsrapport nævner deres medarbejdere som den vigtigste ressource, hvori de viser 

deres kønsfordeling. Dette kan være vigtig for de respektive brugere, som har 

interesse i at investere i Genmab. Dertil oplyser Genmab en masse forhold vedrørende 

deres regnskab, som kan bruges af de enkelte brugere til at analysere regnskaberne og 

dermed lave forskellige prognoser over, hvorledes Genmab klarer sig. Brugernes 

informationsbehov er derfor gældende og tydelig og det er med til at skabe den 

målsætning om at forske i cancer og helbrede folk. 

2.2 Niveau 2 kvalitative egenskaber: På niveau 2 er der tale om 2 fundamentale 

egenskaber, som er vigtige at undersøge. Disse er Relevans og Validitet. Dertil 

kommer der de supplerende egenskaber, som består af sammenlignelighed, 

verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. Disse vil dog ikke blive gennemgået 

nærmere, men det vil vurderes, om Genmab gør brug af disse egenskaber. 

I henhold til relevans, så har regnskabsbrugerne af Genmab’s årsregnskab fra 2013 

mulighed for at bruge deres informationer til at vurdere, om de skal investere i 

Genmab, idet de kan bruge de regnskabsmæssige oplysninger til at vurdere, hvorvidt 

man forventer en fremgang eller nedgang for Genmab. Dertil kan informationerne fra 

Genmab’s bestyrelsen omkring forventningerne for 2014 være interessante og har 

relevans for de enkelte regnskabsbrugere. Informationerne skal derfor være relevante, 

da de på den måde skaber en nytteværdi for den enkelte regnskabsbruger. Dette kan 

f.eks. ske ved, at regnskabsbrugeren gør brug af de regnskabsmæssige forhold, som 

de så anvender til at udarbejde prognoser, som dermed kan vurdere om Genmab er 

interessant at investere i.  

Det andet forhold, som er vigtig at se på, er validitet. Dette betyder, at man ikke 

ønsker syntaktiske poster i balancen længere, men hellere vil have semantiske, altså at 

der skal være et modstykke, som findes i virkeligheden uafhængigt af balancen.
5
 

                                                        
5
Finansiel rapportering udgave 3 – Side 206 
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I Genmab’s tilfælde kommer validitet på prøve, idet der kan opstå problemer ved 

fejlfrihed, da Genmab omkostningsfører mange af deres aktiver. Dette skal forstås på 

den måde, at Genmab omkostningsfører mange af deres aktiver i stedet for at aktivere, 

hvilket gør, at man puster nøgletallene i vejret. Dette gør at deres nøgletal er høje, 

men fortæller ikke ret meget, hvilket gør at disse ikke er valide, da man reelt ikke 

måler, det man ønsker at måle. Dette beskrives i deres årsrapporter under ledelsens 

skøn og vurderinger under immaterielle aktiver, hvor man ikke mener, de opfylder 

kravene for indregning og måling og derfor omkostningsfører man mange af deres 

omkostninger i resultatopgørelsen.
6
 Som det ses i bilag 3 omkring beregnede nøgletal, 

ses der et stort udsving i nøgletallene fra år til år, hvilket også gør sig gældende ud fra 

de nøgletal, som Genmab selv har beregnet på baggrund af deres opstillede 

regnskaber. Der kan derfor opstå problemer med om Genmab’s regnskab er fejlfrit. 

2.3 Niveau 3 Definition af elementer: Niveau 3 beskriver de elementer, der 

sammensat giver byggeklodserne til årsregnskabet. Definitionerne er vigtige, da de er 

med til at skabe nytte for regnskabsbrugeren og disse har stor betydning for, 

hvorledes årsregnskabet kommer til at se ud. Jeg vil i dette afsnit ikke gennemgå de 

enkelte definitioner, men det vil vurderes, hvorvidt Genmab gør brug af disse i deres 

regnskaber. 

I årsregnskaberne for Genmab for 2013 ses alle definitioner i årsregnskaberne. 

Definitionerne er belyst i deres regnskab, hvor de enkelte definitioner bliver beregnet, 

hvorefter man i noterne kan finde yderligere oplysninger vedrørende de enkelte poster. 

Dette ses f.eks. i årsregnskabet for 2013 s. 44 hvor aktiverne er delt op i kort og 

langfristede aktiver, mens man i noterne for de enkelte poster kan se en yderligere 

forklaring af de enkelte poster. Dette gør sig også gældende for forpligtelser, 

egenkapitalen m.v. 

Jeg vil specielt have fokus på de immaterielle aktiver, idet Genmab er en virksomhed, 

som er i forsknings- og udviklingsbranchen, hvor de immaterielle aktiver fylder en del. 

Dette gælder også for indregning og måling, som er det næste niveau i 

begrebsrammen.  

                                                        
6
Genmab Årsrapport 2012 s. 52 – Genmab Årsrapport 2013 s. 59 
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2.4 Niveau 4 Indregning og måling: Niveau 4 ser på indregning og måling. Ved 

indregning skal der være 2 kriterier som skal være opfyldt. Disse er: 

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå 

Genmab. 

2. Posten skal kunne måles troværdigt repræsentativt til kostpris eller til en 

troværdig værdi 

Specielt indenfor forskning og udvikling er der stor fokus på indregningen, idet at 

denne har været kritiseret for i for høj grad at omkostningsføre immaterielle aktiver 

pga. for store krav til fejlfrihed.
7
 Dette kan være med til at undervurdere aktiernes 

værdi, hvilket kan medføre, at der er for store egenkapitalomkostninger.  

Idet Genmab er en forskningsvirksomhed som forsker og udvikler forskellige 

medikamenter mod cancer, så vil der være stor fokus på de immaterielle aktiver. Det 

kan derfor være svært at vurdere, om der tilfalder fremtidige økonomiske fordele til 

virksomheden. Dette forsøger man dog at belyse, ved at beskrive i hvilken fase deres 

enkelte midler er i. Dette kan være med til at belyse, om produktet er langt i processen 

og derfor værd at investere i eller ikke. Dette ses f.eks. i årsrapporten for 2012, hvor 

man kan se deres produktportefølje og hvilken fase disse er i.
8
 Indregningen kan også 

ses indenfor de enkelte poster i årsregnskabet, mens ledelsesberetningen kan være 

med til at uddybe, hvad der egentligt står i regnskabet. 

Dertil kommer der også måling. Måling ser på forholdet for at identificere og 

klassificere fænomener på grundlag af forskellige ting der kan ske og vha. attributter. 

Der findes mange forskellige måleattributter såsom dagsværdi, kostpris og amortiseret 

kostpris som de mest kendte. Dertil kommer der også måleattributter som salgsværdi, 

nettorealisationsværdi, kapitalværdi, genanskaffelsesværdi m.v.  

I Genmab’s årsregnskab vil jeg have fokus på de immaterielle aktiver, hvilket kort vil 

blive beskrevet her, mens en større gennemgang vil blive gennemgået i afsnittet 

omkring en diskussion om indregning og måling af immaterielle aktiver. I 

årsrapporten fra 2013 beskriver Genmab, hvorledes deres regnskabspraksis er for 

immaterielle aktiver. Dette har man delt op i forskning og udvikling samt licenser og 

                                                        
7
Finansiel rapportering – Side 213 

8
Genmab Årsrapport 2012 s. 10 
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rettigheder. For forskning og udvikling har man ingen internt oparbejdet immaterielle 

aktiver og derfor er kravene for indregning ikke opfyldt. Dette beskriver Genmab 

tydeligt i deres årsrapport for 2013, da man ud fra IAS 38 om immaterielle aktiver har 

nogle kriterier, som skal være opfyldt. Disse vil blive gennemgået senere, men 

konklusionen ud fra Genmab er, at deres immaterielle aktiver ikke opfylder kravene 

for indregning i balancen, og at de derfor indregnes i alle forsknings- og 

udviklingsprojekter i resultatopgørelsen, når de afholdes.
9
  Disse forhold går igen i 

årsrapporterne for 2009-2013. For licenser og rettigheder er indregningen derimod 

opfyldt og målingen sker som udgangspunkt til kostpris med tillæg af nutidsværdien 

af eventuelle fremtidige betalinger.  

2.5 Niveau 5 Klassifikation og præsentation: Klassifikation og præsentation har 

fokus på, hvorledes informationerne bliver klassificeret og præsenteret i årsrapporten. 

Dertil kommer også ledelsesberegning m.v. I Genmab’s årsrapport for 2013 ses det 

hvorledes informationerne og posterne bliver klassificeret og præsenteret i henhold til, 

om de dækket enten i totalindkomsten eller i balancen. Dertil oplyser Genmab også 

deres ledelsesberetning hvor man kan læse omkring det gennemgående år, samt 

hvilke forventninger man forventer til 2014 og videre frem. 

I tråd med dette skal en masse forudsætninger også være opfyldt, hvor specielt going 

concern er essentiel, idet man skal have en forventning om, at virksomheden vil 

forsætte i drift. Dette ses f.eks. i i Genmab’s regnskab, hvor going concern f.eks. ses i 

årsregnskabet for 2013, hvor bestyrelsen beskriver deres kapitalstyring og hvor man 

mener, man har nok likviditet til at drive virksomheden i de kommende år og at 

regnskabet derfor er udarbejdet efter going concern princippet.
10

 

3.0 Diskussion omkring den regnskabsmæssige behandling af 
immaterielle aktiver  
Ud fra den foregående gennemgang af begrebsrammen, vil der i dette kapital blive 

kortlagt den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver efter IFRS, idet at 

Genmab er børsnoteret og derfor skal anvende IFRS ved aflæggelsen af deres 

årsrapport.  

                                                        
9
Genmab Årsrapport 2013 – s. 59 – Afsnit ledelses vurderinger og skøn 

10
Genmab Årsrapport 2013 – S. 65 afsnit om kapitalstyring 
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De immaterielle aktiver har haft en stor betydning og bliver stadig debatteret meget, 

idet at begrebsrammen er gået fra at have fokus på det præsentationsorienterede 

paradigme, til nu at have fokus på det formueorienterede paradigme. Dette har gjort at 

man er gået fra et forsigtighedsprincip, hvor man forsøger at vurdere virksomhedens 

værdier forsigtigt og ikke for optimistisk
11

, til nu at have en mere økonomisk tilgang, 

hvor man som regnskabsaflægger er forpligtet til, at indregne deres forpligtelser og 

aktiver i forhold til de regler som IFRS udstikker.  

Hvorledes skal man som regnskabsaflægger så forholde sig til de immaterielle aktiver, 

det har IAASB forklaret i standarden IAS 38, som beskriver de immaterielle aktiver.  

3.1 Immaterielle aktiver IAS 38  

3.1.1 Anvendelsesområde: 
Først vil standardens anvendelsesområde bliver dækket for at belyse hvad IAS 38 

bliver anvendt på. IAS 38 anvendes på immaterielle aktiver som ikke er:  

 Immaterielle aktiver som rammer en anden standard 

 Finansielle aktiver, som er defineret i IAS 39 finansielle instrumenter 

 Indregning og måling af efterforsknings- og vurderingsaktiver jf. IFRS 6 

 Udgifter til udvikling og udvinding af mineraler, olie, naturgas o.l. ikke-

renegerende ressourcer
12

 

IAS 38 immaterielle aktiver dækker derfor stort set alle immaterielle aktiver, bortset 

fra ovenstående punkter. Herefter bliver der beskrevet i IAS 38, at denne ikke dækker 

områder, som dækkes af andre standarder som f.eks. IAS 2 omkring varebeholdning 

eller leasingskontrakter, som er dækket i IAS 17. Dertil kommer flere andre IAS’er, 

men disse vil ikke blive gennemgået nærmere, da det ikke vil have relevans for 

afhandlingen. 

IAS 38 omkring immaterielle aktiver dækker derimod omkostninger i forhold til 

reklame, uddannelse, forskning og udviklingsaktiviteter, hvilket vi har at gøre med i 

forhold til Genmab, som udvikler og forsker i cancer medicin m.v. 

Efter anvendelsesområdet, så ser IAS 38 på definitioner.  

                                                        
11

 http://www.jobsogningsguide.dk/upl/website/boeger-til-

download/regnskabsforstaaelseresultatopgoerelse.pdf  
12

 IAS 38 Immaterielle aktiver – Anvendelsesområde s. 1 

http://www.jobsogningsguide.dk/upl/website/boeger-til-download/regnskabsforstaaelseresultatopgoerelse.pdf
http://www.jobsogningsguide.dk/upl/website/boeger-til-download/regnskabsforstaaelseresultatopgoerelse.pdf
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3.1.2 Definitioner: 
Ovenstående beskriver, hvilket anvendelsesområde immaterielle aktiver har. Dernæst 

ser IAS 38 på definitioner. Disse definitioner skal anvendes, når man skal vurdere, om 

der er tale om et immaterielt aktiv eller om en anden standard eventuelt vil fange det 

pågældende område. Definitionerne for et aktiv ses nedenfor, da denne er udstedt og 

gengivet fra IASB. I dette afsnit vil jeg dog kun fokusere på de relevante definitioner 

indenfor aktiver.  

Aktiver: Et aktiv er en af virksomhedens kontrolleret ressource som følge af tidligere 

begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre et træk på virksomhedens 

ressourcer.
13

 

I IAS 38 om immaterielle aktiver beskrives et aktiv som værende en ressource som: 

 Kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere begivenheder  

 Hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden
14

 

Til dette er det også essentielt, at der er tale om et aktivt marked, ment på den måde at 

i henhold til IAS 38, så er der, når man ser på et immaterielt aktiv tale om, at dette 

skal være identificerbart, samt at det ikke skal være et monetært aktiv uden en fysisk 

substans.  

I henhold til det aktive marked, så beskrives det i IAS 38, at marked skal have 

følgende betingelser opfyldt, for at man kan beskrive markedet som et aktivt marked. 

Betingelserne er således: 

 de varer, som handles på det pågældende marked, er homogene 

 villige købere og sælgere kan normalt findes til enhver tid, og 

 priserne er tilgængelige for offentligheden.
15

 

Disse betingelser vil blive gennemgået nærmere i afsnittet omkring indregning og 

måling, da det er essentielt, at der er tale om et aktivt marked, når der fokuseres på 

indregning og måling af immaterielle aktiver. 

                                                        
13

Finansiel rapportering bog – Side 210 
14

 IAS 38 immaterielle aktiver s.1 
15

 IAS 38 immaterielle aktiver s.1 
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Hvad er et immaterielt aktiv så? I IAS 38, er der en bred definition på, hvad et 

immaterielt aktiv er. IAS 38, benævner f.eks. videnskabelighed, teknisk viden, design, 

systemer, licenser, varemærker m.v. Inden for disse hovedområder findes der mange 

immaterielle aktiver som computersoftware, patenter, copyrights, varemærker, 

vidensbaserede aktiver, som er specielt vigtige for Genmab som f.eks. 

produktudvikling, forskningsmidler, uddannelse af medarbejdere, omkostninger til 

opstart af virksomhed osv. 

Idet der findes så mange immaterielle aktiver, så opstår der dog problemer, ment på 

den måde, at ud fra definitionen af et immaterielt aktiv, så skal Genmab og lignende 

virksomheder have kontrol over aktivet og at disse kan identificeres. Dette kan gøre, 

at mange af de ovenstående eksempler ikke vil blive kategoriseret som et immaterielt 

aktiv, idet det ikke opfylder kravene i IAS 38, men vil ramme en anden standard.  

Opstår den situation, at det immaterielle aktiv indgår i standardens område, men at det 

pågældende aktiv ikke er en del af definitionen på et immaterielt aktiv, så skal 

omkostningerne til dette indregnes på det tidspunkt, at det afholdes, altså at det skal 

omkostningsføres i resultatopgørelsen og ikke som et immaterielt aktiv i balancen.  

I henhold til hvad identificerbarhed er, så er det når aktivet enten kan udskilles fra den 

pågældende virksomhed og sælges uanset om det er det virksomheden vil, eller at det 

vedrører kontraktlige eller juridiske rettigheder som gør, at det pågældende aktiv kan 

identificeres. 

Et godt eksempel er f.eks. medarbejderuddannelse. Biotekvirksomheder som Genmab 

har som en af deres kompetencer brug for medarbejdere, som kræver et højt 

uddannelsesniveau og videreuddanelse af deres medarbejdere, idet der hele tiden 

udvikles og forskes i cancermedicin m.v. Idet at Genmab og andre sørger for at 

videreuddanne deres medarbejdere, så øger de også vidensniveauet for virksomheden, 

idet man forventer, at virksomheden får noget positivt ud af det i form af bedre 

medarbejdere og større indtjening i fremtiden. Dette kan dog ikke indregnes som et 

immaterielt aktiv, selvom der er tale om et immaterielt gode, så indregnes det ikke 

som et immaterielt gode, men skal omkostningsføres i resultatopgørelsen. Dette sker, 

idet at uddannelse af medarbejdere, ikke er noget man har direkte kontrol over, idet at 

selvom virksomheden har ansat den pågældende, så kan man risikere at 
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medarbejderen skifter job og derfor har man ikke kontrol over personen. Dette gør at 

det skal omkostningsføres. 

3.1.3 Indregning og måling af immaterielle aktiver: 
I forhold til indregning og måling, så bliver dette relevant hvis det kan dokumenteres, 

at der er tale om et immaterielt aktiv og at indregningskriterierne for immaterielle 

aktiver er opfyldt. Hvis dette er opfyldt, så kan aktivet indregnes som et aktiv i 

balancen. Som hovedregel kan det siges, at udviklingsomkostninger aktiveres, hvis 

nogle krav er opfyldt, mens forskningsomkostninger resultatføres.  Definitionen på et 

immaterielt aktiv er allerede gennemgået i forrige afsnit, mens indregningskriterierne 

vil blive gennemgået nærmer nedenfor. 

Indregningskriterierne for immaterielle aktiver finder anvendelse: ”på 

startomkostninger i forbindelse med køb eller intern oparbejdelse af et immaterielt 

aktiv og omkostninger, der efterfølgende er afholdt for at udvide, udskifte en del af 

eller vedligeholde aktivet.”
16

 

Det mest essentielle for at kunne indregne et immaterielt aktiv som et aktiv er at: 

 Det er sandsynligt, at der er en fremtidig økonomisk fordel, som har 

sammenhæng med aktivet og som tilgår virksomhed 

 Det pågældende aktivs kostpris kan måles pålideligt.  

Det er vigtigt, at der er sandsynlighed for, at der er en forventet fremtidig økonomisk 

fordel, for ellers vil det ikke kunne opfyldes som et immaterielt aktiv og skal derfor 

omkostningsføres. I IAS 38 nævnes det dog ikke, hvor stor en sandsynlighed der skal 

være, for at der vil tilgå virksomheden en økonomisk fordel. Genmab og andre 

virksomheder skal derfor vurdere og kunne dokumentere de forudsætninger, som de 

forventer, og om der vil tilgå virksomheden en fremtidig økonomisk fordel. Man siger 

dog som hovedregel, at det gerne skal ligge over 50 %, så man, er sikker på at de 

fremtidige økonomiske fordele ikke falder under det man forventer.  

Dertil kommer det andet punkt omkring at det pågældende aktivs kostpris skal kunne 

måles pålideligt. Som beskrevet under begrebsrammen, så indgår dette som en del af 

denne, da det man måler, skal være validt, altså man skal kunne stole på det man 

finder frem til. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan man ikke kategorisere aktivet som 
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et immaterielt aktiv, men skal som sagt i stedet for omkostningsføres i 

resultatopgørelsen.  

3.1.4 Internt oparbejdet – Immaterielle aktiver 
Når man ser på de oparbejdede immaterielle aktiver, som virksomhederne har, så kan 

der opstå problemer, idet at det er svært at vurdere, om de pågældende immaterielle 

aktiver opfylder kriterierne for indregning som gennemgået. Disse problemer kan 

opstå i forhold til, at det kan være svært at identificere om og hvornår der er tale om et 

identificerbart immaterielt aktiv, som i fremtiden vil give økonomiske fordele og det 

kan være svært at opgøre det pågældende aktivs kostpris pålideligt. For at vurdere om 

det pågældende interne oparbejdede immaterielle aktiv opfylder kravene for at 

indregne dem, så opdeles disse i 2 faser. Disse er en forskningsfase og en 

udviklingsfase. Dertil er det beskrevet, at hvis man ikke kan adskille de to faser fra 

hinanden, så skal det oparbejdede aktiv behandles således, at omkostningerne til dette 

udelukkende bliver afregnet i forskningsfasen. Heri opstår der derfor problemer for 

virksomheder som Genmab, Bavarian Nordic, Roche, Novo Nordisk m.v., idet at de 

forsker og udvikler for at finde de næste midler i mod cancer, diabetes o.a. Derfor kan 

der opstå problemer med at fastlægge kostprisen pålideligt for disse udviklings- og 

forskningsprojekter, da det kan være svært at vurdere de tidligere gennemgåede 

indregningskriterier.   

For at gøre det nemmere, så har IASB i standarden IAS 38, opstillet en række krav 

som virksomhederne skal være opmærksomme på, når de skal vurdere, om der er tale 

om en forskningsfase eller om der er tale om en udviklingsfase
17

. Disse krav kommer 

ud over de allerede nævnte krav i forhold til indregningen om at aktivet skal kunne 

måles pålideligt i forhold til kostprisen og at der i fremtiden vil være en forventning 

om en økonomisk fordel. 

3.1.4.1 Forskningfasen: 
IAS 38 beskriver, at ingen immaterielle aktiver som kan sættes i forbindelse med 

forskning eller et internt forskningsprojekt, må indregnes i balancen, men de skal til 

gengæld indregnes som forskningsomkostninger i resultatopgørelsen på det tidspunkt, 

hvor de afholdes. Dette må man ikke, idet at virksomheder som f.eks. 

biotekvirksomheder ikke kan dokumentere, at der et tale om et immaterielt aktiv, som 
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i fremtiden vil indbringe dem en økonomisk fordel. Disse forskningsaktiviteter er 

gengivet i tabellen nedenfor, som også beskriver udviklingsaktiviteterne.
18

  

Forskningsaktiviteter: Udviklingsaktiviteter: 

aktiviteter, som har til formål at indhente 

ny viden. 

design, opførelse og testning af 

prototyper og modeller før produktion og 

anvendelse 

søgen efter og evaluering og endelig 

udvælgelse af forskningsresultaters 

anvendelsesmuligheder og anden viden. 

design af værktøj, opspændingsværktøj, 

støbeforme og stempler, der indebærer ny 

teknologi 

søgen efter alternative materialer, 

anordninger, produkter, processer, 

systemer eller tjenesteydelser 

Design, opførelse og drift af et 

forsøgsproduktionsanlæg, hvis 

størrelsesorden ikke er økonomisk 

rentabel for erhvervsmæssigproduktion, 

udformning, design, evaluering og 

endelig udvælgelse af mulige alternativer 

til nye eller forbedrede materialer, 

anordninger, produkter, processer, 

systemer eller tjenesteydelser 

design, opførelse og testning af et valgt 

alternativ til nye eller forbedrede 

materialer, anordninger, produkter, 

processer, systemer eller tjenesteydelser 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som beskrevet tidligere, så må virksomheder som Genmab og andre ikke indregne 

deres aktiver som et immaterielt aktiv, men de skal i stedet omkostningsføres i 

resultatopgørelsen, når de bliver afholdt. Et godt eksempel på dette er f.eks. Genmab, 

som gerne vil forske i at finde midler imod nye sygdomme som kan komme og 

dermed forhåbentlig skabe en økonomisk gevinst for Genmab. Forskning kræver dog 

mange forsøg og der er ikke mange forsøg, som kommer igennem processen, hvilket 

gør, at Genmab ikke kan dokumentere, om at der vil være en fremtidig økonomisk 

fordel. Genmab og andre forventer dog, at de kan bruge de fund, som de finder i 

forskningsfasen, til at gå videre i udviklingsfasen. Når Genmab o.l. ønsker at forsætte 

deres forskning ind i udviklingsfasen, så er det her at Genmab kan begynde at aktivere 

deres aktiver som et immaterielt aktiv, hvis disse opfylder kravene for indregning af 

immaterielle aktiver.   
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Dette leder dog op til en diskussion, ment på den måde, at gå fra forskningsfase til 

udviklingsfasen stiller nogle spørgsmål. I forhold til når der ses på forskningsfasen, så 

kan denne ikke aktiveres, idet man ikke sandsynliggøre, at der vil komme en 

fremtidig økonomisk indtjening, hvilket gør, at de bliver omkostningsført.  Ud fra 

denne betragtning, så forventes det ikke, at man kan opgøre forskningen pålideligt, 

hvilket gør, det bliver omkostningsført. Dette leder dog til en diskussion om, at det 

ikke er ved indregningen, der ligger de største problemer i forhold til pålideligheden, 

men mere ved målingen af det immaterielle aktiv. De to begreber hænger dog 

sammen og derfor mener jeg ikke, at der er de store problemer i forhold til 

pålideligheden og derfor giver det god mening, at forskningsomkostninger skal 

omkostningsføres og ikke aktiveres. Dette leder dog op til en anden diskussion efter 

min mening, idet at man gerne må aktivere udviklingsomkostninger, selvom der 

faktisk også kan opstå måleproblemer her, da pålideligheden heller ikke her er i top, 

idet at målingen af udviklingsomkostningerne ikke bliver bedre af, om man vurdere 

det pågældende immaterielle aktiv som værende defineret som et udviklingsprojekt 

eller et forskningsprojekt. Reglerne er dog som de er, men man kan diskutere, om det 

er rigtigt, at hvis et startprojekt bliver udformet som et udviklingsprojekt, så kan det 

aktiveres, hvis det følger nogle krav, men hvis det udledes som et forskningsprojekt så 

skal det omkostningsføres.  

3.1.4.2 Udviklingsfasen: 
For at virksomheder kan indregne deres udvikling, så er der et krav om, at 

virksomhederne kan dokumentere nedenstående punkter for at indregne udvikling 

som et immaterielt aktiv:
19

 

 Der skal være en teknologisk mulighed for at færdiggøre det immaterielle 

aktiv, således at det skal kunne anvendes eller at det skal kunne sælges. 

 Hensigten skal være at sælge eller anvende aktivet og dermed færdiggøre det 

 Evnen skal være der til at sælge eller anvende aktivet. 

 Det skal dokumenteres, hvordan man forventer at få en fremtidig økonomisk 

fordel, f.eks. ved at man kan dokumentere marked for aktivet og om det skal 

anvendes og hvem der får en nytteværdi af det immaterielle aktiv. 
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 Der skal være mulighed og tilgængelighed af tekniske, økonomiske og andre 

ressourcer for at færdiggøre udviklingen af det immaterielle aktiv. 

 Man skal kunne måle de omkostninger, der er pålidelige og de skal kunne 

sammenholdes med det pågældende immaterielle aktiv. 

For at Genmab og lignende virksomheder skal kunne indregne deres 

udviklingsomkostninger som et aktiv, skal alle ovenstående punkter være opfyldt, for 

at de kan indregne aktivet som et immaterielt aktiv. 

For at sikre sig, at disse punkter bliver overholdt, så vil ovenstående punkter blive 

gennemgået nærmere. 

Punkt 1 ser på teknologien, i form af at man gerne vil kunne se en mulighed i at 

afslutte det immaterielle aktiv. Hvis man som en medicinal virksomhed gerne vil 

anvende deres aktiv som et immaterielt aktiv, så ønsker den at teknologien er så 

fremskreden, at man kan færdiggøre arbejdet, så man på den måde opfylder og kan 

dokumentere kravet for at indregne det som et udviklingsprojekt.  

I forhold til punkt 2, så må det forventes at virksomheden ønsker at færdiggøre 

projektet og man har mulighed for at anvende det pågældende projekt så det kan gå 

over i udviklingsfasen. Hvis dette ikke er tilfældet, så giver det ingen mening at 

analysere sig frem til, om der er tale om en udviklingsomkostning, men at det bare er 

et forskningsforsøg, som aldrig må aktiveres. Dette gælder således også for punkt 3, 

da samme forhold gør sig gældende i forhold til evnen. 

Punkt 4, ser på forholdet omkring, at der skal være en sandsynlighed for at 

virksomheden kan skabe en fremtidig økonomisk fordel. For at vurdere om der er tale 

om en fremtidige økonomisk fordel, så skal det vurderes ud fra IAS 36 omkring 

værdiforringelse af aktiver. Virksomheden skal ud fra standarden sikre sig at de 

aktiverede omkostninger ikke overstiger den kapitalværdi som den pågældende 

virksomhed har regnet ud for det pågældende aktiv. Hvis det pågældende aktiv kun 

skaber en økonomisk fordel, sammenholdt med andre aktiver, så skal man anvende 

pengestrømsenheder fra standarden IAS 36.
20

 Her skal man ind og se på, om der er et 

aktivt marked, som kan anvendes. I forhold til medicinalbranchen, så må det vurderes, 

at der tale om et aktivt marked, når man udvikler en ny form for medicin imod en 
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allerede eksisterende sygdom og man derfor kan indregne det som 

udviklingsomkostninger. Er der dog tale om en ny form for medicin, som kræver nye 

forsøg og har nye funktioner, så kan det være svært at vurdere om kriteriet er opfyldt 

og det kan være svært at dokumentere.  

I henhold til punkt 5, som ser på ressourcerne, så er det vigtigt at ressourcerne er der 

til at færdiggøre projektet for at skabe en fremtidig økonomisk fordel. For at kunne 

dokumentere dette, så kan den pågældende virksomhed lave en plan over de 

ressourcer som er relevante, så de på den måde sikrer sig, at der er mulighed for at 

færdiggøre projektet. Indenfor medicinalbranchen, er det typisk de økonomiske 

ressourcer som er vigtige at kunne dokumentere, idet at det koster en del at forske i de 

respektive sygdomme og midler herimod.  

I forhold til det sidste punkt, så er det relevant og det skaber ikke de store problemer, 

idet man typisk kan sammenholde de respektive omkostninger i forhold til det projekt 

man er i gang med og dermed kan man måle kostprisen pålideligt.  

Punkt 5 leder dog op til en diskussion, idet at ressourcerne i forhold til hvornår det 

endelige projekt er færdigt er meget subjektivt for virksomhederne, hvilket kan være 

utroværdigt. Dette skal ses i forhold til punkterne 1-2 og 4, hvor man skal ind og 

beskrive de enkelte udviklingsprojekter og samtidig se, om der er et marked for de 

enkelte projekter. Her kræver det at virksomheder er meget omhyggelige og har styr 

på dokumentationen, da dette kræves for at kunne indregne dette som et immaterielt 

aktiv. For at styrke pålideligheden, som er et problem under forskningsprojekter, så 

giver dette mening i forhold til, at de pågældende virksomheder har revisorer, som 

undersøger dette nærmere og giver en form for troværdighed for hvad virksomheden 

har undersøgt og fundet ud af. 

En anden diskussion for at man kan indregne udviklingsomkostninger som et 

immaterielt aktiv er, at man i fremtiden forventer at anvende omkostninger på 

projekterne og det dermed gør at man i fremtiden forventer en form for indtægt. 

Derfor kan denne form for udvikling godt aktiveres, idet man i fremtiden forventer en 

sandsynlighed for at der kommer en økonomisk fordel. Dette berammer dog stadig en 

form for subjektivitet, men man må forvente, at hvis man anvender ressourcer på at få 

udviklingsprojektet videre i forløbet, så forventer man også en fremtidig indtægt.  
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Den helt store diskussion ligger reelt i overgangen fra forskningsfasen til 

udviklingsfasen. Dette skal ses i forhold til, at der ikke er de store problemer i at 

vurdere om der er tale om et projekt som er startet op som led i en forskningsfase eller 

en udviklingsfase. Derfor er det interessant at se, hvorledes indregning og måling har 

indvirkning når projekterne går fra forskning til udvikling, da der er forskellige 

behandling af disse. I IAS 38 står der ikke direkte noget om overgangsfasen, hvilket 

gør, at der igen kan opstå subjektivitet, som at det igen er revisorerne, der står som 

den troværdige person som skal ”godkende” den subjektive mening, som den 

pågældende virksomhed har valgt. Ud fra denne betragtning, så bliver pålideligheden 

og sammenligneligheden påvirket negativt, idet man kan stå i en situation, hvor man 

ikke stoler på det, der bliver beskrevet.  

Dette kan f.eks. vises med følgende eksempel. Genmab har et middel som i et projekt 

koster 10 forskningsfaser og 10 udviklingsfaser. For dette har det kostet 20 mio. kr. i 

omkostninger, som er ligeligt fordelt over faserne. Heri ligger det store problem i den 

sidste forskningsfase og den første udviklingsfase, idet der kan opstå problemer i 

springet fra forsknings- til udviklingsfasen. Det vil sige, der er chance for, at der 

opstår problemer med +/- 2 mio. kr. som enten skal omkostningsføres eller aktiveres. 

Hvis man ser det i forhold til Genmab’s regnskab, så er det ikke det store beløb og 

derfor ikke relevant for regnskabsbrugeren, men gælder det lige pludselig 20 mio. kr. 

så kan der opstå et problem, om det skal omkostningsføres eller aktiveres. 

Subjektivitet er derfor meget relevant, når man vurdere forholdet mellem 

forskningsfasen og udviklingsfasen, da denne har stor betydning for, om man kan 

skabe pålidelighed omkring regnskabet og at dette skaber kontinuitet over tid. 

IAS 38 fortæller dog, at hvis det ikke er muligt at adskille et forskningsprojekt fra 

udviklingsfasen, så er der et krav om, at man omkostningsfører dette i 

resultatopgørelsen og ikke aktiverer det i balancen. 

3.2 Måling efter indregning: 
Efter at have set på indregningen, så fokuseres der nu på målingen. Når man skal måle 

immaterielle aktiver, så skal virksomhederne vælge mellem kostprismodellen eller 

omvurderingsmodellen. Kostprismodellen siger, at efter første indregning, så skal et 

immaterielt aktiv indregnes til kostpris, hvor der tillægges fradrag af akkumulerede 

afskrivninger og akkumulerede tab på værdiforringelse. Hvis man følger 
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omvurderingsmodellen, så skal man efter første indregning indregne et immaterielt 

aktiv til en omvurderet værdi, hvor dette skal være dagsværdien på 

omvurderingstidspunktet med fradrag af de samme forhold som under 

kostprismodellen.  

Det er derfor et krav, at virksomheder nedskriver deres immaterielle aktiver for hvert 

år, hvis man anvender kostprismodellen. Derudover skal der også foretages en 

nedskrivningstest. Som der står under definitioner, så skal afskrivninger være 

en ”systematisk allokering af et immaterielt aktivs afskrivningsberettigede beløb over 

dets brugstid”.
21

 I forhold til denne definition, så vil dette betyde, at der sker en 

indregning af en omkostning for det immaterielle aktiv. På denne måde sikrer man sig, 

at der sker en opgørelse af virksomhedernes forbrug af aktivet over brugstiden.  

Hvad er brugstid? Brugstid bliver beskrevet som værende enten
22

: 

 Den periode, i hvilken et aktiv forventes at være disponibelt til brug for 

virksomheden, eller 

 Antallet af producerede enheder eller tilsvarende enheder, som virksomheden 

forventer at opnå fra aktivet. 

Man skal derfor som virksomhed vurdere hvor lang tid brugstiden er på de enkelte 

immaterielle aktiver. Vil det betyde at brugstiden kun er 5 år, eller om den er uendelig, 

det er op til den enkelte virksomhed at vurdere. Dertil skal der dog også laves 

analyser om, hvorledes virksomhederne forventer deres brugstid er og om det skaber 

nogle form for pengestrømme, for hvis de kun skaber pengestrømme over et par år, så 

er der tale om en begrænset brugstid, mens hvis man kan vurdere det som værende 

uendeligt, så genererer det pengestrømme over længere tid.  

I forhold til vurderingen omkring hvorvidt der er tale om en begrænset eller længere 

brugstid, så har IASB opstillet en række punkter, som kan gennemgås for at vurdere, 

hvorvidt der er tale om en kort brugstid eller en længere levetid. I afsnit 90 i IAS 38 

Immaterielle aktiver, findes en del forhold som kan tages i betragtning. Nedenfor ses 

enkelte forhold, mens resten kan findes i IAS 38 afsnit 90: 
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 virksomhedens forventede anvendelse af aktivet og hvorvidt aktivet kan 

anvendes effektivt af en anden ledelse 

 aktivets typiske produktlivscyklus og offentligt tilgængelige oplysninger om 

skøn over brugstiden for tilsvarende typer aktiver, der anvendes på tilsvarende 

måde 

 teknisk, teknologisk, handelsmæssig eller anden form for forældelse 

 stabiliteten i den branche, hvor aktivet anvendes og ændringer i efterspørgslen 

efter producerede enheder eller tjenesteydelser fra aktivet 

 konkurrenters eller potentielle konkurrenters forventede handlinger 

Som eksempel kan man f.eks. se computersoftware, hvor der kan ske hurtige 

ændringer i teknologien, som gør at de er udsat for teknologisk forældelse. Dette gør, 

at sådan et immaterielt aktiv skal vurderes at være et aktiv, som har en kortvarig 

brugstid. Der kan også være lange brugstider, hvis man kan vurdere at teknologien 

ikke rykker sig synderligt, eller f.eks. cancermedicin som har typiske 

produktlivscyklusser hvor skønnet over disse immaterielle aktiver gør, at det 

anvendes andre steder på tilsvarende måder, som gør at brugstiden bliver længere. 

Set i forhold til Genmab, så har ledelsen lavet vurderinger og skøn over deres 

udvikling og forskning. I deres årsrapport for 2013 bliver der beskrevet hvad IAS 38 

fortæller om indregningskriterier, hvor det vigtigste er, at man skal kunne 

dokumentere, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at de fremtidige indtægter vil 

overstige de omkostninger, der er forbundet med udviklingsprocessen. Ud fra ledelses 

synspunkt så er de i gang med nogle udviklingsprojekter, hvor de skaber sikkerhed 

ved, at det skal anvendes på flere typer folk, ligesom det bliver gennemgået i 

beskrivelsen af udviklingsfaserne jf. afsnit 4.0 ”kort beskrivelse af udviklingsfaserne”. 

For at de kan få deres økonomiske fordele, så forventes det, at de får det godkendt af 

FDA eller EMA, alt efter hvor man lancerer disse midler. I lyset af dette, er Genmab 

dog i tvivl, idet at udviklingsperioden er lang og der kan opstå store risici, hvilket gør 

at Genmab ikke med betydelig sikkerhed kan sige, at de får en fremtidige økonomisk 

sikkerhed, og derfor kan man ikke indregne disse udviklingsprojekter som værende 

immaterielle aktiver, men de skal i stedet omkostningsføres som forsknings- og 

udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen. Dette kan først gøres når de har fået de 

forventede godkendelser fra FDA og EMA og når at udviklingsprojektet er afsluttet. 
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Dette går igen for de seneste 5 års regnskaber, som beskriver det samme forløb hver 

gang
23

. 

Ud fra ledelses ræsonnement, så kan man diskutere, om de har ret i deres antagelser. 

Jeg finder det interessant, at man laver en samlet betegnelse for, hvorledes man 

sammenfatter sine udviklingsprojekter. Man har flere forsøg og lignende langt henne i 

faserne, hvor man forventer at få godkendelser i 2015. Derfor undrer det mig, at man 

ikke deler de forskellige udviklingsprojekter op, i stedet for at tage alt under en kam. 

Man burde beskrive at sikkerheden for at godkendelse m.v. ikke går igennem gør at 

man ikke kan aktivere deres projekter som immaterielle aktiver, men i stedet må 

omkostningsføre disse under forsknings- og udviklingsomkostninger. Ud fra den 

betragtning at de har samlet alle deres projekter under et, så må det vurderes, at de har 

mere forstand på deres risici og sikkerhedsforhold, hvilket gør, at det må vurderes at 

være en korrekte forudsætninger de sætter op og derfor skal deres udviklingsprojekter 

omkostningsføres.  

3.3 Genmab’s opgørelse af immaterielle aktiver: 
Igennem regnskabsperioden fra 2009 til 2013, har Genmab anvendt den samme 

opgørelse af deres immaterielle aktiver. Nedenfor vil der derfor tages udgangspunkt i 

de nyeste informationer fra Genmab’s årsrapport for 2013. I Genmab’s årsrapport for 

2013, er der opført i deres note nr. 3.1 hvad Genmab har brugt af regnskabspraksis og 

hvorledes de omkostningsfører eller aktiverer deres immaterielle aktiver. I henhold til 

den anvendte regnskabspraksis, så har Genmab oplyst, hvorledes de anvender deres 

goodwill, forsknings- og udviklingsomkostning samt forholdet omkring deres licenser 

og rettigheder. Som det oplyses, så har Genmab ikke noget goodwill længere, da de 

har haft en ny strategi om at sælge deres produktionsanlæg hvilket gør, at dette er 

nedskrevet fuldt ud.
24

  I henhold til regnskabspraksissen i forhold til udvikling, så er 

disse ikke opfyldt og Genmab har derfor ikke nogen interne oparbejdede immaterielle 

aktiver. 

Ledelsen har også vurderet og skønnet hvorledes de interne oparbejdede immaterielle 

aktiver skal indregnes. I henhold til IAS 38 vedrørende de immaterielle aktiver, så 

skal omkostninger, som vedrører udviklingsprojekter indregnes i balancen. For at 

dette kan lade sig gøre, skal der være tre kriterier, som skal være opfyldt. Disse er 
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gengivet tidligere, men Genmab oplyser i deres årsrapport, at udviklingsprojekterne 

skal være identificerbare og definerede, de teknologiske udnyttelsesmuligheder og 

ressourcer skal være der for at fuldføre projektet og ledelsen har tilkendegivet at 

markedsføre og fremstille produktet. Hvis alle kriterierne bliver opfyldt, så skal 

Genmab aktivere deres immaterielle aktiver. Ledelsen og jeg kommer frem til samme 

konklusion. Ledelsen kommer ind på det forhold, at flere af deres udviklingsprojekter 

skal igennem mange test med mennesker og at det i sidste ende skal godkendes af 

flere forskellige myndigheder. Idet at dette gør sig gældende, så er de økonomiske 

fordele ved projekterne svære at beregne og vurdere, da disse er afhængige af de 

respektive godkendelser. Da der er så stor risiko og forskel på om man får 

godkendelsen, og at udviklingsprocessen er lang, så kommer ledelsen og jeg til den 

konklusion, at disse udviklingsprojekter ikke skal aktiveres, men at de i stedet skal 

omkostningføres, når de afholdes, idet sikkerheden og produktgodkendelsen kan være 

længe undervejs.
25

 Dette hænger også i god tråd med afsnit 4.0, om hvor længe 

udviklingsprojekter kan tage igennem de forskellige faser indtil selve godkendelsen af 

det enkelte produkt. I alt var de samlede forsknings- og udviklingsomkostninger på 

528 mio. kr. i 2013 i forhold til 537 mio. kr. i 2012. Man kan derfor argumentere for, 

at Genmab’s udviklingsprojekter endnu ikke er gået over som værende udvikling, 

men stadig er forskning, idet at kriterierne for, at det kan være 

udviklingsomkostninger ikke er opfyldt og derfor ikke kan aktiveres. Det samme 

gælder for deres samarbejdsaftaler, hvor man dog diskuterer med hinanden om, hvor 

langt i processen man er nået, men i 2013 er de stadig ikke kategoriseret som værende 

godkendt i henhold til kriterierne, og derfor omkostningsføres de i forsknings- og 

udviklingsomkostninger.  

Genmab oplyser dog også, at de har nogle kliniske afprøvninger i deres forsøg og her 

oplyses det, at Genmab indregner disse til kostpris i balancen og omkostningsføres i 

resultatopgørelsen, i henhold til hvornår disse bliver anvendt, dog med det forhold at 

alle kriterierne skal være opfyldt. Genmab har dog i 2012 og 2013 ikke haft nogle af 

disse kliniske forsøg fra eksterne leverandører, idet at disse ikke opfylder kravene for 

selve begrebsrammen, men heller ikke opfylder kravene for varebeholdning jf. IAS 2. 

Da dette ikke er opfyldt, så kan det ikke aktiveres, da den tekniske udnyttelsesgrad 
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ikke kan findes, hvilket gør at omkostningerne i forbindelse med disse kliniske forsøg 

omkostningsføres i resultatopgørelsen.  

I henhold til måling, så testes deres udviklingsprodukt og andre aktiver løbende for 

værdiforringelse og hvis disse indikere at de ikke kan genindvindes, så vil man teste 

de enkelte processer for at se, om der er værdiforringelse. Fundamentet for at gøre 

dette, vil betyde at aktivernes genindvindingsværdi bliver valgt ud fra hvilken af disse 

to værdier, dagsværdien med fradrag for salgsomkostninger og kapitalværdi beregnet 

som nutidsværdi af de fremtidige nettoindbetalinger, som er højest. Hvis den 

regnskabsmæssige værdi er højere end genindvindingsværdien, så vil dette betyde, at 

aktivet skal nedskrives til genindvindingsværdien, hvilket gøres i resultatopgørelsen, 

når værdiforringelsen bliver opdaget.   

3.4 Konkurrent opgørelse af immaterielle aktiver 
Hvis man sammenligner med en konkurrent som Bavarian Nordic, så har de deres 

IMVAMUNE middel, med en amerikansk RFP-3 kontrakt, hvor man stadig 

omkostningfører, idet at kontrakten endnu ikke er fuldt godkendt af de amerikanske 

myndigheder. Derfor oplyses det at disse omkostningsføres i resultatopgørelsen under 

forsknings- og udviklingsomkostninger. Dette er dog nært forstående jf. deres 

årsrapport for 2013
26

. Når og hvis godkendelsen kommer igennem, og udviklingen er 

tilendebragt, så amortiseres den regnskabsmæssige værdi i henhold til det tidspunkt 

hvor de enkelte leveringer af doser af midlet er sket og i henhold til selve aktivernes 

forventede økonomiske levetid
27

. Selvom man først beskriver ud fra 

regnskabspraksissen at man omkostningfører, så har man ud fra ledelsens skøn 

vurderet, at de tidligere gennemgåede kriterier er opfyldt, og man derfor på forhånd er 

begyndt at aktivere, idet man forventer godkendelsen er på vej og dette derfor godt 

kan begynde at amortiseres. I henhold til måling, så sker dette typisk ved at den 

regnskabsmæssige værdi af de immaterielle aktiver, værdiansættes til kostpris eller 

amortiseret kostpris, hvilket vurderes hvert år i henhold til, om der kan være nogle 

værdiforringelser i forhold til de enkelte midler og produkter. Hvis de er negative, så 

vil det betyde at disse nedskrives til genindvindingsværdi, som enten værende den 

højeste værdi af nettosalgsprisen eller kapitaliseret værdi.  
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3.5 Delkonklusion på baggrund af Genmab og Bavarian Nordic: 
Som det er beskrevet ovenfor, så kan der være forskel på hvor langt i processen man 

er og at dette har betydning for, hvornår man opgør ens immaterielle aktiver. I 

Genmab’s tilfælde så vurderes det ikke, både af ledelsen og jeg, at de opstillede 

kriterier fra IAS 38 ikke bliver opfyldt og man derfor skal indregne de immaterielle 

aktiver i resultatopgørelsen under forsknings- og udviklingsomkostninger. Dette er 

dog anderledes hos Bavarian Nordic, hvor man ser deres middel IMVAMUNE er 

langt henne i processen og derfor vurderes til jf. regnskabspraksis at være 

omkostningført, men i henhold til fremtiden, så begynder man at amortisere disse til 

at disse kan aktiveres, da man formoder, at der kan opnås en fremtidig økonomisk 

fordel, og at man inden længe forventer en godkendelse af midlet IMVAMUNE i 

Amerika. Idet man først forventer at Genmab kommer ud med et nyt produkt i 2016-

2017, så betyder dette, at deres udviklingsforsøg derfor ikke kan aktiveres, men skal 

omkostningsføres når de afholdes. 

I henhold til måling, så følger begge parter de samme regler, om hvis der opstår 

værdiforringelser, så skal disse korrigeres. Denne fastsættes så på baggrund af 

genindvindingsværdien, alt efter om der værdiforringelse. Er der det, så vil dette gøre 

at denne skal nedskrives til enten højeste værdi af nettosalgsprisen eller den 

kapitaliserede værdi. På baggrund af dette udregnes dette typisk enten ved kostpris 

eller amortiseret kostpris, hvor forskellige fradrag er fratrukket. 

Diskussion i henhold til de immaterielle aktiver ligger derfor specielt i forhold til 

hvornår der er tale om et forskningsprojekt som skal omkostningføres, eller et 

udviklingsprojekt, som skal aktiveres, hvis de førnævnte kriterier er opfyldt, ellers 

skal det stadigvæk omkostningsføres. Der kan dog være forskellige opfattelser fra de 

enkelte ledelser om, hvornår der er tale om det ene frem for det andet. Dette ses 

specielt i virksomheder i biotekbranchen, hvor virksomhederne lever af, at have både 

forsknings- og udviklings projekter, hvor ikke ret mange midler kommer igennem 

nåleøjet. Der har ikke været den store fokus på goodwill, da denne ikke har haft den 

store opmærksomhed, specielt hos Genmab.  

I henhold til måling, så ligger dette ikke op til den store diskussion. I begge tilfælde så 

opgøres målingen på samme måde ud fra, om der er tale om værdiforringelse på de 

enkelte projekter. Som tidligere beskrevet så ligger dette i henhold til 
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genindvindingsværdi, som vurderes ud fra enten nettosalgsværdien eller den 

kapitaliserede værdi. 
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4.0 Kort beskrivelse af udviklingsfaserne: 
Når Genmab og andre biotekvirksomheder lancerer nye midler, skal de igennem flere 

forskellige faser, før de kan komme på markedet. Efter at faserne er gennemgået, skal 

der ske en godkendelse fra de offentlige myndigheder for at sende det pågældende 

middel på markedet. Der er 2 primære instanser, som godkender produkter. Dette er 

FDA, som er det Amerikanske Food & Drugs administration samt det europæiske 

EMA, som står for European Medicines Agency.
28

  

 

        Kilde: Egen tilvirkning 

I den første fase er der ikke ret mange, som kommer igennem. I fasen ser man på, om 

antistoffet kan anvendes og om det kan sammenlignes med andre molekyler. Det er 

dog ikke ret mange der kommer igennem og det kræver meget for at komme videre til 

den næste fase præklinisk test. I denne fase, må man dog ikke anvende antistofferne 

på mennesker, men man må gerne anvende det på dyr og lignende.  

I den prækliniske test kan man begynde at undersøge om det enkelte antistof har 

effekter på forskellige sygdomme og om dette antistof kan optages i kroppen, uden at 

man bliver syg af denne. I den prækliniske test kan man begynde at teste på 

mennesker, men man tester stadigvæk først på dyr. Det er dog vigtigt at før man kan 

gå over til at teste på mennesker, skal man udfylde en registreringsattest hos FDA, 

som skal godkendes. Først herefter kan man begynde at gå ind i de forskellige faser. 

I fase 1, undersøges det hos et lille antal mennesker, typisk 20 til 80, om hvilke 

sideeffekter der er og hvordan den opløses m.v. i kroppen.  

I fase 2, bliver der igen undersøgt hvorledes effekterne er og hvordan de opløses i 

kroppen, men man øger antallet af personer, som skal gennemgå processen, typisk 

100-300, så man sikrer sig at midlet ikke er giftigt eller har indflydelse på andre 
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antistoffer. De nye personer skal derudover også lide af den sygdom, som man ønsker 

at kurere, for at se hvorledes midlet reagerer overfor det stof som det skal nedbryde. 

Man deler herefter folk ind i 2 grupper, hvor halvdelen får stoffet, mens den anden 

halvdel får placebo, da det på den måde sikrer en form for sikkerhed og gør at de data 

man får er valide.  

I fase 3, tester man igen midlet på en endnu større gruppe mennesker, typisk 500-

20.000, og her ser man først på, hvad der skete i fase 2, mens man går videre i 

processen. Dette gør, at man sikrer sig endnu mere, da det giver en større sikkerhed 

hvis 20.000 har anvendt og givet positive resultater, end hvis kun 25 har modtaget det. 

Når alle disse faser er gennemgået, så skal det godkendes af FDA eller EMA, hvor de 

gennemgår alt dokumentation og herefter vurderer om det pågældende middel må 

markedsføres. 

5.0 Strategisk analyse og værdiansættelse af Genmab 
Den strategiske analyse er lavet med det formål at undersøge de ikke finansielle 

værdidrivere. Dette beskrives ud fra forhold som man ikke direkte kan læse i 

Genmab’s årsregnskab. Dette er lavet for at få en forståelse af, hvad der skaber værdi 

for virksomheden og hvilke forhold der påvirker dette. Jeg vil hovedsagligt have 

fokus på det eksterne miljø, da Genmab er børsnoteret og jeg derfor ikke har 

mulighed for at få oplyst interne forhold. Disse ikke finansielle værdidrivere er 

vigtige at belyse, da de kan have en konsekvens for, hvorledes de finansielle 

værdidrivere arter sig. Dertil anvendes den strategiske analyse også til at belyse hvilke 

risici som Genmab står overfor både strategisk, men også regnskabsmæssigt. Til at 

belyse dette, laves en ekstern analyse, hvor fokus vil være på en PEST analyse til at se 

på omverden, samt en branche-analyse ved hjælp af Porters Five Forces. Dertil vil en 

intern analyse også anvendes i form af en beskrivelse af Genmab’s pipeline, i forhold 

til hvor langt deres midler er i de beskrevne faser. For at samle op på analyserne, 

samles dette i en SWOT analyse, som konkluderer den strategiske analyse.  

5.1 PESTEL-Analyse: 
For at give et overblik over hvilke ikke finansielle forhold, som kan have betydning 

for Genmab, vil der nedenfor blive gennemgået en PESTEL analyse, da denne har 

betydning for branchen, samt at denne kan være med til at forklare virksomhedernes 
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udfordringer. For at finde ud af hvilke faktorer, både positivt og negativt, der kan 

spille ind på Genmab’s fremtidige drift, laves der en PESTEL analyse, hvor politiske, 

økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og juridiske forhold vil blive 

gennemgået.
29

 Dette skal være med til at danne grundlag for den senere 

værdiansættelse af Genmab. 

5.1.1 Politiske og juridiske forhold: 
Jeg har valgt at lægge politiske og juridiske forhold sammen, da de har en naturlig 

sammenhæng i dette tilfælde. Det politiske og juridiske spiller en stor rolle for 

Genmab, ment på den måde, at mange af deres produkter skal godkendes af 

forskellige lægemyndigheder og gennemgå mange tjek for at blive godkendt på de 

forskellige markeder. Dette er specielt U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

som står for godkendelse af forskellige lægemæssige produkter i USA
30

, mens man i 

EU har European Medicines Agency (EMA) som sørger for godkendelse af Genmab 

og andres produkter
31

. Her henvises der til afsnit 4.0 vedrørende oversigten over 

kliniske forsøgsfaser. Disse sundhedsmyndigheder er essentielle for branchen, da de 

kan have stor betydning for den fremtidige økonomiske indtjening i Genmab. Hvis 

f.eks. Daratumumab ikke var blevet godkendt i USA eller Europa, kunne dette have 

stor betydning for, hvorledes Genmab skulle arbejde strategisk.  

Selvom der findes disse store organisationer, som repræsenterer forskellige 

kontinenter, så kan der stadig opstå problemer for Genmab, idet nationale 

sundhedsmyndigheder kan kræve yderligere information omkring Genmab’s 

produkter, hvis de føler, at produkterne ikke lever op til de standarder, som det 

enkelte land opstiller. Dette opstod i 2010, hvor de britiske sundhedsmyndigheder 

ikke ville godkende Genmab’s produkt Arzerra ®  mod leukæmi, idet at de ikke 

mente at data var fyldestgørende og man ikke fik valuta for pengene.
32

 

Et andet væsentligt forhold er patenter. Disse er essentielle indenfor biotekbranchen, 

da disse giver Genmab og andre mulighed for at sikre deres arbejde imod at blive 

kopieret af andre. Patenterne er også med til at sikre fremtidige investeringer i 

Genmab og lignende virksomheder, idet man håber på at opnå en positiv indtjening. 
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Patenter er derfor essentielle for biotekvirksomheder og en ændring i 

patentlovgivningen kan have store konsekvenser for den økonomiske situation for de 

enkelte virksomheder og derfor afskrække folk fra at investere i netop deres produkter 

og forsøg. Udviklingen af patenter tager meget lang tid og man får typisk patent for 

en periode over 20 år
33

. Dertil kommer, at man kan forlænge patentet med 5 år for 

lægemidler.
34

  Dette er i tråd med hvor lang tid et lægemiddel er om at blive testet. 

Det kan tage op til 10-15 år fra at et lægemiddel bliver søsat, til det er færdigudviklet. 

Mange af de lægemidler, som søsættes når aldrig at komme igennem processen, 

hvilket gør at kun 1 ud af 10 lægemidler ender med at kunne føres videre til et færdigt 

lægemiddel.
35

 I nyere tid er der også opstået problemer med patent-krumspring. Dette 

betyder, at når patenterne for de store virksomheder udløber, så gør de alt for at holde 

de billigere kopivarer væk med forskellige manøvrer. Dette koster samfundet dyrt og 

det går ud over forbrugerne, som ingen chance har for at modsætte sig dette. Dette 

kan f.eks. ske ved at man trækker sit produkt fra markedet lige før patentet udløber, 

mens man så indsætter et nyt produkt, som er af nyere generation, hvilket gør at man 

starter processen forfra
36

.  

Regeringen har i et forslag til en ny sundhedsreform sagt, at de ønsker, at frem mod 

2025 skal tre ud af fire kræftramte personer være i live 5 år efter, at diagnosen er 

stillet. Dette gøres ved, at der bliver sat 1,1 mia. kr. af til at flere personer skal 

overleve kræft i årene 2015-2018. Dette har stor betydning for biotekvirksomhederne, 

da der kommer større fokus på behandlingen af kræft og for at finde midler til at folk 

overlever kræften.
37

  

Sammenlignet med Danmark, så har Barack Obama også ført en sundhedsreform 

igennem i USA, som har stor betydning for de enkelte personer, men som desværre 

har ramt biotekvirksomhederne, som forsker i cancer. Reformen har haft fokus på at 

forbedre kvalitet for den enkelte samt at nedsætte priserne. Dette har dog ikke haft 

den ønskede virkning for biotekvirksomhederne, idet at cancer medicinen er blevet 

dyrere i USA
38

. Dette kan have en stor negativ betydning for Genmab, da USA er et 

af de største markeder Genmab har, så Genmab skal have fokus på, om forholdene 
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gør at, folk mister tilliden og ikke vil anvende deres cancermedicin længere. Dertil 

skal det dog nævnes, at i og med at 300 mio. amerikanere fra 2014 bliver pålagt en 

sundhedsforsikring, vil der komme et øget behov for adgang til behandling af kræft 

og lignende, så behovet for vacciner, medicin og lægemidler øges
39

. 

Et tredje forhold som kan spille ind i branchen, er prisfastsættelsen af deres produkter 

og midler. I Danmark er der ikke nogle bestemte regler om, hvorledes man må 

prisfastsætte produkterne, hvilket gør at Genmab og andre kan indregne deres 

forsknings- og udviklingsomkostninger i den samlede pris på deres samlede produkt. 

Dette gælder for alle midler, men der er dog en begrænsning i forhold til sygehuse, 

hvor man siden 2009 frem imod 2015 vil have et reguleret prisloft og reduktion, som 

ikke må overstiges og det må ikke afvige væsentligt fra prisniveauet i Europa. 

Derudover kommet det også, at man forventer, at prisloftet vil falde med omkring 

2,5% over to gange, hvilket vil have stor betydning for biotekbranchen, da man på 

den måde kan sælge mere
40

.  

Et fjerde forhold som kan spille ind på biotekbranchen, er de mange tilskud, der fås i 

branchen. I forhold til biotekbranchen, er denne meget omkostningstung, da der skal 

bruges store beløb til forsøg og lignende. Dette bliver dog opvejet en smule ved at 

selskaberne i branchen typisk opnår økonomiske tilskud til deres forsøg i 

udviklingsfasen. Dette uddeles typisk i EU, og i 2013 uddelte Europa-kommisionen 

over 14 milliarder til forskningsprojekter i virksomheder og lignende, for på den måde 

at skabe et Europa med høj vidensbaseret biotekøkonomi
41

. Dertil kommer der også 

en masse fonde, som ønsker at investere i de forskellige selskaber i branchen, for at 

være med til at finde det næste nye middel mod kræft eller lignende. Disse har ca. et 

samlet budget på omkring 1.6 milliarder kr.
42

 

5.1.2 Økonomiske forhold: 
Genmab opererer på en del markeder. Specielt det amerikanske marked er vigtigt for 

Genmab. Derfor opererer Genmab med forskellige valutaer, hvilket kan være en stor 

risiko. Hvis vi kommer ind i en periode ligesom finanskrisen, så kan der ske store 
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udsving i valutakurserne, hvilket vil have stor betydning for den fremtidige 

omsætning og overskudsgenerering hos Genmab. De væsentlige valutarisici opstår i 

EUR, USD, DDK og GBP. Forholdet mellem EUR og DDK ændrer sig dog ikke 

synderligt, idet at Danmark har indgået en fastkurspolitik, så vi ikke ændrer 

signifikant med Euroen. Genmab er dog opmærksomme på deres valutaudsving, som 

de også selv beskriver i deres årsrapport for 2013, hvor man gør opmærksom på, at 

udsving i valutakurser og lignende kan have en negativ betydning for opnåelsen af 

forventninger, man kan have sat sig
43

. Idet at Genmab er opmærksom på deres 

valutakursudsving, forsøger de at matche deres indtægter og omkostninger i samme 

valuta for at nedsætte  

En anden faktor er renteforholdene. Hvis renten skulle falde, så vil det have en positiv 

betydning for biotekvirksomheder, da det alt andet end lige vil give mulighed for 

gunstige låne muligheder og dette vil være med til at flere vil investere i Genmab og 

dermed øge chancen for at forske og udvikle nye og eksisterende lægemidler. 

Finanskrisen har dog bevirket, at selvom renten er lav, så kræver bankerne meget i 

sikkerhed for udlån, da risikoen er stor og dette kan have negativ økonomisk 

betydning for virksomheder som Genmab. 

Som beskrevet før, så havde finanskrisen en stor betydning for mange brancher, hvor 

specielt medicin og biotek branchen blev hårdt ramt af, at folk ikke ville investere
44

. 

Inden finanskrisen vækstede biotekvirksomhederne lystigt, da investorerne turde tage 

risiciene ved at smide penge efter projekterne, men da finanskrisen ramte i 2008 blev 

Genmab og andre ramt hårdt. Dette har haft stor betydning for Genmab og andre og 

der vurderes stadigvæk at være store risici ved at investere i biotekvirksomheder, 

selvom de er modnet og er sundere.  

5.1.3 Sociale og kulturelle forhold: 
De sociale og kulturelle forhold spiller en stor rolle for Genmab. Idet at Genmab 

udvikler og forsker i midler mod kræft, kan de blive økonomisk ramt både negativt 

eller positivt, alt efter hvorledes antallet af kræftpatienter stiger eller falder. I 

fremtiden forventer man at folk bliver ældre og ældre, da man forventer en bedre 

livsstil. I Danmark vil der være flere og flere ældre og folk lever derfor længere og 
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har risikoen for at blive ramt af de ”dødelige” sygdomme, som alle frygter
45

. Hvis der 

kommer flere kræftpatienter, så er det vigtigt for Genmab at undersøge, om der er et 

marked for dem. I de senere år har man i undersøgelser fastslået, at der kommer flere 

og flere kræftpatienter og at man i fremtiden forventer endnu flere
46

. Dette har en 

positiv effekt for virksomheder som Genmab, da de har mulighed for at sælge flere af 

deres produkter imod f.eks. leukæmi ved hjælp af produktet Arzerra ® . Dertil er 

Genmab også i gang med at udvikle forskellige antistoffer imod kræft. Dette er f.eks. 

antistofferne DLBCL og FL, som i øjeblikket er i fase 4 på vej mod fase 5 i Genmab’s 

beskrevne faser.
47

 Disse produkter kan derfor være med til at formindske antallet af 

folk med cancer og dermed fremme Genmab’s situation.  

5.1.4 Teknologiske forhold: 
De teknologiske forhold er vigtige i biotekbranchen. Dette skal ses i forhold til, at 

udstyret skal være i orden for at sikre sig, at de ting man undersøger og forsker i, er 

det man gerne vil komme frem til. Det vil have en stor negativ effekt hvis teknologien 

ikke fungerer korrekt, da det vil kunne ødelægge flere forsøg som vil være økonomisk 

dårligt. Kommer der derfor ny teknologi, er det vigtigt, at virksomheder som Genmab 

er klar på at anvende denne, da det kan være med til at forbedre og videreudvikle 

deres medicin.  

5.1.5 Miljømæssige forhold: 
Der har været stor fokus på de samfundsmæssige og miljømæssige forhold i nyere tid, 

men de miljømæssige forhold spiller ikke den store rolle for biotek virksomheder. 

Genmab har dog valgt at oplyse deres CSR forhold i deres årsrapport. I denne kan 

man læse forskellige forhold om, hvad Genmab gør for både samfundet og miljøet. 

Man kan i CSR rapporten i årsrapporten for 2013 læse om de etiske forhold i kliniske 

studier, miljø i forhold til affaldshåndtering, virksomhedsetik, mens man også kan 

læse om deres medarbejders trivsel m.v.
48

  

Selvom der ikke er den store fokus på de samfundsmæssige og miljømæssige forhold 

for biotek virksomheder, så vurderes det at være en god ide, da det kan være med til at 

skabe gode samarbejdsaftaler eller lignende, da man kan se at Genmab har fokus på 

både samfundet og miljøet.    
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5.1.6 Konklusion på PESTEL-analysen 
PESTEL faktorer Resume Effekt på Genmab's 

fremtidige indtjening 

Politiske og juridiske 
forhold: 

  

Godkendelse af midler fra 
myndigheder 

Det kræver godkendelse fra 
forskellige lægelige 
instanser (FDA, EMA) at få 
lov til at sælge deres 
produkter i de respektive 
lande. Kan gå begge veje 

Hvis godkendelse = Positiv 
effekt 
 
Ej godkendelse = Negativ 
effekt 

Godkendelse fra nationale 
instanser 

Landenes enkelte instanser 
kan vælge at afvise 
produkterne, hvis de føler 
at data ikke er 
fyldestgørende eller ikke får 
valuta for pengene. 

Negativ effekt  

Patenter Patentforholdene kører i 20 
år, og man kan forlænge 
patenter med ekstra 5 år 

Positiv effekt 

Sundhedsformer Det har været 
sundhedsreformer i både 
Danmark og USA, som har 
en betydning for effekten af 
Genmab's fremtidige 
indtjening. 

Sundhedsreform 
(Obamacare) = Negativ 
effekt -> Grundet høje 
priser 
Sundhedsreform 
(Danmark) = Positiv effekt -
> Større fokus og afsat 
pulje 

Prisfastsættelse og tilskud Der findes ingen specielle 
regler i DK om 
prisfastsættelse og man kan 
få forskellige tilskud på 
deres præparater  

Positiv effekt/neutral på 
prisfastsættelsen 
 
Positiv effekt på tilskud 

Økonomiske forhold:   
Valutarisici Genmab arbejder med 

forskellige valutaer, og 
udsving kan både have en 
positiv og negativ effekt på 
indtjeningen. 

Neutral 

Renteforholdene En faldende rente vil gøre 
det nemmere at låne, dog 
ønsker banker ikke at låne 
ud selv med den lave rente, 
da biotekbranchen stadig er 
en højrisiko branche. 

Negativ effekt 

Finanskrisen Finanskrisen har haft en 
stor betydning for 
biotekbranchen, da folk 
ikke investere i samme 
mængde længere 

Negativ effekt 

Sociale og kulturelle 
forhold: 

  

Stigende kræftpatienter Der er et stigende antal Positiv effekt 



Genmab A/S  Kandidatafhandling – Cand.merc.aud  Februar 2015 
Navn: Jonas Munksgaard Severinsen   

Side 42 af 94 
 

mennesker, som bliver ramt 
af cancer, hvilket skaber et 
større marked for Genmab 

Teknologiske forhold:   
Teknologi virker ikke 
ordentligt 

Fungerer teknologien og 
deres maskiner ikke 
ordentligt, vil det ramme 
Genmab 

Negativ effekt 

Cancer opdages tidligt Med de nye teknologiske 
muligheder, er der 
mulighed for at finde og 
forbedre folks livskvalitet 

Positiv effekt 

Miljømæssige forhold:   
CSR Genmab har fokus på CSR 

og det kan være med til at 
lave nye samarbejdsaftaler 
og give en gevinst for 
Genmab 

Positiv effekt 

        Kilde: Egen tilvirkning 

Ud fra min gennemgang af PESTEL-analysen, er der både muligheder og trusler for 

Genmab. Som det ses, så er de positive muligheder inden for de social-kulturelle 

forhold, teknologiske og miljømæssige forhold. Ud fra min analyse er der dog 

negative effekter ved både det økonomiske og politiske/juridiske, idet at de kan have 

store konsekvenser for Genmabs fremtidige økonomiske indtjening. 

5.2 Porters Five Forces: 
Efter at have set på omverdens forhold, så bruges Porters 5 Forces til at belyse 

brancheforholdene indenfor biotekbranchen. Porters 5 Forces ser på 5 forhold, som er 

med til at beskrive de fem elementers påvirkning på konkurrencen i branchen. Porters 

5 Forces bruges i denne sammenhæng kun til at beskrive, hvorledes branchen agere 

og for at fastlægge om branchen er attraktiv og interessant for Genmab, da dette kan 

have betydning for Genmab’s fremtidige økonomiske situation. Porters 5 Forces ser 

på fem forhold: Rivalisering i branchen, leverandørernes forhandlingsstyrke, købernes 

forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter og truslen fra nye 

indtrængere.
49

 

5.2.1 Rivalisering i branchen: 
Konkurrencen i branchen er meget høj, men også kompleks. Dette skal ses i forhold 

til, at der er mange forskellige biotekvirksomheder, store som små, som f.eks. de store 

virksomheder Amgen, Roche/Genentech, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, 
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Bavarian Nordic, m.v. tager en stor del af den samlede indtægt, mens der er mange 

små biotekvirksomheder som forsøger at komme ind på markedet og forske og 

udvikle deres specielle vidundermiddel. Dette har stor betydning for den samlede 

rivalisering mellem de enkelte aktører, idet at de store har omkostningsmuligheder, 

som mange af de mindre virksomheder ikke har. Dertil kommer også, at de store har 

mulighed for bedre kvalitetssikring, større ekspertise, bedre adgang til kapital, da 

investorerne er nogenlunde sikre på, at disse ikke vil gå konkurs. Dette arter sig 

anderledes i de små virksomheder, hvor investorer m.v. er mindre interesseret i at 

udvide kapital med kæmpe beløb. I det at der er så høje adgangsbarrierer, så er 

konkurrencen mellem de eksisterende virksomheder meget høj og man forsøger hele 

tiden at udvikle og forske, så man kan ramme sine konkurrenter. Som beskrevet, er 

patentforholdene meget vigtige og de er med til at sikre de enkelte virksomheder en 

periode hvor de kan udvikle deres produkter, men når patentet er udløbet, så kan man 

risikere, at ens konkurrenter udvikler videre på ens lægemiddel og forsøger at gøre det 

bedre og formindske bivirkningerne ved at blande forskellige produkter.  

I henhold til cancerområdet jf. PESTEL analysen, så er der øget fokus på dette, da 

flere bliver ramt af cancer. Dette skaber en større rivalisering mellem selskaberne i 

branchen. I sammenhæng med dette, så skabes der et marked med større vækst, idet at 

mange af selskaberne ønsker at forske og udvikle produkter til at bekæmpe cancer. 

Som det vil blive gennemgået nærmere i konkurrentanalysen, så udvikler både Roche, 

Bavarian Nordic, Genmab og andre midler imod f.eks. leukæmi, prostatakræft m.v., 

som samtidig også er kommercielle på markedet. Det kan derfor være svært for nye 

indtrængere at komme ind på markedet, da produkterne allerede findes på markedet.  

Dog skal der i denne sammenhæng ses på patentforholdene som beskrevet tidligere, 

idet at så snart patenterne er udløbet, så kan alle gøre anvendelse af disse, mens man i 

perioden er sikret, så ens udvikling og forskning er beskyttet af reglerne om 

patentbeskyttelse. Dette gør at konkurrencen i patentbeskyttelsesperioden er meget 

lav, mens der bliver betydelig større konkurrence og rivalisering mellem eksisterende 

selskaber, når patentbeskyttelsensperioden udløber.  

Indenfor biotekbranchen, er der dog også mange samarbejdsaftaler mellem både store 

og små virksomheder og det er med til at skabe bedre forskningsaftaler, men selvom 

virksomhederne laver samarbejdsaftaler med hinanden, så vurderes det dog stadigvæk 
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at være en hård branche og der er en høj rivalisering mellem de enkelte aktører, idet at 

udgangsbarriererne er høje og at der er stort forskel mellem de enkelte aktører på 

markedet. 

5.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke:  
Forhandlingsstyrken hos leverandørerne er ikke ret høj. Dette skal ses i lyset af, at for 

biotekvirksomheder er det ikke råvare og materialer, som er vigtige. Det skal dog 

påpeges, at der skal anvendes råmaterialer til at fremstille de forskellige vacciner m.v. 

Det har dog ikke været muligt at finde frem til hvem, der er leverandører, hvilket gør 

at det kun påpeges, at der skal bruges råmaterialer til at fremstille de enkelte vacciner 

m.v. Disse må derfor formodes ikke at have forhandlingsstyrken, idet at der findes 

mange, der kan levere disse råmaterialer. I stedet for råmaterialer og råvarer, så er der 

stor fokus på højt uddannelsesniveau hos medarbejderne og at de enkelte 

medarbejdere har deres forskellige specialeområder. Dette gør, at biotekvirksomheder 

skaber værdi igennem deres forskning og udvikling og de er derfor uafhængige af 

deres leverandører, hvilket er anderledes i mange andre brancher. Et problem der dog 

kan opstå er at små biotekvirksomheder ikke har distributions muligheder for nye 

produkter, så de bliver nødt til at licensere deres midler og lignende til andre 

leverandører
50

.  

Overordnet set vurderes det derfor at være selskaberne, som har forhandlingsstyrken 

og leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes derfor som værende meget lav, 

hvilket gør at Genmab f.eks. er nogenlunde uafhængige af deres leverandører. 

5.2.3 Købernes forhandlingsstyrke: 
Købernes forhandlingsstyrke er forskellig alt efter, om der er tale om en 

biotekvirksomhed, som fokuserer på farmaceutisk medicin, hvor der er mange 

individuelle personer som køber produkterne, eller om der tale om biotekvirksomhed 

som sælger specialiseret produkter til f.eks. regeringer eller hospitaler. Det 

sidstnævnte har stor forhandlingsstyrke overfor biotekvirksomhederne, mens der er 

lavere forhandlingsstyrke ved farmaceutisk medicin, som bliver købt af enkelte 

individer.  

I denne sammenhæng skal man se på de markeder, der er. Man har det offentlige 

marked og det private marked. Indenfor cancermedicin, som Genmab fokuserer på, 
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kan man ikke bare gå ned på apoteket og bestille medicinen, selvom man har recept. 

Derimod er det fastsat hvor stor en dosis man må få og man har som kunde ingen 

mulighed for at vælge en anden form for alternativ. Da der er tale om cancer medicin, 

er det ikke noget den enkelte selv kan stå for, men det er sygehusene rundt omkring i 

Danmark, som sørger for at den enkelte patient får den dosis og mængde som er 

krævet. I Danmark er det Amgros
51

 som står for indkøb af cancer medicin til hele 

sundhedsregionen, da man på den måde sikrer sig en ensartethed igennem hele landet, 

så der ikke er forskel på, om man får medicin i København eller i Odense. Det vil sige 

at de enkelte læger og kunder ikke har nogle forhandlingsstyrke, idet at det er bestemt 

ovenfra. Amgros som indhandler til alle regionerne, har dog en højere 

forhandlingsstyrke, da deres mål er at indkøbe de bedste lægemidler til den laveste 

mulige pris alt efter udbud og efterspørgsel, samt at de køber store mængder, som 

forventes at give rabatter.
52

  Det må i denne forbindelse formodes, at der findes 

lignende virksomheder i andre lande, som USA, som bestemmer hvor meget der skal 

indkøbes og af hvilke producenter. Det er derfor vigtigt at virksomhederne i branchen 

forsøger at påvirke Amgros, da dette kan være med til at de vælges så de kan få en 

højere indtjening og større omsætning af deres lægemidler. Dette vil dog være en 

omkostning for selskaberne, men det kan være med til at skabe stor indtjening i 

fremtiden.  

Indenfor biotekbranchen, er der mange samarbejdsaftaler mellem biotek og 

farmaceutiske virksomheder. Disse gør, at de er afhængige af hinanden, så selvom de 

farmaceutiske virksomheder ville have en solid forhandlingspartner, så er de 

afhængige af hinanden og dette gør at de ikke kan få succes uden at samarbejde ved 

både forskning og i sidste ende salget af deres produkter.  

Overordnet set, så vurderes det at købernes forhandlingsstyrke er relativ høj, idet at 

det er dem som bestemmer om f.eks. Genmab’s produkter bliver valgt, og dette gør, at 

Genmab skal være klar på at agere i en positiv retning, hvis indkøberen Amgros 

ønsker dette. 

5.2.4 Truslen fra substituerende produkter: 
Truslen fra substituerende produkter indenfor biotekbranchen er meget forskellig alt 

efter hvilke område man er i. Som tidligere beskrevet i omverdens-forholdene, så er 
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der patenter som kan gå i op til 20-25 år. Når disse patenter er udgået, så har andre 

virksomheder mulighed for at lave et lignende produkt som f.eks. Genmab’s Arzerra 

® til en billigere pris. En anden faktor er ”ulovlige” virksomheder, som kopierer 

produktet for at sælge det til billige penge, mens den virksomhed, som opfandt midlet 

har brugt mange penge på at udvikle og forske i midlet og derfor sætter en høj pris, da 

de gerne vil tjene pengene ind igen. Dette sker typisk i lande hvor mulighederne for 

lægemyndighederne ikke er så store for at tjekke tingene.  

Alternativer man kan se som et substituerende produkt er kemoterapi og cellegift, 

hvor man angriber og skader kræftcellerne. Her bliver den enkelte patient dog ofte 

ramt af bivirkninger, som går ind og berører deres leveforhold. Man kan se på 

forskellige udviklingsfaser indenfor de enkelte celler, hvorved man kan undersøge 

hvilke indflydelser medikamenterne har.  

Dertil er der også kommer nytænkende behandlingsmetoder, som endnu ikke benyttes, 

da man stadig er i udviklingsfasen og det benyttes derfor ikke af de forskellige 

selskaber i branchen. Dette kunne f.eks. være manipulation af en bestemt virus, som 

kan påvirke de celler, man ønsker at skade eller fjerne. 

Overordnet set vurderes det dog, at truslen fra de substituerende produkter anses for at 

være lav inden for biotekbranchen, da de alternative metoder ikke er velkendte og 

testet og man samtidig ikke kender bivirkningerne bag de nye metoder. 

5.2.5 Truslen fra nye indtrængere: 
I biotekbranchen er der mange små virksomheder, som prøver at ramme jackpotten 

med deres produkter. Barriererne er dog store ved at lave biotekvirksomheder. Det 

kræver, at man kan lægge en ordentlig sum penge og at man har investorer bag sig, da 

forskning og udvikling kræver mange forsøg, som måske resulterer i, at kun et enkelt 

middel går videre i processen. Typisk skal man anvende omkring 3 mia. kr. eller mere. 

I denne sammenhæng kommer der også, at man skal anvende lange 

udviklingsperioder, som man ser ud fra afsnittet 4.0 omkring udviklingsfaserne. Dertil 

kommer der også konkurrencen fra potentielle konkurrenter, idet udvikling og den 

sidste godkendelse fra FMA f.eks. kan tage op til 12 år. Det kræver derfor store 

omkostninger for nye indtrængere og det gør det dermed meget svært for nye 

virksomheder at skabe et eksistensgrundlag, da udviklingsprocessen er så lang samt at 

der skal bruges en langsigtet finansieringsmulighed, som kan være svær i netop den 
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tid vi har været igennem. Der er dog stadig mange virksomheder i branchen, men 

mange vælger netop denne branche fra, da de store omkostninger er svære at kapere, 

og at finansieringsmulighederne i øjeblikket er lave jf. PESTEL analysen. 

Derudover kommer der også omkostninger til produktionsudstyr, råmaterialer, gode 

og veluddannede medarbejdere m.v. Specialisering indenfor f.eks. cancer gør også at 

der er store barrierer, som skal overvindes for at nye virksomheder kan ind trænge på 

markedet, hvorimod man med mere kendt medicin som f.eks. hovedpinepiller har 

nemmere ved at komme på markedet
53

. Mange virksomheder oplever dog en lille 

fremgang og specielt i USA ser man en form for et boom, som gør, at investorerne er 

mere risikovillige og ønsker investere igen, selvom de dog har nogle krav til at 

investere i de forskellige biotekvirksomheder.
54

  

Know-how i biotekbranchen er nok den største indtrængningsbarriere, da de 

eksisterende virksomheder har flere års erfaringer med deres produkter og midler. 

Dette gør at de små virksomheder skal bruge en lang årrække til at komme på niveau, 

mens de store stadig udvikler deres know-how. I sammenhæng med PESTEL 

analysen vedrørende patenter, så vil de nye indtrængere have svært ved at komme ind 

på markedet, da de ikke kan udnytte den allerede eksisterende know-how, idet at disse 

er beskyttet af patenter. Derfor har nye virksomheder svært ved at konkurrere med de 

eksisterende, da der kan gå en rum tid før de for mulighed for at udnytte andres 

produkter og kendskab. 

Det må dog konkluderes, at truslen fra nye indtrængere ikke er ret høj, da de 

eksisterende biotekvirksomhed har en masse viden og know-how indenfor deres 

speciale og det kan derfor være svært for nye og små virksomheder at komme ind på 

de stores marked, bortset fra hvis man rammer jackpotten. Dette skal ses i det lys, at 

det kræver store omkostninger og fremtiden kan være usikker, hvilket gør at færre 

virksomheder ønsker at indtrænge branchen. Hvis de ønsker at indtrænge og får en 

godkendelse fra FMA eller lignende, så kan det dog have stor betydning for 

selskaberne i branchen. 
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5.2.6 Konklusion på branche-analysen: 
Ud fra min analyse af biotekbranchen, så vurderes branchen, som værende middel. 

Dette skal ses i forhold til at rivalisering i branchen er meget høj og kræver store 

omkostninger. Der er dog muligt for nye virksomheder at indtrænge markedet, men 

de får svært ved at gøre noget ved de store, da disse har stor erfaring og høj know-

how indenfor forskning og udvikling. I forhold til de substituerende produkter, så 

anses disse ikke for at have nogle betydning for branchen, idet man er beskyttet af 

patenter, hvilket dog kan brydes af ”ulovlige” virksomheder. Det der gør, at jeg 

vurderer det som middel er også at forhandlingsstyrken hos leverandørerne er lave, 

fordi man er bundet af et samlet sundhedsvæsen, som skal anvende de samme 

produkter ud fra hvad Amgros vælger.  

5.3 Boston-analyse - Genmab’s pipeline: 
Genmab har ikke den største pipeline af produkter. Dette er valgt ud fra en strategi om 

at Genmab er en forsknings- og udviklingsvirksomhed, som forsøger at finde 

forskellige midler mod cancer og lignende. Dette vil være med til at se hvor i faserne 

Genmab har deres produkter, hvilket er med til at vise, hvorledes man forventer en 

fremtidig økonomisk fordel. Til at belyse hvorledes Genmab’s produkter er placeret, 

vil jeg gøre brug af en Boston model, som viser, hvorledes man forventer en 

markedsvækst i forhold til en relativ markedsandel. På den måde kan dette være med 

til at skabe beskrivelse af hvor langt Genmab’s produkter er i processen og om der er 

potentiale for markedsvækst og dermed en øget salgsvækst, som kan skabe en 

økonomisk fordel. Før jeg gennemgår hvorledes Genmab’s produkter ligger i Boston-

modellen, så vil jeg kort beskrive hvilke faser deres enkelte produkter ligger i og med 

hvilken samarbejdspartner disse er lavet. Dette er vist nedenfor i tabellen. 
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55
        Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenfor ses det hvor langt Genmab’s produkter er i faserne. I øjeblikket står Genmab 

i den situation, at de kun har et produkt fra deres pipeline på markedet. Dette er 

Arzerra ®, men der er dog flere på vej, ud fra vurdering fra en aktie-analyse lavet af 

Deutsche Bank
56

 og min egen vurdering i forhold til den strategiske analyse. Jeg vil 

hovedsageligt se på produktlinjerne, som er kommet frem til fase 4 og fremefter, da 

faser før denne har lange udsigter før det bliver accepteret til markedet, hvorfor det 

ikke indgår i min vurdering af Bostonanalysen.  

Boston-modellen er en del af en porteføljeanalyse, hvor virksomhedens forskellige 

produktgrupper bliver analyseret. Analysen har som formål at være platform for en 

langsigtet markedsføringsplanlægning. Boston-modellen er den mest udbredte model, 

når man taler om Porteføljeanalyser. Boston går ud på, at man placerer sine enkelte 

forretningsområder i et skema, hvor man tager hensyn til markedsvækst og relativ 

markedsandel.  På den måde kan man undersøge, hvor ens produktgrupper ligger i 

henhold til hvor stor markedsvæksten er og hvor meget markedsandel de har og 

hvilke vej de eventuelt bevæger sig i. Markedsvæksten ser på forholdet mellem cash-

flow og indtjening, mens man ved den relative markedsandel ser på virksomhedernes 
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konkurrencemæssige situation overfor hinanden. Man går derfor ind og ser på SBU’er, 

strategic business units, hvor man skal ind og vurdere om de pågældende SBU’er kan 

bruges, eller om det er produkter, som man skal forkaste. Selve Boston-modellen er 

delt op i fire kategorier. Disse er Stjerne, Spørgsmålstegn, Cash-cow og Hunden. 

Dertil kommer der også at man skal sætte pil på i forhold til den forventede udvikling 

for produkterne, samt at man laver en cirkel, som ser på SBU’ens andel af 

virksomhedens samlede omsætning. Det karakteristiske ved brugen af Boston-

modellen og SBU’er er, at det kan planlægges særskilt, hvilket gør at de ikke er 

afhængige af hinanden. Dertil kan der være forhold som gør, at de har forskellige 

strategier, hvilket kan være positivt, set i det forhold at man kan vækste flere steder 

med forskellige strategier.  

Ud fra ovenstående, har jeg forsøgt at indsætte Genmab’s pipeline, hvis de bliver 

markedslanceret, for at vurdere hvorledes Genmab’s produkter vil udvikle sig og 

forventningen om fremtiden. Dette skal ses i forhold til at Boston-modellen typisk 

bliver brugt på eksisterende produkter, men jeg vil fokusere mere på potentialet for 

Genmab. Nedenfor ses min vurdering af Boston-modellen: 

57
 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

De ovennævnte produkter i spørgsmålstegn er en del Ofatumumab, hvor Follicular 

Lymphone og Diffuse large B-cell Lymphona, skal ligge samme sted, men det har 
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ikke kunne lade sig gøre rent praktisk. Dertil findes Daratumumab i Cash-cow. Disse 

vil blive gennemgået nærmere nedenfor, med begrundelse for hvorfor de ligger som 

de gør.  

5.3.1 Daratumumab: 
Daratumumab er et middel, som går ind og modarbejder Myelomatose, som også 

kaldes blodcancer. I øjeblikket dækker den dog ikke det store område af cancer, da 

den kun bliver brugt til omkring 1% af alle cancerformer. Desværre findes der i 

øjeblikket ikke noget middel, som kan bekæmpe Myelomatose 100%, men der findes 

til gengæld midler, som kan gå ind og arbejde sammen, så det giver en form for 

virkning imod Myelomatose
58

.  Daratumumab har dog også indvirkninger, på andre 

former for cancer, men hos Genmab har man valgt kun at fokusere på mulighederne 

for Myelomatose. Man oplever dog, at der muligvis er kombinationsmuligheder for 

Daratumumab, som kan have stor betydning både for de cancerramte patienter, men 

også for Genmab, som kan få en økonomisk fortjeneste, hvis produktet i sidste ende 

formår at blive godkendt til markedet. I øjeblikket er Daratumumab dog  midt i fase 4 

og derfor ikke godkendt på markedet endnu.  

Genmab har med deres forskning og udvikling af Daratumumab lavet en 

samarbejdsaftale med Janssen Biotech Inc, som består i at Janssen Biotech får 

mulighed for at forske i og markedsføre Daratumumab over hele verden. For dette 

samarbejde får Genmab en upfront betaling på 55 millioner dollars. I dette samarbejde 

ligger også, at hvis udviklings-, salgs- og lovgivningsmæssige forhold bliver opfyldt, 

så vil man oven i upfront betalingen få omkring 1 milliard US dollars.
59

 Hvis Janssen 

Biotech får daratumumab på markedet, så vil Genmab, få et uoplyst antal dollar som 

royalties af alt salg. Det er ikke oplyst direkte hvor mange procent Genmab får for 

salget, men Deutsche bank har i deres aktie-analyse af Genmab vurderet at Genmab 

får omkring 13-16%. Det vil derfor forventes at Genmab får noget i det leje, da dette 

må være en troværdi vurdering. I denne sammenhæng kan det fortælles, at Genmab 

har formået at få en breakthrough therapy designation fra FDA på Daratumumab 

midlet, hvilket gør at man forventer, at denne kan skabe stor værdi både for patienter 

og for Genmab’s indtjening fremover
60

.  
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5.3.1.1 Vurderingen af Daratumumab’s placering i boston-modellen: 
Ud fra ovenstående må det siges at Daratumumab har en mulighed for at blive en 

blockbuster for Genmab. Dermed skabes der også store forventninger for Genmab og 

for deres investorer m.v. I Genmab’s årsrapport for 2013, beskriver de selv 

Daratumumab som værende ”first in class”, hvilket må forstås som at Genmab er de 

første på markedet med denne form for cancer middel, hvilket kan have en kæmpe 

betydning for Genmab’s økonomiske situation. Ud fra deres overskrift i årsrapporten 

fra 2013 omkring first in class, tyder det på, at Genmab forventer at netop dette 

middel vil have et stort potentiale for at være den næste blockbuster for Genmab.  

I det hele taget så forventes der en stor stigning for markedet for Myelomatose, som 

er den cancerform som Daratumumab går ind og bekæmper. Frem mod 2021, har man 

i en artikel fra Fiercepharma en forventning om, at der vil ske en stigning på ca. 60%, 

så man kommer fra 7 billion dollars fremfor 4,4 billion dollars som man lå på i 

2013.
61

 

Som det kan læses i både Genmab’s årsregnskab og i aktie-analysen fra Deutsche 

Bank, så forventer man at Daratumumab vil blive lanceret i løbet af 2016. Idet at man 

kan se at Daratumumab er nået halvvejs i fase 4, så må det kunne forventes at passe 

nogenlunde med, at der kan opnås en markedslancering af produktet i løbet af 2016.  

Da man kan forvente at produktet vil blive lanceret i 2016 og man forventer en 

stigning i markedet for Myelomatose, så har jeg sat Daratumumab som følge i 

Boston-modellen, hvor der er mulighed for vækst, men stadig lav da det er svært 

100% at vurdere og de også har en relativ høj markedsandel, da de forventer at være 

first in class og på den måde skabe en fordel overfor konkurrenterne. 

5.3.2 Ofatumumab: 
Indenfor Ofatumumab typen, ligger deres nuværende blockbuster produkt Arzerra ®. 

Dette er et middel, der bekæmper kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) som er en 

kræftform indenfor blodcancer. Genmab har med produktet Arzerra ® indgået et 

samarbejde helt tilbage i 2006 med GSK, som består i, at de samarbejder omkring 

Arzerra ® produktet og forsøger at videreudvikle produktet fremover. Af denne 

samarbejdsaftale får Genmab 20% i royalties af alt salg af Arzerra ®. Som det ses i 
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den seneste meddelelse fra Genmab, så har de fået omkring 23 million kr. i royalites 

for salg af Arzerra ® efter andet kvartal 2014.
62

 Så over en længere periode med 

globalt salg, tjener Genmab en pæn del ved samarbejdet med GSK. Dette ses i 

årsrapporten fra Genmab 2013, hvor man i royalties har fået 131 million kr., hvor de 

største lande er USA og EU.  

Indenfor Ofatumumab typen er der også andre midler som Genmab i øjeblikket 

forsker og udvikler i. Disse midler kan ses i deres produkt-pipeline som beskrevet 

tidligere, men specielt DLBCL og FL har potentiale til at ramme markedet, da de er 

langt henne i faserne og man kan derfor forvente at disse vil kunne ramme markedet 

engang inden for en periode på 3-5 år. DLBCL og FL er et middel som bekæmper 

lymfecancer, som kan deles op i forskellige grupper som henholdsvis DLBCL og FL 

forsøger at dække imod.
63

  

Genmab har dog været ude for nogle udfordringer med Arzerra ® på det seneste, idet 

der opstod nogle problemer med deres forsøg med GSK, som man ikke havde 

forventet.
64

 Dette havde en negativ påvirkning på Genmab, men man har nu opnået et 

bedre resultat med produktet og i august 2014 kunne man melde ud, at man har 

opnået et flot resultat i forhold til Arzerra ®.  På den måde kan Genmab med deres 

Arzerra ® middel skabe et stort salg af dette, men det kan være svært at vurdere hvor 

stort potentialet for Arzerra ® egentligt er. Dette skal ses i det forhold, at der findes 

andre konkurrenter, som forsøger at dække samme marked. Man kan dog ikke 

sammenligne disse 100%, da der er forskel på hvorledes man forsker i midlerne og 

der kan være væsentlige forskellige bivirkninger, men i og med der er flere 

konkurrenter som forsøger at dække samme marked, kan det være svært at vurdere 

potentialet i Arzerra ®.  

5.3.2.1 Vurderingen af Ofatumumab’s placering i boston-modellen: 
Nedenfor vil det vurderes hvorfor jeg har placeret dem som jeg har. Den store fokus 

vil ligge på Arzerra ®, mens de andre 2 produkter DLBCL og FL er nedprioriteret, 

men gennemgået.  
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5.3.2.1.1 Arzerra ®: 
Arzarra ® er valgt indsat som værende et spørgsmålstegn, men med en lille pil hen 

imod stjerne, da det kan vurderes at, der er en chance for, at salget virkelige vil boome 

for Arzerra ®. I øjeblikket er det dog vurderet til at ligge i spørgsmålstegn, da Arzerra 

® i øjeblikket ikke forventes at kunne opnå meget større markedsandele end det 

allerede har. Dette skal ses i det forhold, at der er andre konkurrenter, som også er 

med på markedet og som har haft positive resultater med deres forsøg.  Dette gælder 

specielt produktet Rituxan, som dækker samme cancerform som Arzerra ®, og GSK 

har en væsentlig højere markedsandel end Genmab har med Arzerra ®. GSK er dog 

en del af disse og da de samarbejder med Genmab, kan det vurderes at Genmab med 

Arzerra ® i øjeblikket ligger som spørgsmålstegn, men har en chance for at blive 

stjerne.
65

 Dette ligger også i god tråd med hvad Deutsche Bank vurderer i deres aktie-

analyse af Genmab og Arzerra ®.
66

 Roche som er en direkte konkurrent, har dog en 

stor del af markedsandelen. Derfor forventes ikke den store forskydning i Arzerra ®. 

Hvorledes udvikler markedsvæksten sig. I Genmab’s årsrapport for 2013 udgjorde det 

kommercielle salg af CLL 1,9 mia. USD, men at man frem imod 2018 forventer en 

stigning til omkring 5,3 mia. USD.
67

 Det vil sige, at der sker en procentmæssig 

stigning på ca. 2,78%. I henhold til markedsandelen, så har jeg vurderet dette ved at 

tage salget af CLL fra GSK og sætter dette op imod det kommercielle salg af CLL på 

1,9 mia. USD. Det samlede salg var på 75 mio. britiske pund. I forhold til kursen d. 8 

september som er på 937, så vil det samlede salg i procent være 0,066, altså 6,6%. Ud 

fra dette kan man derfor vurdere, at der er vækst på markedet, men at markedsandelen 

for Genmab er meget lille og at der er muligheder for enten at stige i markedsandele 

eller falde. Det er derfor valgt at Arzerra ® skal ligge i spørgsmålstegn, da 

markedsandelen er lav, men at markedsvæksten er relativ høj. 

5.3.2.1.2 DLBCL OG FL:  
Som under Arzerra ®, så kan man i Genmab’s årsrapport fra 2013 også finde 

informationer omkring markedsvæksten for både DLBCL og FL. Disse er i 2013 på 

6,5 mia. USD, og frem mod 2018 forventes en stigning til 10,5 mia. USD.
68

  

Markedsvæksten er derfor 1,6%, hvilket er noget lavere end for Arzerra ®. I aktie-

                                                        
65

 http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/chronic-lymphocytic-leukemia-therapeutics-

market-519.html  
66

 Aktie-analyse af Genmab – Deutsche Bank s. 1 
67

 Genmab Årsrapport 2013 s. 14 
68

 Genmab Årsrapport 2013 – s. 14 

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/chronic-lymphocytic-leukemia-therapeutics-market-519.html
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/chronic-lymphocytic-leukemia-therapeutics-market-519.html


Genmab A/S  Kandidatafhandling – Cand.merc.aud  Februar 2015 
Navn: Jonas Munksgaard Severinsen   

Side 55 af 94 
 

analysen fra Deutsche Bank, oplyses markedsandel til at ligge på ca. 6,3% inden for 

DLBCL. Det skal dog ses in mente at både DLBCL og FL ikke er på markedet endnu, 

men at de er langt i processen og derfor kan forventes på markedet indenfor 3-5 år. Da 

væksten i markedsvæksten er noget lavere og markedsandelen igen er lav, så har jeg 

sat dem som værende spørgsmålstegn, men tættere på at være hunde.  

Ud fra deres nuværende og fremtidige portefølje, så vurderer jeg, at Genmab i 

fremtiden har gode økonomiske muligheder for at få en økonomisk fordel. Dette 

gælder også selvom markedsvæksten ligger relativt lavt for nogle af deres produkter, 

men specielt Daratumumab har potentiale til at give yderligere overskud og 

økonomiske fordele for Genmab frem i mod 2020. 

5.4 Konkurrentanalyse: 
I forlængelse af min vurdering af Genmab’s produkter i Boston-analysen, så vil jeg 

gennemgå en nærmere konkurrentanalyse, for både at belyse hvem konkurrenterne er 

for Genmab, men samtidig også beskrive hvilken generisk strategi som Genmab 

følger
69

. Dette er valgt ud fra den betragtning, at det er vigtigt at opnå kendskab til 

Genmab’s konkurrenter, da disse kan have betydning for, hvorledes Genmab forsøger 

at opnå en konkurrencemæssig fordel. 

For kort at beskrive markedet, så befinder Genmab sig på et marked hvor andre også 

forsøger at skrabe markedsandele ind og vokse sig større. Markedet, som både 

Genmab og konkurrenterne opererer i, er det bioteknologiske marked for vacciner 

mod henholdsvis infektionssygdomme og cancer. Dette er dog meget bredt, så for at 

indsnævre det, har jeg valgt OECD’s definition på biologisk arbejde. Denne ses 

nedenfor: 

OECD, definerer bioteknologi som værende: “… anvendelse af videnskabelige og 

tekniske principper for behandling af materialer ved biologiske agenser”
70

 

Bioteknologi er derfor meget bredt, og selve markedet er vokset eksplosivt efter at der 

er kommet stor fokus på specielt cancer, da det rammer så mange og berører så mange 
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mennesker. I blandt selskaber, er disse også vokset eksplosivt, idet at der nu er 

omkring 160 virksomheder i forhold til ca. 30, for omkring 20 år siden.
71

  

Da der findes så mange selskaber i Danmark og udlandet, så kan der argumenteres for, 

at Genmab befinder sig i det ”røde ocean”, idet der er en hel del konkurrenter, som 

befinder sig indenfor området omkring forskning og udvikling af cancer medicin. I 

dette afsnit er der valgt kun at se på 2 af Genmab’s konkurrenter, men det skal siges, 

at der findes flere, men grundet pladsmangel er disse ikke inkluderet. De valgte 

konkurrenter er Bavarian Nordic, som er en anden dansk virksomhed, mens Roche er 

valgt som en multinational konkurrent, som også har en afdeling i Danmark. 

Bavarian Nordic har i de seneste 5 år, lidt ligesom Genmab, formået at øge deres 

omsætning betragteligt. Nedenfor ses udviklingen i omsætningen, samt resultatet på 

bundlinjen for Bavarian Nordic. 

72
        Kilde: Egen tilvirkning

 
 

Som det ses, har Bavarian Nordic formået at skabe bedre resultater og øge deres 

omsætning, selvom årets resultat stadig er negativt. Dette skyldes hovedsageligt, at 

Bavarian Nordic har formået at ramme plet med deres to vacciner henholdsvis 

IMVAMUNE og PROSTVAC. Specielt PROSTVAC er en direkte konkurrent til 

Genmab’s vacciner, da denne vaccine er rettet mod prostatakræft. Derudover har 

Bavarian Nordic også andre vacciner imod kræft, som stadig er i udviklingsfaserne. 

PROSTVAC som er det mest kendte er i fase 3 og derfor tæt på markedet
73

. Bavarian 

Nordic forsøger derfor at ramme samme marked som Genmab, og derfor kan de 

betegnes som værende konkurrenter. Bavarian Nordic dækker dog også andre 

vacciner m.v., så de er ikke direkte konkurrenter, men de ønsker at ramme samme 

marked med hensyn til kræftvacciner. 
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Med hensyn til Roche, så viser udviklingen i både nettoomsætning og årets resultat, at 

nettoomsætningen ligger nogenlunde stabilt over en periode på 5 år, men deres 

resultat på bundlinjen er til gengæld steget. Dette ses nedenfor: 

74
        Kilde: Egen tilvirkning

 
 

Som det ses i tabellen ovenfor, har Roche formået at skabe bedre resultater på 

bundlinjen, selvom nettoomsætningen er faldet. Det skal siges, at ovenstående tabel er 

ud fra schweizerfranc. Roche er dog en hel del større end Genmab og de har et meget 

større program vedrørende cancer vacciner m.v. Roche har omkring 50 forskellige 

pipelines både indenfor cancer området, men også indenfor andre infektionsområder
75

. 

Disse er i forskellige stadier, men vil ikke blive gennemgået nærmere, da dette vil 

fylde for meget. Disse er dog i konkurrence med Genmab, da de forsøger at ramme 

samme målgruppe med f.eks. prostatakræft, leukæmi m.v. Roche rammer dog meget 

bredere end Genmab, hvilket også ses i deres omsætning samt resultat, men det giver 

et godt indblik i hvem Genmab er oppe imod. 

Efter kort at have beskrevet hvem Genmab er i konkurrence med, så har jeg valgt at se 

på, hvorledes Genmab forsøger at opnå en konkurrencemæssig fordel. Ifølge Michael 

Porter, vedrørende de generiske strategier, så findes der kun 2 måder at opnå en 

konkurrencemæssig fordel på. Disse er enten ved at være omkostningsleder eller ved 

at differentierer sig. Dertil kommer om man er fokuseret på en lille målgruppe eller en 

stor målgruppe
76

.  

I henhold til Genmab, så er det vurderet, at de følger strategien differentiering. Dette 

er valgt ud fra den betragtning, at Genmab ønsker at ramme et bredt marked med 

deres cancer medicin og vacciner. De forsøger dog ikke at være omkostningsleder, 

idet at de ikke går efter at have lave omkostninger, men derimod ønsker at ramme 

nogle specielle områder som f.eks. med Daratumumab. Dette gør at de har fokus på 

innovation og høj kvalitet. Derimod ser man f.eks. Roche, som har mange forskellige 
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pipelines og derfor ønsker at ramme et større marked, samtidig med at man ønsker så 

lave omkostninger som muligt. Roche følger derfor strategien omkostningsleder, 

mens Bavarian Nordic, som kan sættes i nogenlunde sammenhæng som Genmab, som 

værende en virksomhed, som har fokus på differentiering, idet at de også ønsker at 

ramme et større marked, med deres innovative former for kræftbehandling. 

5.5 SWOT-analyse: 
For at opsummere den strategiske analyse er nedenfor beskrevet en SWOT-analyse, 

som ser på muligheder og trusler for Genmab, samt deres stærke og svage sider. Den 

interne del er ikke beskrevet yderligere i den sammenhæng, men der vil stadig fremgå, 

hvad jeg vurderer, er stærke og svage sider for Genmab. 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det kan ses i SWOT-analysen, har Genmab flere muligheder og trusler som kan 

have indvirkning på Genmab’s fremtidige indtjening. Ud fra min analyse, er der flere 

muligheder og trusler end der er stærke og svage sider. Biotekbranchen som sådan er 
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en branche, som bliver hårdt ramt af udsving i verdensforhold, såsom finanskrisen, 

gældskrisen mv. Dette er et forhold, som Genmab ikke kan gøre så meget ved, da det 

er branchen og de forhold der er, som gør, at Genmab kan falde i værdi. Da disse 

forhold kan spille ind, kan det være relevant at tage dette med i den senere 

budgettering og værdiansættelse af Genmab, da udsving i konjunkturer mv. har stor 

betydning for den fremtidige indtjening i Genmab. 

6.0 Regnskabsanalyse af Genmab A/S 
Jeg har i min regnskabsanalyse af Genmab A/S valgt at gå 5 år tilbage, så jeg vil se på 

årsrapporterne fra 2009 til 2013, for på denne måde at finde ud af, hvorledes den 

finansielle udvikling er for Genmab A/S. Dertil vil jeg lave reformuleringer af 

Genmab’s balance og totalindkomst opgørelse, da de skal være med til at danne 

grundlag for beregning af Genmab’s nøgletal. Disse vil blive gennemgået nærmere. I 

sammenhæng med dette vil jeg udarbejde en budgettering og værdiansættelse af 

Genmab A/S. 

Idet man reformulerer regnskaberne for at kunne anvende dette til analysebrug, så er 

der flere regnskabsposter, som altid klassificeres som driftsaktiver, som f.eks. 

varedebitorer eller lignende, mens andre poster giver anledning til en mere 

dybdegående analyse. Det er derfor op til den pågældende analytiker at vurdere, 

hvorvidt den pågældende post skal klassificeres som værende en post angående 

driften, eller en post vedrørende finansieringen. 

Reformulering af totalindkomsten og balance af Genmab’s regnskaber vil skabe 

forudsætning for at kunne analysere Genmab’s rentabilitet.  

Som tidligere beskrevet, har jeg valgt en periode på 5 år, altså 2009 til 2013. Dette 

skal ses i lyset af at Genmab er en virksomhed, som er i konstant udvikling, idet 

forskning og udvikling kræver stort arbejde. Jeg har dog valgt ikke at gå længere 

tilbage, da der sker store ændringer i udviklingsvirksomheder som gør, at man ikke 

får det retvisende billede. I denne sammenhæng vil jeg undersøge om Genmab har 

ændret regnskabspraksis i perioden, for at sikre at der er ændringer. Er der ændringer, 

vil dette blive korrigeret igennem reformuleringerne og for på den måde at sikre et 

konsistent grundlag for analysen. 
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6.1 Regnskabspraksis: 
Når man ser på regnskabspraksis, ser man på de standarder, som Genmab anvender til 

indregning og måling af deres regnskabsposter. Da Genmab er børsnoteret, er der 

krav om, at Genmab anvender IFRS International Reporting Standards, som er lavet 

af International Accounting Standards Board (IASB)
77

.  På baggrund af de seneste 5 

årsrapporter ser man, at Genmab har fulgt IFRS standarder, men de har ikke haft 

ændret noget i regnskabsperioden. Der er derfor ikke beskrevet noget yderligere i 

forhold til deres regnskabspraksis, ud over at det er konkluderet af deres revisor at der 

ingen forbehold er.  

6.2 Transitoriske poster: 
Der har i regnskabsperioden ikke være nogen transitoriske poster. Der var i 2008 

frasalg af et anlæg i USA, men da denne ikke er en del min regnskabsperiode, så vil 

denne ikke blive anvendt. Der vil derfor ikke blive gennemgået noget nærmere 

vedrørende transitoriske poster.  

6.3 Reformulering af totalindkomst-opgørelsen: 
Idet man reformulerer totalindkomst-opgørelsen, så vil dette være med til at skabe 

overblik over driftsindtjeningen, både før og efter skat (EBIT og NOPAT). På 

baggrund af denne reformulering, er denne med til at skabe overblik over nøgletallene, 

som er vigtige for både virksomheden selv, men også aktionærerne som gerne vil vide, 

om Genmab formår at forrente den investerede kapital. Ud fra de tilgængelige 

årsrapporter fra Genmab har jeg reformuleret disse, så de kan anvendes til 

analysebrug. Genmab har i deres årsrapporter fordelt deres afskrivninger ud på deres 

omkostninger. Efter reformuleringen er disse adskilt, så man får posten EBITDA. 

Afskrivningerne er derfor adskilt, så man både får EBITDA, og her efter EBIT.  

Det har været formålet med reformuleringen at fordele drifts- og 

finansieringsaktiviteterne, så man på den måde får indblik i, hvad der følger driften og 

hvad der er finansieringsaktiviteter. Dertil kommer så også, at der bliver korrigeret for 

de netto finansielle omkostninger, samt at skatten på denne bliver fordelt ud, som det 

skal på de respektive finansielle aktiviteter. Dette betyder at den effektive 

skatteprocent, som findes og beregnes i årsrapporterne, bliver fratrukket EBIT, så 

man på den måde kan finde frem til mellemregningen NOPAT.  
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Indtægter fra kapitalandele er kategoriseret som værende et andet driftsoverskud, 

hvilket gør, at det bliver kategoriseret som værende en ekstraordinær post, som er sat 

efter NOPAT. Disse indtægter fra kapitalandele har været høje, men bliver mindre og 

mindre for hvert år. Dette skyldes formodentligt, at Genmab i 2008 solgte et 

produktionsanlæg fra, som de først her i 2013 har fået solgt fuldstændigt ud
78

. Derfor 

har det været fordelt ud over 5 år, og det må kategoriseres som værende en 

ekstraordinær post som ikke vil være der længere i fremtiden.  

Selve reformuleringen af totalindkomst-opgørelsen har ikke givet anledning til 

yderligere korrektioner, idet der ingen transitoriske poster er. 

Den reformulerede resultatopgørelse kan ses nedenfor: 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

6.4 Reformulering af balancen: 
I henhold til reformuleringen af balancen, så har denne til formål at skabe et overblik 

over, hvorledes den investerede kapital er fordelt overfor, hvad der er knyttet til 

driften. Ud fra dette klassificeres de enkelte poster, mens der kan være enkelte poster, 
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som skal forklares nærmere, da disse kan være ekstraordinære eller giver anledning til 

en diskussion. I balancen er de forskellige poster indsat ud fra den klassifikation de 

har. Mange af posterne giver sig selv, såsom indretning af lejede lokaler, 

driftsmaterialer og inventar m.v., hvilket bliver kategoriseret som værende 

driftsaktiver.  

Der har dog været enkelte poster, som kræver en diskussion om, hvorfor de er 

klassificeret som de er.  

En af posterne er forholdet mellem likvider og driftslikvider. Normalt er likvider et 

finansielt aktiv. Jeg har dog valgt at dele likviderne op i likvider og driftslikvider. Der 

er dermed inddraget en driftslikviditet i den analytiske balance, fordi for at 

virksomheder kan køre rundt, så skal der være en smule likviditet til at kunne betale 

f.eks. de kortfristede gældsforpligtelser. I denne sammenhæng er driftslikviditeten sat 

til 2%, mens de resterende 98% vil være klassificeret som normale likvider og derfor 

et finansielt aktiv.  

Dertil kommer der også de udskudte skatteaktiver. Disse udskudte skatteaktiver 

relatere sig typisk til tidligere års overskud og underskud, hvorfor det er valgt, at 

skatteaktiverne skal være klassificeret som et driftsaktiv.  

Andre værdipapirer og kapitalandele er også kategoriseret som værende et driftsaktiv. 

Dette skyldes, at det ikke har været muligt at adskille disse til enkelte områder og 

derfor er de valgt som værende en samlet gruppe, som berører driften og dermed 

værende et driftsaktiv.  

I henhold til gæld og andre forpligtelser, er de så vidt som muligt klassificeret som 

værende finansielle aktiver, da de må formodes ikke at have noget at gøre med driften, 

men derimod er finansielle aktiver, som skal bruges til at betale gælden eller andre 

forpligtelser af.  

Der er dog to poster som kræver en længere diskussion. Disse er udskudt omsætning 

og overtræk på kassekredit.  

I henhold til den udskudte omsætning, er denne klassificeret som værende en finansiel 

forpligtelse. Dette er valgt ud fra argumentationen om, at der er tale om finansiel 

forpligtelse, forstået på den måde at denne post betragtes som værende en 
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lånefinansiering af selve driften. Derfor er denne post valgt som værende en finansiel 

forpligtelse og ikke en driftsforpligtelse. 

I forhold til overtræk på kassekredit, så er denne klassificeret som værende et 

finansiel forpligtelse ud fra samme argumentation som ovenfor.  

På baggrund af disse forhold og deres klassifikation, så kan den reformulerede 

balance, som skal anvendes til rentabilitetsanalysen ses nedenfor. 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

6.5 Rentabilitetsanalyse: 
Den strategiske analyse havde det formål at se på de ikke-finansielle valuedrivere, 

som kunne have indflydelse på Genmab’s fremtidige indtjening, mens 

rentabilitetsanalyse ser på Genmab’s historiske udvikling og hvorledes disse kan være 

med til at skabe fremtidig indtjening for Genmab. For at se nærmere på 

rentabilitetsanalysen, anvendes den udvidede Du-Pont pyramide, som ser på 

udviklingen i egenkapitalens forretning ROE og hvorledes denne kan forklares. For at 

se nærmere på ROE, fokuseres der på driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. 

Dette kan man udlede af de underliggende nøgletal, som afkastgraden ROIC for selve 
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driftsaktiviteten og FGEAR for den finansielle del af aktiviteten. Ud fra disse nøgletal 

kan der så ske en yderligere dekomponering af nøgletallene for at skabe større indblik 

i, hvorledes ROE har udviklet sig.  

Reformuleringen af regnskaberne er sket fra perioden fra 2009 til 2013, mens 

nøgletallene er udregnet ud fra en periode på 4 år. Da der er tale om en biotek 

virksomhed, som kan have store udsving, så mener jeg at en historisk periode på 5 år 

er tilstrækkelig, da en større periode vil vise store udsving og dermed ikke give et 

retvisende billede af rentabiliteten.  

På baggrund af dette, gør det det muligt at anvende disse nøgletal til at se, hvorledes 

Genmab A/S har skabt deres egenkapital forretning og disse kan dermed være med til 

at skabe en bedre forudsætning for at lave budgetteringen.  

Først vil ROE blive beregnet og forklaret, mens de resterende niveauer vil blive 

gennemgået nærmere nedenfor. 

6.5.1 Egenkapitalens forretning (ROE) 
Egenkapitalens forretning viser hvorledes Genmab’s evne til at skabe værdi, ment på 

den måde, hvorledes Genmab har kunnet forrente ejernes indskudte kapital. ROE kan 

skifte meget alt efter hvilken branche der er tale om, da der kan være større krav til 

indskudt kapital i nogle brancher frem for andre. Jeg har nedenfor udregnet ROE for 

Genmab, for at se hvorledes de har udviklet sig over de seneste 4 år.  

ROE kan udregnes således: 

    
                                    

                                               
 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det ses ovenfor, sker der store ændringer i ROE for Genmab. Genmab har i årene 

fra 2010-2012 haft en negativ ROE, hvilket vil sige, at ejernes forrentning indskudte 

kapital ikke har været god. Dette skal dog ses i den sammenhæng, at Genmab først 
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lige har udgivet Arzerra ® og derfor ikke har haft et produkt, som kunne sælges. ROE 

er dog i 2013 vendt til noget positivt. Dette skyldes, at Genmab er en forsknings- og 

udviklingsvirksomhed, hvor det kræver lange periode med ikke de store resultater, 

men rammer man et godt middel, så kan dette være med til at skabe enorm værdi for 

Genmab. ROE hænger også sammen med at Genmab i årene 2010-2012 har haft 

negativ totalindkomst, som har påvirket ROE negativt. I år 2013 ser man dog en 

fremgang i totalindkomsten, hvilket har påvirket ROE positivt. Dette skal også ses i 

lyset af at Genmab har sendt Arzerra ® på markedet, hvilket har haft en positiv 

indvirkning på resultatet og ROE. 

6.5.2 Niveau 1 – Afkastgraden (ROIC) 
Det første nøgletal, som beregnes er, afkastgraden (ROIC), som ser på deres 

performance formål for driften i forhold til den investerede kapital i virksomheden.  

Afkastgraden (ROIC) kan udregnes således: 

     
                    

                                             
 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det kan ses, har ROIC udviklet sig negativt i alle årene med forskellige negative 

udsving i de forskellige perioder. Jeg har valgt at indsætte overskudsgraden og 

aktivernes omsætningshastighed, da der en relation mellem ROIC og de ovenstående: 

           . 

Som det ses i ROIC, var denne negativ i 2010 hvor specielt finanskrisen har haft en 

hård påvirkning på Genmab, da det kræver at folk investerer i forskningsforsøgene, 

men i 2010 og for den sags skyld også fremefter har disse investeringer haft stor 

indvirkning på at Genmab har haft en negativ afkastgrad. Dertil skal det også siges, at 

Genmab som udviklingsvirksomhed ikke sælger mange forskellige produkter, men 

binder sig op på enkelte produkter, som man håber, kommer igennem nåleøjet og 
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dermed kan være med til at skabe en økonomisk gevinst for Genmab. De store 

negative udsving skal også ses i den sammenhæng at Genmab i de forgående år har 

haft en negativ NOPAT, som kan ses i de reformulerede opgørelser. Overordnet set, 

så er Genmab hårdt ramt på afkastgraden, da man i alle årene har negative resultater 

og Genmab har derfor en udfordring med at skabe indtjening. Man kan dog 

argumentere for, at det går fremad i og med at man er kommet frem med Arzerra ® 

og man i fremtiden håber at kunne lancere Daratumumab. Overordnet set må man dog 

sige at Genmab er hårdt ramt og Genmab efterlader et indtryk af at være en 

virksomhed, som stadig er i fuld gang med at finde sig til rette og derfor stadig er 

stærkt udfordret på driftsindtjeningen. 

6.5.3 Niveau 1 – FGEAR: 
Den finansielle gearing, også kaldet FGEAR, fortæller hvorledes de 

nettorentebærende gældsforpligtelser er i forhold til virksomhedens egenkapital. 

Udregningen af FGEAR kan udregnes således: 

      
                                                                      

                                               
 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det ses ovenfor i tabellen, viser Genmab’s finansielle gearing som værende 

negativ i alle årene. I år 2010-2011 har FGEAR ligget på omkring -0,4-0,5, mens den 

så i de seneste 2 år har været i niveauet -0,7-1,08, hvilket kan tilskrives, at man i de 

seneste år har oplevet at gælden er steget, efter at være faldet en smule i 2010-2011. 

Den likvide beholdning har stadig været lav, selvom man i 2013 har oplevet at have 

en højere likvid beholdning. Denne har dog ikke haft den store indvirkning på den 

finansielle gearing, idet man ser en stigning, da Genmab’s gæld er vokset. Dette 

skyldes den udskudte omsætning, som er en forpligtelse, hvilket gør at deres 

finansielle gearing er vokset. Genmab står derfor i den situation at de har en negativ 

finansiel gearing, som gør, at de skal have store investeringer fra investorer til at 

opretholde deres økonomiske fremtid.  
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6.5.4 Niveau 1 – SPREAD 
SPREAD’et eller retter sagt rentemarginalen ser på det forhold der er imellem driftens 

forretningsevne af den investerede kapital i forhold til nettolåneomkostninger. 

SPREAD kan udregnes således: 

              

   
                                    

                                                                         
 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Ovenstående tabel, viser at Genmab i perioden fra 2010 til 2013 har haft negativ 

SPREAD. Dette kan sættes sammen med at ROIC i perioden også har været negativ, 

samt at driftsresultatet i det hele taget har været negativt i hele perioden udover 2013 

hvor man for først gang i en lang periode ser et positiv resultat på bundlinjen. Som det 

ses, så var 2012 det værste år med et kæmpe SPREAD på -408,6%, mens den igen i 

2013 er faldet til et lavere niveau. Selvom tallene er så høje, giver det god mening, 

idet at afkastgraden også er høj, men at denne er ramt af at Genmab som forskning- 

og udviklingsvirksomhed ikke har det store salg, men forsker i midler som kan 

bekæmpe kræft og lignende. Dertil kommer der også låneomkostningerne, som er 

faldet til næsten 0%, hvilket gør at SPREAD’et følger ROIC nogenlunde. 

6.5.5 Niveau 2 – Overskudsgrad 
I forhold til overskudsgraden, ser denne på virksomhedens evne til at skabe positiv 

bundlinjeresultat af selve omsætningen. Overskudsgraden kan dermed være med til at 

beskrive, hvorledes Genmab styrer og arbejder med deres omkostninger. 

Overskudsgraden kan beregnes således: 
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Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det ses i ovenstående tabel, har Genmab har haft en negativ overskudsgrad i 

perioden fra 2010-2012, mens man i 2013 har fået en positiv overskudsgrad på 16,9%. 

Dette skal ses i sammenhæng med, at der i perioden fra 2010 til 2012 har været et 

negativt resultat på bundlinjen, mens man i 2013 har formået at få et positivt resultat. 

Dette har også haft en stor betydning for at Genmab nu har en positiv overskudsgrad 

på ca. 17%. Det værste år ud fra mine nøgletal er i 2011, hvilket kan skyldes den 

forsatte mangel både investeringer i deres forsøg, men også at deres produkter endnu 

ikke har slået fuldstændigt igennem. Jeg vil længere nede i gennemgangen af 

rentabilitets-analyse se nærmere på de underliggende drivere bag overskudsgraden. 

6.5.6 Niveau 2 – Aktivernes omsætningshastighed: 
Aktivernes omsætningshastighed ser på om Genmab formår at omsætte den 

investerede kapital, altså hvor mange gange hver krone, som er bundet i den 

investerede kapital kan omsættes i den pågældende periode, som man vil undersøge. 

Aktivernes omsætningshastighed kan beregnes således: 

                              

 
              

                                              
 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det kan ses i tabellen, viser udviklingen for Genmab, at det har gået lidt op ned 

med positive resultater i perioden fra 2010 frem mod 2012, hvorefter den falder 

drastisk i 2013 til -15,22. Dette fald skyldes, at Genmab’s nettodriftsaktiver er faldet 

drastisk fra at være i plus i de tidligere år til nu at være negative, som det ses i den 

reformulerede balance. Dette kan formodentligt skyldes, at deres anlægskapital er 

steget og dermed har gjort at deres AOH er negativ, så man derfor ikke tjener på den 

investerede kapital i øjeblikket. 
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6.5.7 Niveau 3 - Underliggende driver 
Som beskrevet tidligere, så vil jeg se nærmere på de underliggende drivere for 

overskudsgraden og jeg vil også undersøge nærmere omkring de bagvedliggende 

driver for Aktivernes omsætningshastighed. Overskudsgraden er styret af forskellige 

omkostninger, hvilket kan påvirke overskudgraden i både positiv eller negativ retning. 

Nedenfor ses de udregnede underliggende drivere for overskudgraden.  

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det ses i tabellen ovenfor, så er overskudsgraden opdelt i forskellige margin, for 

at vurdere og analysere hvor der har været udsving som har indvirkning på den 

samlede overskudsgrad. Ud fra tabellen kan det ses at EBITDA, EBIT og NOPAT 

margin relativt følger hinanden i de udsving der er, men at den store ændring ligger i 

core andet driftsoverskud i forhold til nettoomsætningen. Denne er relativ høj i årene 

2010 til 2012, hvorimod man i 2013 ser et stort fald i denne, så den nu er positiv. Som 

sagt så følger de underliggende drivere hinanden relativt og i med at Genmab har 

formået at få vendt en negativ overskudgrad til en positiv overskudsgrad, har de 

formået at mindske deres omkostninger betragteligt set i forhold til deres omsætning, 

som man ser i de reformulerede regnskaber i bilag 1.  

Dertil kommer der også en underliggende analyse af aktivernes omsætningshastighed, 

for at belyse hvilke aktiver, som har udviklet sig positivt i forhold til Genmab’s 

omsætning. Disse ses nedenfor: Nølgetallet er den inverse af AOH, så nøgletallet 

beskriver hvor meget der er bundet i de respektive aktiver, for at kunne generere en 

krones omsætning for Genmab. 
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Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Som det ses i ovenstående tabel, så kan man se hvor Genmab har formået at øge deres 

pengebinding i forhold til deres omsætning. Her ses det, at det er de andre kortfristede 

og langfristede aktiver, som er skyld i de store udsving, specielt i 2013 ser man et 

negativt udsving i de kortfristede og langfristede aktiver som gør, at de har tjent 

mindre pr. kr. på deres aktiver set i forhold til deres omsætning.  

6.5.8 Delkonklusion: 
For at opsummere selve rentabilitetsanalysen, så hænger mange af nøgletallene 

sammen, idet de relativt følger hinanden. For at beskrive det, har driftsoverskuddet i 

alt efter skat stor betydning for mange af nøgletallene og udsvingene i core andet 

driftsoverskud efter skat har haft stor betydning for mange af nøgletallene, hvorfor 

mange af nøgletallene følger de samme mønstrer. Efter finanskrisen som ramte mange 

virksomheder og brancher hårdt, er Genmab på vej ind i en bedre tid med bedre 

nøgletal og bedre tal på bundlinjen, men der er stadig en kamp for Genmab om at 

bibeholde deres position på markedet og øge deres økonomiske fortjeneste. Dette skal 

specielt ses i forhold til branchen, hvor der er store omkostninger til forskning og 

udvikling og derfor er der brug for at folk investerer deres penge i lige netop 

Genmab’s projekter. På den måde kan man også forbedre ROE yderligere, så 

aktionærerne kan få en tilfredsstillende forrentning af Genmab’s egenkapital. Der er 

dog stadig arbejde at gøre for Genmab for i fremtiden at forbedre ROE yderligere og 

Genmab skal derfor stadig forbedre forholdet mellem deres omsætning og deres 

omkostninger.  Nøgletallene har store udsving, hvilket kan skuledes at nøgletallene er 

skruet op og ikke fortæller hvad de skal. 
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7.0 Budget og terminalperiode: 
Til senere brug af værdiansættelsen, skal der budgetteres, idet at dette skaber 

sammenhæng mellem den strategiske analyse og selve værdiansættelsen. Dette skal 

være med til skabe en sammenhæng mellem de ovenstående analysere, som sikrer en 

retvisende værdiansættelse. 

Idet man anvender budgettering, så sondres der mellem den historiske periode, den 

eksplicitte periode og terminal perioden. Sondringen mellem de forskellige perioder 

er, at den historiske periode anvendes som værende oplysninger, som skal anvendes 

til budgetteringen, fordi den ser tilbage på de opnåede resultater og kan forklare 

trends som ligger i perioden. Dertil ligger de historiske data op til at de skal forecastes 

ud i fremtiden, for på den måde at udarbejde et proformaregnskab, som anvendes til at 

lave budgetteringen. Den eksplicitte budgetperiode er den periode, hvor 

virksomhedens nøgletal ikke længere er konstante. I sammenhæng med dette kommer 

terminalperioden, som er perioden hvor alt går i konstant vækst, også kaldet steady 

state niveauet. I denne periode må væksten ikke overstige markedsvæksten, for ellers 

vil Genmab kunne tjene mere end markedet og dermed skabe monopol. 

7.1 Valg af budgetperiodes længde: 
Ved valget af hvor lang budgetperioden skal være, skal denne udtrykke, hvornår de 

forskellige value-drivers når deres steady state niveau som beskrevet ovenfor. 

I og med at der er så store udsving i denne branche, så er der valgt en budgetperiode 

på 5 år, da det vil være svært at forudse noget fornuftigt ud over denne periode. Man 

kan dog godt argumentere for, at perioden skulle være længere, da der er tale om en 

biotekvirksomhed som forsker og udvikler over mange år. Det er dog vurderet, at en 

budgetperiode på 10 år vil give for store udsving og at man ikke vil kunne komme 

med et nogenlunde forecast til hvorledes omsætning, EBIT m.v. udvikler sig. I 

sammenhæng med dette kan der også ske skred i de samarbejdsaftaler, som Genmab 

har med forskellige biotekvirksomheder, som gør at de ikke opnår den omsætning, 

som de har ønsket sig. Dette vil også gøre at værdiansættelsen af virksomheden ikke 

vil vise det rette niveau og det vil have en negativ konsekvens på værdiansættelsen. 

Derfor er der valgt en budgetperiode på 5 år, hvor man i 2019 når terminalperioden, 

hvor der vil være konstant vækst, altså steady state niveauet. Budgetperioden er også 
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valgt ud fra det synspunkt, at de store analysebureauer, som f.eks. Deutsche Bank, 

også vælger en periode frem mod 2020.  

7.2 Valg af budgetteringsmetode: 
Det har været formålet med den strategiske analyse og regnskabsanalysen at få så 

godt et grundlag som muligt, for at kunne udarbejde en velbegrundet budgettering. I 

Genmab’s årsrapporter er de officielle regnskaber ikke så fyldestgørende, hvilket gør, 

at de ikke har været ret anvendelige til at bruge direkte, mens de reformulerede 

regnskaber har givet et større indblik i, hvorledes budgetteringen skal se ud.  

I sammenhæng med budgetteringen, har jeg valgt at tage kvartalsregnskaberne for 

2014 med i min vurdering om fremtiden, selvom det er over skæringsdatoen, da disse 

kan give indsigt om resultaterne for det første budgetterings år. 

I henhold til budgetteringen, så er der syv value-drivers som skal budgetteres, da disse 

vil danne grundlag for min opstilling af proformaregnskaberne. Som det kan ses i 

bilag 4 proformaregnskaber, dækker den historiske periode 5 år fra årene 2009 til 

2013. De syv value-drivers vil blive gennemgået nærmere nedenfor, da disse danner 

grundlaget for proformaregnskaberne og budgettering i det hele taget. 

7.2.1 Valg af steady state niveau: 
I henhold til steady state niveauet (g), skal der tages højde for flere forhold. (g) 

udtrykker den forventede vækst i fremtiden til uendelighed. Derfor skal (g) sættes 

som værende den generelle udvikling i verdensøkonomien. Hvis steady state niveauet 

er over verdensøkonomien, så vil det betyde at Genmab vil være større end 

verdensøkonomien, hvilket ikke vil være realistisk og generere monopol. Derudover 

gælder det, at hvis steady state niveauet er lavere, så vil det betyde, at Genmab i 

fremtiden vil forsvinde og ikke være en del af markedet. Normalt ligger steady state 

niveauet mellem 3-6%.
79

  

Jeg har valgt at væksten i terminalperioden skal være 2,5%. Dette er valgt ud fra en 

middelværdi af omsætningen fra 2009 til 2013. Middelværdien fra 2009 til 2013 kan 

ses i tabellen nedenfor: 

  

                                                        
79

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 254 
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Gennemsnitlig 
vækst i 
omsætning til 
terminalperioden: 2009 2010 2011 2012 2013 

Middel 
værdien 

Nettoomsætning  586.076      582.077      350.936      484.636      663.570     
 

       Vækst årligt 
 

-1% -40% 38% 37% 2,51% 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

Ud fra tabellen ovenfor, er der beregnet en værdi på 2,5% som værende den 

gennemsnitlige udregning af den årlige vækst i omsætningen for Genmab. Denne 

værdi menes at være reel, idet værdien i terminalperioden ikke må være højere end 

markedsvæksten, men at den skal følge markedsvæksten nogenlunde. 

Markedsvæksten ligger typisk i intervallet 3-6%, så middelværdien for Genmab ligger 

indenfor intervallet. Hvis Genmab’s middelværdi havde været over 6%, så ville det 

have betydet at på længere sigt, ville Genmab have mulighed for at overtage 

verdensøkonomien og dermed have monopol i hele verden. Det samme vil ske den 

anden vej, at hvis væksten er under 2%, så vil de på længere sigt blive opkøbt af andre 

virksomheder.  

7.2.2 Salgsvæksten: 
I budgetperioden er der valgt et fald i salgsvæksten i procent hen imod terminalåret. 

Dette gør ikke at omsætningen falder, men da der er tale om en biotekvirksomhed, 

som forsker og udvikler, så kan der ske store ændringer som gør, at salgsvæksten ikke 

bliver den ønskede. Dette er sket med Daratumumab som fejler i fase 3 studiet
80

, 

hvilket kan have negativ betydning for både omsætningen, men også omkostningerne, 

da der skal anvendes flere ressourcer på at opnå det ønskede resultat, inden det kan 

godkendes af FDA og EMA. Der kan også opstå positive nyheder som et nyt 

samarbejde om et nyt fase 3 forsøg i Daratumumab.
81

 Der forventes dog stadigvæk e, 

positiv stigning i omsætningen. Dette kan ses i bilag 4 proformaregnskaber. Som det 

kan ses, har jeg ud fra min strategiske analyse og de informationer som er 

offentliggjort i regnskabsanalyser fra Deutsche Bank og Genmab’s egen 

kvartalsrapporter fra 2014 valgt at sætte salgsvæksten omkring 30% for 2014, 

                                                        
80

 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/285954/genmabs_arzerra_fejler_i_fase_iii-

studie.html  
81

 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2014/08/11/genmab-offentliggoer-nyt-fase-iii-studie-med-

daratumumab-til-foerstelinjebehandling-af-myelomatose/12936629  

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/285954/genmabs_arzerra_fejler_i_fase_iii-studie.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/285954/genmabs_arzerra_fejler_i_fase_iii-studie.html
http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2014/08/11/genmab-offentliggoer-nyt-fase-iii-studie-med-daratumumab-til-foerstelinjebehandling-af-myelomatose/12936629
http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2014/08/11/genmab-offentliggoer-nyt-fase-iii-studie-med-daratumumab-til-foerstelinjebehandling-af-myelomatose/12936629
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hvorefter den falder hen over årene frem mod terminalperioden. Dette skal ses i den 

sammenhæng, at Genmab er afhængige af godkendelser m.v. fra FDA og EMA og der 

kan hurtigt opstå problemer i henhold til hvorledes man forventer ens produkter 

udvikler sig over årene. Nedenfor kan valget af salgsvæksten ses: 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

7.2.3 EBIT margin og NOPAT: 
Efter en del år med negativ EBIT, så ser man en positiv udvikling i EBIT, idet at 

omsætningen også steg drastisk. Det fremgår dog, at EBIT-marginen ændrer sig 

drastisk fra år til år, hvilket kan skyldes de store omkostninger som forskning- og 

udviklings virksomheder har. Man har dog formået med det flotte resultat i 2013, at 

vende EBIT-marginen til at være positiv, hvilket jeg forventer stadig vil ske, da 

Genmab har formået at vende den dårlige periode til nu igen at have større omsætning. 

Idet at de får en større omsætning, så kræver det også flere omkostninger og derfor 

forventer jeg EBIT margin stiger hen imod terminalåret. EBIT-marginen viser 

resultatet før finansielle poster og skat. Derfor er de valgte procentsatser valgt som 

nedenfor. Dette følges også af Deutsche Bank’s estimat, hvor jeg dog har valgt 

mindre procentsatser frem mod 2020.
82

. Dette skal ses i det forhold at Deutsche 

Bank’s regnskabsanalyse kun er på 3 år ud i fremtiden, mens jeg har et par år mere. 

Da omsætningen forventes at stige, vil det kræve større krav til at ramme korrekt på 

deres midler, hvilket gør at specielt udviklings- og forskningsomkostningerne vil stige 

frem mod terminalperiode, hvor man til sidst ikke kan gøre det mere effektivt.  

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

I forhold til NOPAT, så ændrer denne sig også og den følger udviklingen i EBIT 

margin. Så NOPAT og EBIT følger hinanden og har en gensidig påvirkning. Da EBIT 

margin stiger, så stiger NOPAT også, hvilket er bevæggrundene for at NOPAT stiger 

i budgetperioden jf. bilag 4. 
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EBIT-margin 20,5% 25,7% 30,2% 31,0% 31,0% 32,0%
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7.2.4 Effektiv skatteprocent på EBIT: 
I bilag 4, ses udviklingen i den effektive skatteprocent på EBIT. Som det ses, så 

varierer skatteprocenten på EBIT fra år til år, dog ligger den i et interval fra -7 til 7%. 

I henhold til den nye skattereform, så vil skatteprocenten blive sat ned frem mod 2016 

og frem. Efter den nye skattereform, ligger skatteprocenten på 24,5, hvor den så vil 

falde til 22% fra 2016. Derfor er det valgt at indsætte den pågældende skattesats som 

så falder mod 22% i 2016.  

7.2.5 Core andet driftsoverskud, efter skat / salg: 
I henhold til core andet driftsoverskud, efter skat, så er Genmab efter mange år med 

negativt core andet driftsoverskud efter skat, fra årene 2009 til 2012, mens man i 2013 

har formået at skabe et positiv core andet driftsoverskud efter skat i forhold til salget. 

Dette giver god mening, idet at i årene 2009-2012, har Genmab oplevet negative 

resultater på bundlinjen, mens man i år 2013 har formået at skabe et positivt resultat 

både i omsætning og på bundlinjen. Denne udvikling forventer jeg, både ud fra min 

strategiske analyse og Genmab’s egne forventninger for fremtiden, vil forsætte og jeg 

forventer derfor en relativ lille stigning for hvert år frem mod terminalperioden, ud fra 

det historiske tal fra 2013. Dette skal også ses i sammenhæng med, at Genmab har 

fået solgt deres produktionsanlæg i USA, så de har ikke længere negative indtægter 

fra kapitalandele i associerede virksomheder, hvilket gør, at jeg ser en positiv 

udvikling for Genmab frem i mod 2019. Nedenfor kan de udregnede procenter ses: 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

7.2.6 Primo arbejdskapital og primo anlægskapital: 
I henhold til arbejdskapital og anlægskapital, så er disse udregnet ved at tage det 

seneste års primo arbejds- og anlægskapital og dividere det med salgsvæksten, som 

jeg har beskrevet tidligere. Ud fra dette findes resultaterne, som kan ses nedenfor: 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Core andet driftsoverskud, efter skat /salg 15,5% 19,5% 23,6% 24,2% 24,2% 25,0%
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7.2.6 Forholdet mellem NFF og NDA: 
Forholdet mellem NFF og NDA, ser på hvorledes virksomhederne formår at 

fremskaffe kapital til investeringer, som i sidste ende gerne skal formå at skabe 

omsætning. Da der ses på investeringer i driftsaktiver, så er dette med til at se på 

selskabernes forventede salgsudvikling i fremtiden. Dette hænger dog sammen med 

kapitalstrukturen, altså forholdet mellem egenkapital og gæld, som det pågældende 

selskab har. Derfor har kapitalstrukturen en stor betydning, når man ser på 

budgetteringen og den herefter beregnede værdiansættelse. Dette sker, idet at man i 

budgetteringen ser på kapitalomkostningerne, som er del af kapitalstrukturen. I 

værdiansættelsensmetoden DCF modellen, bliver Genmab’s pengestrømme 

tilbagediskonteret med de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldet 

WACC’en. Det har derfor relevans for hvorledes Genmab’s kapitalstruktur ser ud og 

at denne vil have betydning på forholdet mellem netto finansielle forpligtelser og 

netto driftsaktiver. 

Specielt giver nøgletallet FGEAR indblik i de netto finansielle forpligtelser, da denne 

er en størrelse på hvor stor de netto finansielle forpligtelser er. Selve forholdet mellem 

NFF og NDA, viser hvor meget netto driftsaktiverne er finansieret igennem de netto 

finansielle forpligtelser. Nedenfor vises udviklingen for NDA og NFF. Som det ses, 

så falder Genmab’s Nettodriftsaktiver over perioden 2009 til 2013, mens netto 

finansielle forpligtelser falder hen i mod 2013, men stiger så igen til omkring det leje, 

som man havde i 2009. Det vil sige, at Genmab er gået fra at have en relativ høj 

egenfinansiering sammen med en høj finansiering fra investorer, til nu at have en lav 

egenfinansiering og en høj finansiering fra investorer. Dette har også betydning for 

nøgletallet FGEAR, da denne følger udviklingen i forholdet mellem NDA og NFF. 

 

Kilde: Egen tilvirkning
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I de seneste år er forholdet mellem NFF og NDA faldet til at ligge i niveauet 1,3 til 

1,8. Ud fra mine proformaregnskaber, som kan ses i bilag 4, så vil forholdet mellem 

netto finansielle forpligtelser og netto driftsaktiver ligger konstant frem i mod 

terminal perioden. Derfor er 1,813 sat ind frem imod terminalperioden, da jeg 

forventer, at den finansielle gearing er den samme og deres finansieringsmetode ikke 

ændre sig, idet de lever af at få penge fra investorer til deres projekter. Jeg har derfor 

sat niveauet til 1,813 som værende konstant mod 2019. 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

8.0 Kapitalomkostninger WACC: 
I en værdiansættelse er det vigtig, at man kender virksomhedens, altså Genmab’s 

gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldet WACC’en. WACC’en ser på 

Genmab’s omkostninger, som er finansieret af virksomhedens egenkapital og de 

omkostninger, som er finansieret gennem fremmedkapital. Denne er relevant, for at 

kunne tilbagediskontere de budgetterede cash-flow.  Nedenfor ses formlen for 

udregningen af WACC. 

      
  

 

  
      

  
   

   
    

Første del af formlen beskriver den gældandel der er i Genmab. Anden del viser 

estimeringen af egenkapitalomkostninger. Tredje del beskriver Genmab’s 

egenkapitalandel.  Sidste del beskriver aktionærernes afkastkrav. 

8.1 Genmab’s kapitalstruktur: 
Kapitalstrukturen fastlægges gennem beregningen af WACC’en, som viser Genmab’s 

langsigtede forhold mellem egenkapital og gæld. Når man anvender kapitalstrukturen, 

så er denne valgt, idet at denne opbygges ved at se på hvilke værdier, de forskellige 

forhold har i markedet, for på den måde at skabe konsensus mellem långivernes og 

investorernes investeringer.  

For at finde Genmab’s kapitalstruktur, skal man se på forholdet mellem hvor stor en 

andel der finansieres igennem egenkapitalen og hvor meget der finansieres igennem 

fremmedkapital. Genmab oplyser ikke selv deres langsigtede kapitalstruktur, så denne 
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skal udregnes ved at se på forskellige forhold, som har betydning for WACC’en. Ved 

anvendelse af kapitalstrukturen, skal der som sagt anvendes markedsmæssige værdier, 

idet man ikke anvender de bogførte værdier, som er offentliggjort i selskabernes 

årsrapporter. Nedenfor ses beregninger af både markedsværdi for egenkapitalen og 

markedsværdi for fremmedkapital 

8.1.1 Markedsværdi af egenkapitalen: 
For at finde markedsværdi af egenkapitalen, har jeg anvendt kursen fra d. 16. august 

2014. Her havde Genmab’s aktie en værdi af 227,60.
83

 I Genmab’s årsrapport for 

2013 er det oplyst, at man har et nominelt antal aktier, som påløber sig til 51.755.722 

antal aktier. Dette vil dog ikke være aktuelt, da det ligger så langt tilbage. Derefter har 

jeg anvendt aktie antallet fra Genmab’s halvsårsrapport for 30. juni, da dette ligger tæt 

op af d. 16. august. På baggrund af dette så løber Genmab’s aktier sig op i 56.687.000 

antal aktier.
84

 Derfor kan egenkapitalens værdi udregnes således: 

                                                         

                

I procent vil det betyde at markedsværdi for egenkapitalen er de resterende op til 

100%, altså markedsværdien af egenkapitalen er 100%-1,95%= 98,05% 

8.1.2 Markedsværdi af fremmedkapital: 
Som det ses ud fra min reformulering af Genmab’s balance, ses det at Genmab har 

positive finansielle forpligtelser. Der opstår dog et problem, da det ønskes at finde 

markedsværdien af Genmab. Det vil i dette tilfælde derfor betyde, at der vil blive 

anvendt den bogførte værdi af gælden for at finde markedsværdien af 

fremmedkapitalen. På baggrund af dette kan markedsværdi for fremmedkapital 

udregnes således: 

                                                         

         

I procent vil det betyde at markedsværdi af fremmedkapital er: 
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8.1.3 Aktionærenes afkastkrav: 
For først at finde aktionærenes afkastkrav, har jeg valgt at anvende Capital assets 

price model også kaldet CAPM, som skildrer det forventede afkast og 

markedsrisikoen.  

Formlen for CAPM ses nedenfor
85

: 

       [          

Ud fra følgende kan afkastkravet på egenkapitalen udregnes: 

                         % 

8.1.4 Den risikofrie rente: 
For at finde den risikofri rente, skal den reelt være lig med nul-kuponobligationerne, 

idet der ikke vil være nogen konkursrisiko, men i praksis anvendes der typisk den 

effektive rente på en tonegivende 10 årige statsobligation, idet den giver et estimat for 

den risikofrie rente.
86

 Denne anvendes, så man ikke skal anvende en ny effektiv rente 

for hvert cash-flow. Den effektive rente for en 10 årig statsobligation ligger pr. 16. 

august 2014 på 1,20
87

. Jeg har dog valgt at lave et gennemsnit over den 10 årige 

statsobligation, da dette giver et bedre indblik i hvorledes den risikofrie rente er. Dette 

skyldes de store renteforskelle, der kan ligge efter finanskrisen og i den forløbende 

gældskrise. Gennemsnittet af den 10½ årige statsobligation er 3,0622% jf. bilag 5 

8.1.5 Afkastkrav på finansielle forpligtelser: 
Afkastkrav på finansielle forpligtelser er beregnet for at finde et estimat for, hvad 

gældsholderne forventer sig. For at beregne denne fremmedkapitalomkostning, skal 

der anvendes den risikofrie rente, et selskabsspecifikt risikotillæg, samt skattesatsen i 

Danmark. Selskabsspecifikt risikotillæg fortæller om, hvad gældsholdere forventer i 

merafkast, for at låne penge til Genmab. Formlen for afkastkrav på finansielle 

forpligtelser ses nedenfor: 

   (                                 )           

Den risikofrie rente er allerede udregnet og skattetrykket i Danmark ligger i øjeblikket 

på 24,5%. Derfor mangles der det selskabsspecifikke risikotillæg. Der skal derfor 
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laves en kreditvurdering af Genmab. Gældsomkostningerne skal svare til den rente, 

Genmab kan låne til i dag. Det har ikke været muligt at finde renten hos Genmab, 

men en lignende virksomhed som Novo Nordisk, som er i biotek branchen, har en 

effektiv rente på obligationsbeholdning på 0,041
88

 altså 4,1%.  Beregningen vil se 

således ud: 

                                 

8.1.6 Markeds risikopræmie: 
Markeds risikopræmie er det tillæg, som investorer kræver for at investere i 

Genmab’s aktier i stedet for f.eks. at investere i en 10 årig statsobligation. Markeds 

risikopræmie er dog meget svær i praksis at estimere og derfor har jeg valgt at følge 

SKAT’s estimering som pr. 16 august 2014 ligger på 4,5%.
89

 Der er andre institutter 

og virksomheder, som har forsøgt at estimere markeds risikopræmie. PWC er f.eks. 

kommet frem til at risikopræmien skal ligge på 4,9%, mens SKAT mener den skal 

ligge mellem 4-5%, hvor de så har valgt mellemdelen. Derfor har jeg valgt SKAT’s 

udgangspunkt om at risikopræmien ligger på 4,5%. 

8.1.7 Den systematiske risiko (Beta): 
For alle aktier gælder det, at jo større risiko der er, ved de respektive aktier, målt ud 

fra beta, så vil man gerne kompenseres ved en tilsvarende større risikopræmie. Dette 

betyder, at hvis man har en aktie, som har høj risiko, så har denne mulighed for at 

give et større afkast til de enkelte investorer og omvendt. Her har vi så Beta, som er et 

relativt risikomål som ses nedenfor:
90

 

    Risikofri investering 

      Investering med mindre risiko end 

markedsporteføljen 

    Risiko som markedsporteføljen 

    Investering med større risiko end 

markedsporteføljen 
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Beta-værdi kan være svær at estimere ligesom risikopræmien og derfor er valgt at 

følge Deutsche Banks estimat på Beta på 1,15 pr. 14 februar 2014.
91

  

8.1.8 Udregning af WACC: 
På baggrund af oplysningerne ovenfor kan WACC’en beregnes således: 

                                        

Ud fra ovenstående beregning, så det vil sige at Genmab i fremtiden skal kalkulere 

med en gennemsnitlig kapitalomkostning på 8,7704 %, for at rejse kapital til 

fremtidige investeringer i virksomheden. 

9.0 Værdiansættelse af Genmab: 
På baggrund af de ovenstående afsnits og dertilhørende strategisk analyse, så 

anvendes DCF-modellen til at værdiansætte Genmab A/S pr. 16. august 2014. De 

forskellige modeller og valget af DCF-modellen vil blive gennemgået nærmere 

nedenfor. 

Når man anvender værdiansættelsesmetoder, findes der 2 modeller, de relative og de 

absolutte. De relative modeller er kendetegnet ved, at man ikke laver en direkte 

budgettering, men at man i stedet foretager en værdiansættelse ud fra forskellige 

prismultipler f.eks. P/E (Pris over nettooverskud). Når man anvender denne form for 

multipler, så gør man det ikke kun for den enkelte virksomhed, men man laver det 

over en del virksomheder i den pågældende branche og sammenligner dem ud fra 

dette. Ved at anvende denne værdiansættelsesmetode, risikere man, at de 

virksomheder man har med at gøre, ikke er værdisat korrekt, idet man går ud fra 

virksomhedernes værdiansættelse i markedet, som kan være ukorrekte.  

Den anden form for værdiansættelse er de absolutte. Når man anvender de absolutte, 

så kræves det, at man indhenter en masse information omkring virksomheden, som er 

interessant, idet man skal bruge disse informationer til at budgettere og værdiansætte 

virksomheden. Når man har fundet de relevante informationer, så er det muligt at 

budgettere den pågældende virksomhed, hvor man på den måde sikrer sig at man ikke 

skal sammenligne disse med hinanden, som man risikerer ved den relative metode. 
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Ud fra disse betragtninger, er den absolutte model valgt, da denne giver det bedste 

indblik i Genmab’s forhold og for at det sker uafhængigt af øvrige markedspriser. På 

den måde sikres det også, at man anvender de finansielle værdidrivere fundet i 

regnskabsanalysen og de ikke finansielle værdidriver, som er nævnt i den strategiske 

analyse. 

Ud fra den absolutte model, opdeles denne i 2 typer, den direkte og den indirekte. Den 

direkte type fokuserer på at beregne egenkapitalværdien, mens man i den indirekte 

fokuserer på at beregne virksomhedens værdi.  Den indirekte model, regner altså 

kapitalværdien ud fra et synspunkt om virksomhedens drift, lige meget hvordan den 

egentligt er finansieret. Ud fra den indirekte model, vil der derfor ske en 

tilbagediskontering med et vejet gennemsnit af kapitalomkostningerne. Det er 

derimod anderledes ved den direkte model, som kun fokuserer på at beregne 

aktionærernes fordringer i virksomheden.
92

  

Ud fra den betragtning, har jeg valgt at anvende den indirekte metode til at 

værdiansætte Genmab A/S.  

Der findes 2 modeller indenfor den indirekte metode. Der er DCF modellen og 

residualmodellen. DCF modellen tager udgangspunkt i det frie cash-flow, som så skal 

tilbagediskonteres med WACC’en. Med denne model får man set på både 

pengestrømme ved driftsaktiviteten og pengestrømme ved investeringen. Man går 

reelt ind og ser på ens driftsoverskud, som man så fjerner ens nettodriftsaktiver fra, 

for at få det reelle billede af tilbagediskonteringen. På den måde får man ens 

virksomhedsværdi, hvor man så fjerner ens netto finansielle forpligtelser for at 

komme frem til virksomhedens egenkapitalværdi. 

Dette sker ikke ved residualmodellen. Her har man fokus på kun at se på de bogførte 

værdier af ens nettodriftsaktiver og den investerede kapital. 

I forhold til selve værdiansættelsen af Genmab er DCF modellen valgt. Denne model 

er valgt grundet det forhold, at der ønskes, at se på pengestrømmene ved 

driftsaktiviteten og pengestrømmene ved investeringen, for på den måde i sidste ende 

at få virksomhedens egenkapitalværdi. Dertil er RIDO modellen også indsat for at 
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skabe konsensus. På baggrund af ovenstående budgettering samt fastlæggelse af 

WACC’en, vises værdiansættelsen for Genmab nedenfor:  

 

 

Kilde: Egen tilvirkning
 
 

På baggrund af både RIDO modellen og DCF-modellen, udgør den samlede værdi af 

ordinær egenkapital 12.442.883 mio. DKK kr. Dette er udregnet på baggrund af den 

opstillede budgettering, samt de beregnede proformaregnskaber. Hos Genmab, er der 

ingen minoritetsinteresser, så disse har ingen indflydelse på værdi af den ordinære 

egenkapital.  

Ud fra ovenstående værdiansættelse af Genmab, er værdien pr. aktie ifølge 

værdiansættelsen 220 kr. Sammenlignet med aktiekursen for d. 16. august 2014, så lå 

denne på 227,60 kr. Det vil sige at Genmab aktien er undervurderet med 
          

      
 

             . Derfor er min anbefaling, at man køber Genmab aktien, idet den 

er undervurderet i markedet og at man derfor forventer, at der vil ske en stigning i 

aktiekursen. Dette kan skyldes, at mange investorer stadig er betænkelige, når de skal 

investere i forsknings- og udviklingsvirksomheder, da disse forsøg kræver lange 
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perioder, hvor man håber at ramme lige netop det forsøg som vil slå igennem på 

markedet.  

10.0 Konklusion: 
Afhandlingen har haft til formål at undersøge, hvorledes Genmab fastlægger deres 

immaterielle aktiver og hvorledes dette leder op til en diskussion. Dertil har 

afhandlingen også haft til formål, at fastlægge den fair værdi af en aktie fra Genmab 

og sammenligne denne med den officielle kurs på børsen d. 16. august 2014, som var 

227,6 kr. 

Afhandlingen starter med en kort beskrivelse af begrebsrammen og hvorledes 

Genmab har anvendt denne i deres årsrapport for 2013. Her blev det fastslået, at 

Genmab anvender begrebsrammen i selve årsrapporten. Alle fem niveauer bliver 

anvendt, hvilket er i god overensstemmelse med IFRS. Begrebsrammen viser, at 

Genmab gennemgår de forskellige niveauer, hvor specielt niveau 4 bliver gennemgået 

nærmere. Dette er begrundet med, at der er blevet udarbejdet en diskussion 

vedrørende de immaterielle aktiver vedrørende indregning og måling. Denne 

diskussion ser hovedsagligt på forholdet mellem forskning og udvikling. Her blev 

undersøgt hvorledes Genmab anvender deres immaterielle aktiver og om hvorledes de 

vælger at omkostningsføre eller aktivere disse. I dette afsnit er der specielt fokus på 

forskellen mellem udvikling og forskning og hvilken betydning dette har for, 

hvorledes disse skal omkostningsføres eller aktiveres. Her blev det analyseret, at 

Genmab omkostningsfører deres immaterielle aktiver, da de ifølge dem ikke opfylder 

kravene til at være et aktiv, hvilket gør, at de vurderer at deres immaterielle aktiver 

skal omkostningsføres.  

I henhold til fundamental-analysen, så er denne indledt med en kort gennemgang af 

faserne, som de enkelte midler skal igennem. Herefter er fundamental-analysen, 

indledt med en strategisk analyse, hvor de eksterne forhold bliver gennemgået først. 

Den strategiske analyse er beskrevet for at vurdere og dokumentere de ikke finansielle 

drivere, samt hvilke risiko disse har for Genmab. I henhold til de eksterne forhold, så 

blev det i denne forbindelse vurderet og dokumenteret, at der er mange faktorer der 

kan spille ind og kan påvirke Genmab, men det er særligt de lovgivningsmæssige og 

politiske forhold, som kan ramme Genmab hårdt. Specielt forholdet omkring 
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godkendelse af lægemidlerne kan ramme Genmab hårdt, da dette vil have en stor 

negativ betydning for den fremtidige indtjening for Genmab. I henhold til de 

økonomiske forhold, så kan Genmab også blive ramt af ændringer i renteforhold og 

valutaforhold, både i positiv og negativ retning. De sociale og kulturelle forhold 

spiller dog en stor rolle for Genmab, da folk bliver ældre og ældre, mens der også er 

flere der bliver ramt af cancer, så markedet er stort for Genmab og der er derfor 

mulighed for en stor indtjening på markedet. 

På markedet er Genmab i stor konkurrence med lignende virksomheder. Disse 

konkurrenter er f.eks. Roche og Bavarian Nordic. Genmab samarbejder dog også med 

mange konkurrenter, specielt indenfor området omkring salg og marketing, som 

Genmab så får royalties for. Dette sker f.eks. med GlaxoSmithKline, som er 

Genmab’s samarbejdspartner omkring deres lægemiddel Arzerra ® , som stadigvæk 

er Genmab’s ene produkt på markedet. I 2017 forventer Genmab dog, at kunne sælge 

deres produkter FL og DLBCL på markedet, som er indenfor samme kategori som 

Arzerra ® . I sammenhæng med dette, så forventer Genmab også at have deres 

produkt Daratumumab på markedet i 2016, da denne befinder sig i de sidste faser og 

kun mangler godkendelse fra FDA og EMA.  

Det blev derfor vurderet, at Genmab befinder sig i et hårdt og hele tiden udviklende 

biotekmarked med mange konkurrenter, som alle forsøger at ramme plet med deres 

lægemidler mod kræft og lignende.  

I sammenhæng med ovenstående, blev det analyseret og fastslået i Boston-analysen, 

at Daratumumab forventes at kunne skabe en stor indtjening for Genmab over en 

længere årrække. Dette forventes dog ikke ved FL og DLBCL, men man forventer 

dog en form for stigning i indtjeningen.  

Rentabilitetsanalysen, har haft til hensigt at undersøge og belyse Genmab’s historiske 

indtjeningsevne. På baggrund af de beregnede og opstillede nøgletal, er det klargjort, 

at Genmab har haft nogle hårde år, specielt grundet finanskrisen som ramte 

biotekbranchen hårdt. Det må i denne sammenhæng ses i lyset af, at Genmab først har 

formået at opnå en indtjening, efter at de har lanceret deres første produkt Arzerra ® . 

Derfor ser man også en lang periode med negative resultater, mens man i 2013 har 

formået at vende dette. Genmab forventer derfor stadig fremgang i deres Cash-flow, 

så de på den måde bliver ved med at udvide og arbejde sig større. Under finanskrisen 
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var der dog færre investorer, som ville investere deres penge i netop disse projekter, 

som kan have en meget lang forsøgsperiode. Genmab har dog formået at vende deres 

resultat i 2013 til et plus, hvilket man også forventer for 2014. Netop den finansielle 

gearing er relativ høj, hvilket må skyldes, at Genmab optager rentebærende gæld 

gennem enten kapitaludvidelser eller ved at investorerne kommer med større 

investeringer til disse lange projekter. I henhold til EBIT-margin, så har denne været 

forholdsvis ustabil og været negativ indtil 2013, hvor man formåede at skabe en 

positiv EBIT-margin på 10,4%, mens man også ser en fremgang i omsætningen. 

Selve analysen af de strategiske forhold samt gennemgangen af Genmab’s historiske 

rentabilitet, er sammenlagt i SWOT-analysen.  

I henhold til budgetteringen, er der valgt en periode på 5 år, da branchen er så 

omskiftelig og med en 5 årig budgetperiode, så sikres det at budgetteringen ikke er 

fyldt med fejl. I gennemgangen af den strategiske analyse og de regnskabsmæssige 

forhold, forventes det dog, at den kommende periode vil være fyldt med vækst, 

hvilket giver sig til kende i budgetteringen. 

I henhold til selve værdiansættelsen af Genmab, er denne blevet bestemt igennem 

DCF-modellen, mens RIDO modellen er valgt indsat for at sikre konsistens mellem 

de forskellige modeller. I denne sammenhæng er WACC’en blevet beregnet til at 

være 8,7704%. I forbindelse med værdiansættelsen, blev det beregnet at den samlede 

egenkapital værdi var på 12.442.883 mia. kr., mens prisen pr. aktie er 220 kr. Hvis 

denne sammenlignes med den officielle kurs på børsen d. 16. august, så var denne på 

227,60 kr. Derfor er det konkluderet, at Genmab’s aktiekurs er undervurderet og man 

bør derfor købe aktien.  
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12.0 Bilagsoversigt: 

Bilag 1: Reformuleret Balance 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013

Reformulerede opgørelser
December 31, 000 DKK

BALANCER

I Arbejdskapital, ultimo

Tilgodehavender fra salg 103.752 65.427 60.964 136.692 136.004

+ Varebeholdninger 0 0 0 0 0

+ Andre kortfristede driftsaktiver, netto 330.696 602.901 254.517 -66.455 -74.610

- Leverandørgæld 0 0 0 0 0

= Arbejdskapital 434.448 668.328 315.481 70.237 61.394

II Netto langfristede driftsaktiver, ultimo

Langfristede immaterielle aktiver 0 0 0 0 2.541

+ Langfristede materielle aktiver 60.180 41.430 32.395 25.960 22.662

+ Andre langfristede driftsaktiver, netto -23.991 -62.210 -91.838 -116.701 -153.290

= Anlægskapital 36.189 -20.780 -59.443 -90.741 -128.087

IV Netto driftsaktiver, ultimo

Arbejdskapital 434.448 668.328 315.481 70.237 61.394

+ Anlægskapital 36.189 -20.780 -59.443 -90.741 -128.087

= Netto driftsaktiver 470.637 647.548 256.038 -20.504 -66.693

V Samlet investeret kapital, ultimo

Finansielle forpligtelser 439.371 1.205.098 863.220 1.090.365 817.492

- Finansielle aktiver 1.265.926 1.637.617 1.093.600 1.494.056 1.543.708

= Netto finansielle forpligtelser -826.555 -432.519 -230.380 -403.691 -726.216

Ordinær egenkapital 1.297.192 1.080.067 486.418 383.187 659.523

+ Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0

= Samlet investeret kapital 470.637 647.548 256.038 -20.504 -66.693

Control 0 0 0 0 0
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Bilag 2: Reformuleret totalindkomstopgørelse 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013
RESULTATOPGØRELSER

Nettoomsætning 586.076 582.077 350.936 484.636 663.570

Driftsomkostninger -1.060.485 -714.344 -584.711 -586.204 -582.835

EBITDA -474.409 -132.267 -233.775 -101.568 80.735

Afskrivninger -23.239 -21.033 -15.047 -15.111 -11.482

Amortiseringer 0 0 0 0 0

Core driftsoverskud fra salg, før skat (EBIT) -497.648 -153.300 -248.822 -116.679 69.253

Skat på EBIT 33.102 -11.313 3.979 3.283 3.790

Driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) -464.546 -164.613 -244.844 -113.397 73.043

Core andet driftsoverskud, efter skat -662.862 -178.139 -380.620 -375.670 42.207

Usædvanlige driftsposter, efter skat -33.748 37.859 -17.324 7.888 -3.142

Driftsoverskud i alt -1.161.156 -304.893 -642.788 -481.179 112.108

Core Netto finansielle omkostninger, efter skat 117.034 28.685 29.696 1.949 -2.888

Usædvanlige finansposter, efter skat 0 0 0 0 0

Netto finansielle omkostninger i alt 117.034 28.685 29.696 1.949 -2.888

Totalindkomst før minoriteter -1.044.122 -276.208 -613.092 -479.230 109.220

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0

Totalindkomst til ordinære aktionærer -1.044.122 -276.208 -613.092 -479.230 109.220
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Bilag 3: Nøgletalsanalyser 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013

Rentabilitetsanalyse
Niveau 1: Dekomponering af ROE

ROE før MIN -23,2% -78,3% -110,2% 20,9%

ROE -23,2% -78,3% -110,2% 20,9%

ROIC -54,5% -142,3% -408,6% -257,1%

FGEAR -0,530 -0,423 -0,729 -1,084

r 4,6% 9,0% 0,6% -0,5%

SPREAD -59,1% -151,2% -409,2% -256,6%

MIA 1,000 1,000 1,000 1,000

Niveau 2: Dekomponering af ROIC

ROIC -54,5% -142,3% -408,6% -257,1%

OG -52,4% -183,2% -99,3% 16,9%

AOH 1,041 0,777 4,115 -15,220

1/AOH 0,961 1,287 0,243 -0,066

2009 2010 2011 2012 2013
Niveau 3: 

Dekomponering af OG

EBITDA-margin -22,7% -66,6% -21,0% 12,2%

EBIT-margin -26,3% -70,9% -24,1% 10,4%

NOPAT-margin -28,3% -69,8% -23,4% 11,0%

Core andet driftsoverskud/nettoomsætning -30,6% -108,5% -77,5% 6,4%

Usædvanlige driftsposter/nettoomsætning 6,5% -4,9% 1,6% -0,5%

Samlet OG -52,4% -183,2% -99,3% 16,9%

2009 2010 2011 2012 2013
Dekomponering af 1/AOH
Varebeholdninger 0,000 0,000 0,000 0,000

Tilgodehavender fra salg 0,145 0,180 0,204 0,205

Andre kortfristede driftsaktiver, netto 0,802 1,222 0,194 -0,106

Leverandørgæld 0,000 0,000 0,000 0,000

Arbejdskapital 0,947 1,402 0,398 0,099

Langfristede immaterielle aktiver 0,000 0,000 0,000 0,002

Langfristede materielle aktiver 0,087 0,105 0,060 0,037

Andre langfristede driftsaktiver, netto -0,074 -0,219 -0,215 -0,203

Anlægskapital 0,013 -0,114 -0,155 -0,165

Netto driftsaktiver 0,961 1,287 0,243 -0,066

Common size analyse

Resultatopgørelser
Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Driftsomkostninger -122,7% -166,6% -121,0% -87,8%

EBITDA -22,7% -66,6% -21,0% 12,2%

Afskrivninger -3,6% -4,3% -3,1% -1,7%

Amortiseringer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBIT -26,3% -70,9% -24,1% 10,4%

Skat på EBIT -1,9% 1,1% 0,7% 0,6%

NOPAT -28,3% -69,8% -23,4% 11,0%

Core andet driftsoverskud -30,6% -108,5% -77,5% 6,4%

Usædvanlige driftsposter 6,5% -4,9% 1,6% -0,5%

Driftsoverskud i alt -52,4% -183,2% -99,3% 16,9%

Core netto finansielle poster 4,9% 8,5% 0,4% -0,4%

Usædvanlige finansposter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Bilag 4: Proformaopgørelser 
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Bilag 5: Gennemsnit af den risikofrie rente 

 

 

Udvikling i den 10 årige statsobligation2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Januar 4,41 3,67 3,45 4,04 3,94 3,70 3,54 3,17 1,75 1,77 1,71

Februar 4,22 3,77 3,54 3,92 3,88 3,46 3,42 3,21 1,78 1,58 1,63

Marts 4,10 3,74 3,84 4,03 4,05 3,40 3,37 3,39 1,82 1,48 1,62

April 4,38 3,45 4,07 4,19 4,32 3,46 3,21 3,27 1,63 1,32 1,57

Maj 4,47 3,31 3,97 4,43 4,64 3,77 2,69 3,03 1,08 1,56 1,39

Juni 4,51 3,12 4,13 4,58 4,79 3,62 2,68 3,00 1,46 1,86 1,29

Juli 4,61 3,20 3,98 4,39 4,73 3,66 2,76 2,80 1,09 1,82 1,20

August 4,41 3,08 3,80 4,31 4,40 3,54 2,17 2,35 1,11 2,05 -

September 4,32 3,09 3,67 4,38 4,28 3,53 2,37 2,06 1,23 1,95 -

Oktober 4,18 3,39 3,71 4,26 4,56 3,65 2,63 2,33 1,23 1,75 -

November 4,02 3,43 3,67 4,12 3,72 3,53 2,85 2,04 1,05 1,74 -

December 3,87 3,30 3,89 4,38 3,25 3,62 3,02 1,58 1,03 1,99 -

Gennemsnit 4,29 3,38 3,81 4,25 4,21 3,58 2,89 2,69 1,36 1,74 1,49

Gennemsnits risikofri rente i alt 0,0306224 ->>>> 3,0622%
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