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Executive Summary 

The purpose of this paper is to estimate the share price value of the company ALK – Abello A/S.  

ALK-Abello A/S is a company based in Denmark, which engages in the production and development of 

pharmaceutical products to prevent and treat allergies.  

The company also manufactures tablet-based allergy vaccines for pollen, house dust mites, animals and insect 

stings. 

To estimate the share price value, the author conducted a strategic analysis combined with a financial analysis. 

The historical analysis is based on Annual Reports from 2010 – 2014 combined with publicly available 

information.  

The Discounted Cash Flow (DCF) model serves as the valuation model for defining the value of the 

company. 

The analysis involves both the external environment, as well as the internal. This is crucial to gain a deep 

understanding of ALK – Abello A/S, and ultimately to be able to evaluate the share price.  

For purpose of the valuation, the paper contains a discussion about the Conceptual Framework combined 

with a discussion on fair value measurement under IFRS 13.  

When valuating any company, investors need to evaluate the quality of the Annual Reports. For the case of 

ALK – Abello A/S, the most important aspect is the capitalization of research costs.  

Fair value measurement is always subject to biased judgments and because of that, investors must understand 

how assets and obligations are measured and which forms of measurement methods the company may 

choose from, before being able to evaluate the value of any company’s shares.  

Through the strategic analysis and the valuation, the conclusion is that the stock target price should be at 

DKK 833. This is slightly above the current trading price.  

However, due to market conditions and a high degree of uncertainty arising from the launch of new products, 

this target price is subject to a great deal of uncertainty.  
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Forord 

Denne afhandling er udarbejdet som afsluttende projekt på cand.merc.aud. studiet på Copenhagen Business 

School (CBS) i København i foråret 2015.   

Afhandlingen er skrevet inden for fagområdet ”Eksternt Regnskab” men inddrager også elementer fra blandt 

andet fagområdet ”Revision”. 

Afhandlingen er skrevet under vejledning af professor Jens Oluf Elling, Institut for Regnskab og Revision 

på Copenhagen Business School.  

Indledning 

”Det er pærelet at tjene penge på børsen. Man skal bare købe, når det er billigt, og sælge, når det er dyrt. Eller 

låne til lav rente og investere til høj. ” 

Således indleder Lars Tvede sin bog ”Børshandlens psykologi – Hvorfor markederne er hysteriske, og 

hvordan du kan tjene penge alligevel”. 

Når man som investor vælger at investere i værdipapirer, findes der en lang række tilgange og strategier, som 

man kan anvende.  

Man kan således vælge at fokusere på trends, på dybdegående analyser eller på en kombination af disse. Man 

kan investere på kort eller langt sigt, og man kan være mere eller mindre risikovillig.  

 I nærværende opgave fokuseres der på den teoretisk funderede metode, som baseres på en dyb forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser.  

Formålet med nærværende afhandling er således at foretage strategisk analyse og fundamentalanalyse af 

virksomheden ALK-Abello A/S, med henblik på værdiansættelse af selskabets aktie.  

Analysen kombineres med en diskussion af måling af dagsværdi efter reglerne i IFRS 13. IFRS 13 er en ny 

standard for opgørelse af dagsværdi. Måling af elementer til dagsværdi har stor indflydelse på selskabers 

årsrapporter. Derfor er det oplagt at kombinere værdiansættelsen af ALK-Abello A/S med en analyse af, 

hvorledes selskabet indregner poster til dagsværdi særligt efter indførslen af IFRS 13.  
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IFRS 13 er en teknisk vanskelig standard, som er baseret på subjektive vurderinger og regnskabsmæssige 

skøn.  

Det medfører, at der ved revision af dagsværdier ofte er tale om områder med en høj iboende risiko for fejl, 

og det er derfor et område, som revisor skal have meget fokus på ved revision af selskabers årsrapporter. 

Under regnskabsanalysen er ALK-Abellos årsrapporter analyseret og kritiseret med henblik på 

begrebsrammens regler, som også er gennemgået. Derudover er kvaliteten af virksomhedens årsrapporter 

vurderet med henblik på begrebsrammen, og det er vurderet, hvorvidt årsrapporterne er brugbare til 

prognoseformål og værdiansættelse af virksomheden, samt hvorvidt årsregnskaberne er informative nok til 

formålet.  

Det ultimative formål med en fundamentalanalyse er for et givent niveau af risiko at øge afkastet for investor. 

Dette grunder i antagelsen om, at forkert prisfastsatte aktier over tid vil konvergere mod deres fundamentale 

værdi. Den fundamentale værdi af en investering er lig nutidsværdien af dens forventede fremtidige 

pengestrømme diskonteret med en passende risikojusteret rente.  

Før at man som investor kan træffe beslutning om, hvorvidt man bør investere i en virksomhed, skal man 

forstå virksomheden. Værdien afhænger i høj grad af forretningsmodellen og strategien. 

Værdiansættelsesprocessen er opdelt i tre faser. Disse faser opsummeres i følgende opdeling: 

 

I første fase udføres en analyse af den historiske udvikling. Denne fase omfatter informationsindsamling, 

strategisk analyse, analyse af regnskabskvalitet og nøgletalsanalyse.  

I anden fase udføres budgettering. Denne fase omfatter struktureret budgettering og proforma finansielle 

opgørelser.  

Fase 1: Analyse 
af den historiske 

udvikling

Fase 2: 
Budgettering

Fase 3: 
Værdiansættelse
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I den tredje fase udføres selve værdiansættelsen. Denne er baseret på den viden, der er opnået fra de 

foregående faser, og udføres ved hjælp af Discounted Cash Flow modellen.  

En af grundene til, at ALK er en interessant virksomhed at værdiansætte, er, at selskabets kursudvikling 

skiller sig ud fra de andre store danske medicinal- og biotekvirksomheder.  

Forskellen mellem selskaberne kommer også til udtryk, når man ser på udviklingen i den historiske aktiekurs 

igennem den seneste årrække for henholdsvis ALK – Abello, Genmab og Bavarian Nordic. 

De store danske biotekselskaber som Genmab og Bavarian Nordic har oplevet massiv fremgang igennem de 

seneste år. 1  

Ser man på udviklingen i aktiekurserne den 15. marts 2015, har Genmab oplevet en fremgang på 126 % det 

seneste år, mens Bavarian Nordic har oplevet en fremgang på 251 %. 

I ALK’s tilfælde har fremgangen dog været langt mere moderat. Således er kursen på ALK’s aktie blot steget 

med cirka 15 % det seneste år.  

Ser man på udviklingen over en 5 – årig periode, er ALK’s aktiekurs steget med omkring 77 %. I samme 

periode er Genmab steget med 661 %.  

Til sammenligning er giganten Novo Nordisk de seneste 5 år steget med 313 %.  

Nedenfor ses udviklingen på ALK Abello aktien over de seneste 3 år. Af grafen fremgår det, at aktien over 

de seneste 3 år er steget med omkring 89 %. I samme periode er det samlede C20-indeks steget med omkring 

97 %.  

Af grafen fremgår det ligeledes, at aktiekursen historisk har fulgt udviklingen i C20-indekset forholdsvis tæt, 

men at der i løbet af 2014 har været betydelige udsving i kursen. I denne periode er aktiekursen på ALK 

aktien steget markant ad to omgange for herefter at falde i sidste kvartal af 2014. Udviklingen følger herefter 

igen udviklingen i C20-indekset.  

                                                 

1 Nedenstående udvikling i aktiekurser er indsamlet medio marts 2015 
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Sammenlignes ALK Abello aktien med S&P 500 igennem de seneste 3 år ser man, at aktien outperformer 

indekset. Udviklingen ser ud som følger: 

3 

I nærværende afhandling estimeres den reelle værdi af ALK – Abello A/S. Dette gøres gennem en strategisk 

analyse og værdiansættelse. Den estimerede værdi sammenholdes med markedsværdien, hvilket danner 

grundlag for at vurdere, hvorvidt aktien er over- eller undervurderet.   

                                                 

2 Data fra www.euroinvestor.dk – Hentet den 15. marts 2015 

3 Data fra www.euroinvestor.dk – Hentet den 15. marts 2015 

http://www.euroinvestor.dk/
http://www.euroinvestor.dk/
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Struktur og metode 

Afhandlingen er skrevet som en praktisk afhandling hvad angår strategisk analyse, regnskabsanalyse samt 

værdiansættelse. Derudover er der anvendt en mere teoretisk synsvinkel hvad angår diskussionen af 

begrebsrammen samt IFRS 13.  

De teoretiske modeller, som anvendes, beskrives kort før brug. Eftersom afhandlingen henvender sig til 

læsere med kendskab inden for fagområdet uddybes modellerne ikke detaljeret.  

Empirien består af alment accepteret faglitteratur, selskabets årsrapporter for de seneste 5 regnskabsår og 

materiale fra en række forskellige kilder. En samlet liste over anvendt litteratur findes i litteraturlisten bagerst 

i afhandlingen.  

Afhandlingen er opdelt som følger: 
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Kildekritik 

Som primære kilder anvendes selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2010 – 2014. Disse årsrapporter er 

alle forsynet med en blank revisionspåtegning. På baggrund af dette vurderes de reviderede tal i 

årsrapporterne som troværdige. Oplysningerne i ledelsesberetningerne er gennemlæst af selskabets revisorer, 

jævnfør gældende lovgivning. Revisorerne har vurderet, at oplysningerne i ledelsesberetningerne er i 

overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Ledelsesberetningen er ikke en del af det 

reviderede regnskab, og derfor kræves der en højere grad af kildekritisk metode, når denne anvendes, end 

når der er tale om de reviderede tal.   

Ud over selskabets årsrapporter anvendes selskabets hjemmeside og udsendte publikationer.  En større grad 

af kildekritik er anvendt ved disse kilder, da de kan være nuancerede for at få selskabet til at fremstå på en 

specifik måde.  

Til at underbygge teorien anvendes faglitteratur. Den anvendte faglitteratur er alment anerkendt inden for 

branchen, og stor værdi tillægges derfor denne.  

Til analysen er der hentet inspiration fra rapporter fra MarketLine. Denne kilde tillægges værdi men anvendes 

også kildekritisk.  Derudover er der anvendt data fra blandt andet Danmarks Statistik.  

Der anvendes en række eksterne kilder til at vurdere, hvorvidt værdiansættelsen ligger på niveau med de 

professionelle investorers forventninger. Disse kilder bør man dog som investor udvise en vis grad af 

kildekritik overfor, eftersom professionelle investorer også kan have en interesse i at få en aktie til at fremstå 

mere eller mindre attraktiv, end det er tilfældet.  
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Problemstilling 

Det ultimative formål med denne afhandling er at vurdere værdien af ALK – Abello A/S aktien med henblik 

på at vurdere, hvorvidt denne er over- eller undervurderet.  

Værdiansættelsen foretages hermed med udgangspunkt i investors synsvinkel. 

Afhandlingens hovedproblemstilling er hermed: 

Hvad er værdien af ALK – Abello A/S aktien, og hvorvidt er denne værdi afspejlet i markedsværdien? 

For at besvare ovenstående er følgende underspørgsmål opstillet: 

Analyse af begrebsrammens implementering i årsrapporten med særlig vægt på IFRS 13  

 

Afgrænsning 

I afhandlingen er der anvendt tal fra koncernregnskabet for ALK – gruppen. Når der henvises til koncernen 

ALK – Group, som omfatter ALK – Abello A/S, anvendes betegnelsen ALK fremover.  

Måden, hvorpå et selskabs årsregnskab analyseres, afhænger af brugeren. Denne afhandling er skrevet ud fra 

investors synsvinkel. Dermed er der i vurderingen af regnskabernes kvalitet fokuseret på den information, 

som en potentiel investor indhenter fra disse.  

I regnskabsanalysen anvendes data fra de seneste 5 regnskabsår (2010 – 2014).  

Der er i værdiansættelsen anvendt Discounted Cash Flow (DCF) modellen.  

Der er ved udarbejdelse at afhandlingen løbende taget stilling til offentlig tilgængelig information, herunder 

medieomtale og børsmeddelelser. Der er besluttet at anvende en cut-off dato pr. 3. april 2015, hvorved 

offentlig information, som udkommer efter denne dato, ikke medtages i forhold til vurderingen og 

værdiansættelsen af ALK.    
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Generelt om begrebsrammen 

Begrebsrammen bliver opfattet som den finansielle rapporterings grundlov, og begrebsrammen har derfor 

indflydelse på udformningen af IFRS standarderne – herunder også på IFRS 13.  

Den ”konceptuelle referenceramme” beskrives som en form for metateori, der kan danne grundlag for 

forskellige konkrete regnskabsteorier inden for rammerne af det formueorienterede regnskabsparadigme4. 

I perioden 1978 – 85 udviklede Financial Accounting Standards Board, FASB, begrebsrammens generelle 

struktur. Denne har senere dannet grundlag for International Accounting Standards Board, IASB´s 

begrebsramme i 19895. 

Der arbejdes i disse år på at udgive en opdateret begrebsramme. Målet med dette projekt er at forbedre 

økonomisk rapportering ved at give IASB et komplet og opdateret sæt af begreber, som anvendes ved 

udvikling af nye eller revidering af eksisterende standarder6. 

Arbejdet med udviklingen af den nye begrebsramme har stået stille i 2011 og 2012. IASB har i 2013 igangsat 

projektet igen. 

Begrebsrammen fra 1989 er således under opdatering. Dette indebærer, at den nuværende begrebsramme 

delvist består af den gamle begrebsramme og delvist af de færdiggjorte faser af den nye begrebsramme.  

Det er IASB, der udvikler den nye begrebsramme. Udviklingen er opdelt i otte faser: 

          Fase A: Objectives and qualitative characteristics 

Fase B: Elements and recognition  

Fase C: Measurement  

Fase D: Reporting entity  

Fase E: Presentation and disclosure  

Fase F: Purpose and status  

Fase G: Application to not-for-profit entities  

Fase H: Remaining issues 

                                                 

4 Elling, 2012, side 196 

5 Elling, 2012, side 196 

6http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/conceptual-framework/Pages/Conceptual-Framework-Summary.aspx 
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IASB ønsker at implementere begrebsrammen som en samlet implementering og ikke i en række faser. Dog 

er fase A, “Objectives and qualitative characteristics”, allerede blevet implementeret.  

Begrebsrammen udlægger koncepter, der ligger til grund for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber.  

Udover at vejlede og forbedre økonomisk rapportering er målet med begrebsrammen at danne 

referenceramme for løsning af regnskabsproblemer.  Begrebsrammen er således ikke en egentlig standard, 

men skal opfattes som en hjælp for IASB ved udviklingen af de internationale regnskabsstandarder.  

Begrebsrammen er også et hjælpemiddel ved anvendelse og fortolkning af de internationale 

regnskabsstandarder og ved behandling af områder, der endnu ikke er omfattet af en international 

regnskabsstandard.   

IASB arbejder for, at fremtidige internationale regnskabsstandarder bliver udarbejdet i overensstemmelse 

med begrebsrammen. Der findes dog eksempler på, at der i tidligere internationale regnskabsstandarder har 

været fremsat løsninger til regnskabsmæssige problemstillinger, der ikke er i overensstemmelse med 

begrebsrammen. 7  

Et andet af begrebsrammens formål er at forøge sammenlignelighed og konsistens ved at reducere antallet 

af mulige alternative metoder. Implementeringen af ISRS 13 er et eksempel på dette, da den samler metoder 

fra flere forskellige standarder i én.  

Ud over de ovennævnte formål hjælper begrebsrammen til at modvirke indflydelse af enkeltpersoners 

særinteresser og politiske pres, reducere analyseomkostninger i forbindelse med tvivlsspørgsmål og forøge 

regnskabsbrugernes tillid til og forståelse af årsrapporten.8  

Begrebsrammen er sammensat af fem niveauer. Disse fem niveauer danner et deduktivt system med 

udgangspunkt i brugernes informationsbehov på niveau 19.  

 

                                                 

7 PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 50 

8 Elling 2012, side 196 

9 Elling, 2012, side 197 
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De fem niveauer, som begrebsrammen er sammensat af, er følgende: 

Niveau 1: Brugernes informationsbehov 
Niveau 2: Kvalitative egenskaber 
Niveau 3: Definition af elementer 
Niveau 4: Indregning og måling 
Niveau 5: Klassifikation og præsentation  

 
Niveau 2 præciserer de kvalitative egenskaber, som den finansielle information bør opfylde for at dække 

brugernes informationsbehov på niveau 1. Dermed skabes der den størst mulige nytteværdi. Brugernes 

informationsbehov og de kvalitative egenskaber uddyber indholdet i det retvisende billede.10 

Definition af elementer, indregning og måling og klassifikation og præsentation, er de generelle kriterier og 

krav, som stilles til målesystemerne for at kunne implementere målsætningen i praksis.11 

Niveau 3 definerer en række definitioner, som er baserede på det formueorienterede regnskabsparadigme. 

Kriterierne for indregning fremgår af niveau 4. Disse kriterier skal være opfyldt, før indregning må finde sted 

i praksis. Niveau 4 omfatter desuden de værdibaserede måleattributter, som anvendes i regnskabet. 12 

Niveau 5 omfatter klassifikation og præsentation i årsregnskabet.  

Begrebsrammen opererer med en række grundlæggende forudsætninger og begreber. 

De grundlæggende forudsætninger i begrebsrammen anses for at være:  

 Antagelsen om Going Concern (fortsat drift) 

 Periodiseringsprincippet 
 

Begrebsrammens fundamentale kvalitative egenskaber er relevans og validitet. Der er her tale om to 

egenskaber, som ved at supplere hinanden er med til at højne nytteværdien hos brugerne.  

                                                 

10 Elling 2012, side 198 

11 Elling 2012, side 198 

12 Elling 2012, side 198 
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Man taler her om, at nytteværdien er en afvejning mellem disse to komponenter. Det betyder, at man, for at 

opnå den højest mulige nytteværdi for brugerne, skal finde den bedste kombination af relevans og validitet i 

forhold til brugerens informationsbehov13.  

Relevanskriteriet henviser til, at information er relevant, hvis den kan påvirke regnskabsbrugerens 

økonomiske beslutninger og dermed gøre en forskel for brugernes beslutninger vedrørende 

ressourceallokering.  

Relevansen af information er afhængig af dens karakter og væsentlighed. Dette betyder, at på trods af at 

informationen ikke umiddelbart virker væsentlig, kan den stadig være relevant for vurderingen af 

virksomhedens fremtidsudsigter. Modsat kan der også være tilfælde, hvor informationen kun er relevant, hvis 

den er væsentlig.  

Information er væsentlig, hvis udeladelse heraf kan have indflydelse på regnskabsbrugerens økonomiske 

beslutningstagen truffet på grundlag af årsrapporten.14  

Tidligere var den anden fundamentale kvalitative egenskab i begrebsrammen pålidelighed15.  Dette er nu 

ændret til validitet, idet man i konvergensprojektet har erstattet begrebet pålidelighed med begrebet validitet 

/ troværdig repræsentation.  

Ved validitet forstås, at den finansielle information troværdigt repræsenterer de økonomiske fænomener, den 

foregiver at repræsentere. Man siger, at validitet opnås, når substansen af de underliggende økonomiske 

fænomener gengives i den finansielle rapportering fuldstændig, neutral og fejlfri.16  

Ud over de fundamentale kvalitative egenskaber oplister begrebsrammen fire kvalitative egenskaber, der skal 

forøge årsrapportens nytteværdi. Disse fire kvalitative egenskaber er sammenlignelighed, verificerbarhed, 

rettidighed og forståelighed.  

                                                 

13 Elling, 2012, side 197 

14 PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 51 

15 Elling, 2002, side 170 - 171 

16 Elling 2012, side 206 
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Sammenlignelighed indebærer, at årsregnskabets informationer skal kunne sammenlignes fra periode til 

periode.  

Informationerne i årsrapporten skal være verificerbare. Dette betyder, at uafhængige parter med samme 

informationsniveau skal kunne nå frem til en vis konsensus om årsrapportens indhold. Dog anerkender 

begrebsrammen, at fuldstændig enighed ikke kan opnås.17 

Rettidighed er vigtig for, at information er relevant.  Der ligger dog en afvejning mellem kravet om rettidighed 

og kravet om validitet.  

Kravet om forståelighed opfyldes ved en antagelse om, at modtageren af informationen i årsrapporten 

besidder et rimeligt kendskab til forretningsmæssige og økonomiske forhold og regnskabsvæsen, samt at 

denne studerer informationerne med rimelig omhu.  

Som omtalt tidligere arbejder IASB på udviklingen af en opdateret begrebsramme. I 2013 er der udsendt et 

diskussionsoplæg vedrørende en række emner samt fase A, som allerede er implementeret.  

Diskussionsoplægget indeholder følgende: 

 Definitions of assets and liabilities 

 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

 Measurement 

 Equity 

 Profit or loss and other comprehensive income 

 Presentation and disclosure18 
 

IASB ønsker, at de regnskabsstandarder, der parallelt bliver implementeret samtidig med, at arbejdet med 

den nye begrebsramme står på, er i overensstemmelse med den fremtidige begrebsramme.   

  

                                                 

17 PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 51 

18 PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 54 
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Formålet med årsrapporten 

Begrebsrammen tager udgangspunkt i investorernes informationsbehov, da disse behov anses for at være 

stort set de samme som hos de andre regnskabsbrugere.19 

Det er særligt de fundamentale kvalitative egenskaber relevans og validitet, som er med til at gøre 

årsrapportens information nyttig for regnskabsbruger.   

Det angives i begrebsrammen, at formålet med regnskabet også er en forvaltningskontrol af virksomhedens 

ledelse.20  

IAS 1 – ”Præsentation af regnskaber” har som formål at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver 

og forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. 

For at regnskabet skal give et retvisende billede, kræves det, at alle bestemmelser i de relevante standarder og 

fortolkningsbidrag er overholdt. Derudover kræves, at information præsenteres på en måde, som sikrer 

relevante, troværdige, sammenlignelige og forståelige oplysninger.  

Det kræves også, at yderligere oplysninger gives, når bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder 

ikke er tilstrækkelige til at sikre, at indtrufne begivenheder bliver hensigtsmæssigt beskrevet i årsrapporten.  

Disse yderligere oplysninger skal gives således, at regnskabsbrugeren kan forstå, hvilken effekt disse 

begivenheder har haft på virksomhedens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling og 

pengestrømme.  

IAS 1 antager som udgangspunkt, at såfremt man overholder de internationale regnskabsstandarder, vil det 

føre til opfyldelse af kravet om det retvisende billede.  

Såfremt anvendelsen af en international regnskabsstandard ikke vil give et retvisende billede, skal 

virksomheden afvige fra standarden og give en række yderligere oplysninger – herunder begrunde afvigelsen 

og forklare den beløbsmæssige virkning af afvigelsen.  

 

                                                 

19 PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 50 

20 PWC, Regnskabshåndbogen 2014, side 50 
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Måling af dagsværdi og IFRS 13 

Måling af dagsværdi er genstand for en række subjektive vurderinger. For alle andre aktiver og forpligtelser 

end dem, der handles i aktive markeder, er opgørelsen forbundet med en skønsmæssig usikkerhed. 

Et aktivt marked er ifølge IFRS 13 defineret som følger: 

”A market in which transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to 

provide pricing information on an ongoing basis.”21 

Den formueorienterede begrebsramme bliver kritiseret for at stræbe efter en teoretisk idealverden.  

Grunden til dette er, at aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger alle har et semantisk indhold.  

Der er dermed kritik af, at indregningen tager udgangspunkt i virkeligheden uden at tage hensyn til 

årsregnskabets beregnings- og periodiseringsprincipper.  

Fra flere sider ønskes udarbejdelse og implementering af principbaserede standarder. Disse skal blandt andet 

sikre klare målsætninger og principper uden undtagelser.  

Principperne skal være konsistente med den nye begrebsramme. 

IFRS 13 – Fair Value Measurement blev udsendt i maj 2011, og for regnskabsår, der er påbegyndt 1. januar 

2013 eller senere, skal vejledning i opgørelse af dagsværdi findes i denne standard.  

Med indførslen af IFRS 13 er der tale om én selvstændig standard om opgørelse af dagsværdi. Før indførslen 

af IFRS 13 var vejledning vedrørende opgørelse af dagsværdi samlet i en række forskellige standarder. 

Formålet med IFRS 13 er beskrevet i standarden: 

” International Financial Reporting Standard 13 Fair Value Measurements (IFRS 13): 

(a) Defines fair value. 

(b) Sets out in a single IFRS a framework for measuring fair value. 

                                                 

21 IFRS 13, Appendiks A 
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(c) Requires disclosures about fair value measurements.”22 

Således er IFRS 13’s rolle at definere dagsværdi, opstille en fælles begrebsramme for måling af dagsværdi på 

tværs af IFRS standarderne samt opliste oplysningskrav, der stilles i forbindelse med dagsværdimålinger.  

Med udstedelsen af IFRS 13 om dagsværdimåling og de tilhørende oplysningskrav er den specifikke 

vejledning om opgørelse af dagsværdi i IAS 40 erstattet med den mere generelle vejledning i IFRS 13. 

Samtidig erstattes IAS 40´s oplysningskrav ved anvendelse af dagsværdimodellen med IFRS 13´s 

oplysningskrav.  

IFRS 13 finder som udgangspunkt anvendelse, når en IFRS standard tillader eller ligefrem kræver 

dagsværdimåling. Dette gælder både ved indregning og ved noteoplysninger. IFRS 13 er en generel 

dagsværdimålingsstandard. 

IFRS 13 indeholder ingen bestemmelser om indregninger. Det vil sige, at den ikke definerer, hvornår et aktiv 

eller en forpligtelse skal måles til dagsværdi. Dette fremgår derimod af de enkelte standarder23. 

IFRS 13 definerer dagsværdi som: 

”The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date (ie an exit price)”24 

Ovenstående definition bevarer begreberne fra tidligere IFRS, som var defineret som: 

”The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing 

parties in an arm’s length transaction.”25 

Dermed bevarer man i IFRS 13 terminologien tanken om, at der er tale om et hypotetisk salg og ikke en 

tvungen transaktion. Dette stemmer overens med antagelsen vedrørende Going Concern, da der således ikke 

er tale om, at virksomheden er tvunget til at afstå aktivet på mindre favorable vilkår.  

                                                 

22 IFRS 13, 1 

23 Fedders & Steffensen 2012, side 316 

24 IFRS 13, IN8 

25 IFRS 13, Basis for Conclusions, BC29 
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Den tidligere definition var uklar i sin definition af en række områder.  

Navnligt nævner IFRS 13 Basis for Conclusions følgende uklarheder: 

”Did not specify whether an entity is buying or selling the asset, was unclear about what is meant by settling 

a liability because it did not refer to the creditor, but to knowledgeable, willing parties and did not state 

explicitly whether the exchange or settlement takes place at the measurement date or at some other date.”26 

Således opnår man med den nye definition en tydeliggørelse af, hvorvidt der er tale om købs- eller salgspriser. 

Man opnår derudover klarhed om, hvornår der er tale om, at et aktiv omsættes, og man tydeliggør, hvornår 

målingen sker.  

Med den nye definition, mener IASB, at man er kommet disse uklarheder til livs27.  

Oversat til dansk defineres dagsværdi I IFRS 13 som følger: 

”Det beløb, som vil blive modtaget ved salg af et aktiv henholdsvis overdragelse af en forpligtelse ved en 

ordinær transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet. ” 

Ovenstående definition henviser til, at dagsværdi under IFRS 13 er markedsbaseret, og at der ikke er tale om 

en virksomhedsspecifik måling.  

I IFRS 13 er det beskrevet således:  

”That definition of fair value emphasizes that fair value is a market-based measurement, not an entity-specific 

measurement.”28 

Det var et ønske fra IASB´s side, at man med den nye definition af dagsværdi tydeligt klargjorde, at der er 

tale om en markedsbaseret og ikke en virksomhedsspecifik måling29.  

                                                 

26 IFRS 13, Basis for Conclusions, BC 30 

27 IFRS 13, Basis for Conclusions, BC31 

28 IFRS 13, IN9 

29 IFRS 13, Basis for Conclusions BC31 
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Dermed tages der udgangspunkt i de forudsætninger, som markedsdeltagerne, under de nuværende 

markedsvilkår, vil gøre brug af ved værdiansættelse af et aktiv eller en forpligtelse, herunder forudsætninger 

i relation til risici. 30  

Af IFRS 13 fremgår følgende: 

”When measuring fair value, an entity uses the assumptions that market participants would use when pricing 

the asset or liability under current market conditions, including assumptions about risk.”31 

Det faktum, at man benytter en markedsbaseret tilgang til dagsværdi, betyder, at der ikke tages hensyn til, 

hvorvidt virksomheden agter at beholde eller afvikle et aktiv eller om hvorvidt, en forpligtelse forventes 

indfriet.  

Af IFRS 13 fremgår dette: 

”An entity´s intention to hold an asset or to settle or otherwise fulfil a liability is not relevant when measuring 

fair value.”32  

Disse faktorer er således ikke relevante under IFRS 13. Dette betyder også, at en virksomhedsspecifik 

merværdi ikke indgår. 

Dagsværdimåling i henhold til følgende standarder er undtaget fra IFRS 1333: 

 IFRS 2 om aktiebaseret vederlæggelse34 

Grunden til, at dagsværdimåling af aktiebaseret vederlæggelse er undtaget, er, at der findes en særlig 

vejledning for aktiebaseret vederlæggelse, som tilsigter at tage hensyn til blandt andet udstedte optioner i 

aktieaflønningsprogrammer.  

                                                 

30 Hansen & Larsen, 2013, side 111 

31 IFRS 13, IN9 

32 IFRS 13, IN9 

33 IFRS13,6 

34 IFRS 3 
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Det er beskrevet i Basic for Conclusions, at man har været betænkelig ved at indføre en markedsbaseret 

dagsværdimåling på dette område.  

Derudover frygtede IASB, at det ville resultere i utilsigtede ændringer i praksis, såfremt man skulle måle 

aktiebaseret vederlæggelse efter reglerne i IFRS 13. Man har derfor valgt at ekskludere dagsværdimåling af 

aktiebaseret vederlæggelse fra IFRS 13.35 

Derudover er følgende også undtaget fra IFRS 13: 

 IAS 17 om leasing36 

Grunden til, at dagsværdimåling af leasing er undtaget, er primært hensyn til måling af salg og 

tilbageleasingarrangementer37.  

Dette er beskrevet i Basic for Conclusions. Her lægges der vægt på, at dagsværdimåling af leasing efter IFRS 

13 ville have en signifikant betydning for klassifikationen af leasing og timingen for indregning af tab og salg 

ved tilbageleasingarrangementer.  

Derudover lagde IASB vægt på, at der allerede er et projekt under udarbejdelse, der skal erstatte IAS 17, og 

det derfor ville være unødvendigt byrdefuldt for virksomhederne.38  

Dagsværdimåling af aktiebaseret vederlæggelse og leasing falder således uden for IFRS 13. Dagværdimåling 

af disse poster baserer sig ikke på exit priser.  

I det følgende er måling efter IFRS 13 beskrevet yderligere.  

Dagsværdi bliver beregnet som den pris, der kan opnås ved salg af et aktiv, eller overdragelse af en forpligtelse 

til en markedsdeltager på det primære marked for aktivet eller forpligtelsen.  

Det primære marked er det marked, der har mest aktivitet, og som har den største handelsvolumen.  

                                                 

35 IFRS 13 Basis for Conclusions, BC21 

36 IAS 17 

37 Fedders & Steffensen 2012, side 316 

38 IFRS 13 Basis for Conclusions, BC22 
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Såfremt et primært marked kan identificeres, skal prisen på det marked benyttes. Denne pris skal enten 

benyttes direkte eller ved hjælp af forskellige teknikker.  

Det betyder, at IFRS 13 ikke tillader, at der indregnes prisen fra et mere fordelagtigt marked, såfremt der kan 

identificeres et primært marked.  

Såfremt der ikke kan identificeres et primært marked, skal dagsværdien beregnes ud fra den pris, der kan 

opnås på det for virksomheden mest fordelagtige marked.  

Det mest fordelagtige marked er det marked, som maksimerer det beløb, som virksomheden opnår ved salg 

af et aktiv eller minimerer det beløb, virksomheden skal betale for overdragelse af en forpligtelse.  

Ved vurderingen på det mest fordelagtige marked skal der tages hensyn til både transaktionsomkostninger 

og transportomkostninger39. 

Transaktionsomkostninger skal der tages hensyn til, men de indgår ikke i dagsværdien.  

Transportomkostninger indgår i målingen til dagsværdi. Det betyder, at der ved opgørelse af dagsværdien 

skal tages hensyn til aktivets fysiske placering og eventuelle restriktioner knyttet til salg40. 

Dagsværdihierarki 

IFRS 13 opererer med et dagsværdihierarki. Dagsværdihierarkiet består af tre niveauer. Formålet med 

dagsværdihierarkiet er at øge konsistensen og sammenligneligheden i dagsværdimålinger41. 

Hierarkiet blev introduceret i IFRS 7´s dagsværdihierarkioplysninger.  

I IFRS 13 gælder dagsværdihierarkiet dog også for ikke-finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til 

dagsværdi. Et eksempel på dette er investeringsejendomme.   

Niveau 1 er observerbare priser på aktive markeder for identiske instrumenter.  

 

                                                 

39 Hansen & Larsen, 2013, side 112 

40 Fedders & Steffensen 2012, side 317 

41 IFRS 13, 72 
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Niveau 2 er andre observerbare input omfattende: 

 Noterede priser til tilsvarende instrumenter på aktive markeder 

 Noterede priser for identiske eller tilsvarende instrumenter på markeder, der ikke er aktive 

 Værdiansættelsesmodel baseret på observerbare markedsdata eksempelvis rentesatser, valutakurser 

og den implicitte volatilitet, der kan observeres i markedet 

Niveau 3 er værdiansættelse baseret på alle andre input. Det vil sige alle andre værdiansættelsesmetoder.  

En måling klassificeres i det laveste niveau, hvis der ikke er observerbart input fra markedet.  

Nedenfor følger en yderligere uddybning af de tre niveauer.  

Niveau 1: observerbare priser på aktive markeder for identiske instrumenter er det stærkeste bevis for 

dagsværdi. På dette niveau må priserne ikke justeres42 bortset fra de i IFRS 13, 79 nævnte situationer. På 

niveau 1 målinger skal det primære marked fastlægges, og i mangel af dette anvendes det mest fordelagtige 

marked. Dette er yderligere omtalt i IFRS 13, 78, og særlig forsigtighed bør udvises, når der er flere markeder.  

Niveau 2 tillader justering af priserne jf. IFRS 13, 83. Disse justeringer omfatter tilstanden af aktivet, hvor 

aktivet befinder sig og markedsvolumen på markedet. Justering af priserne kan medføre, at værdiansættelsen 

bliver kategoriseret som niveau 3 jf. IFRS 13, 84. Dette kan være tilfældet, såfremt man gør brug af væsentlige 

niveau 3 input, samt at justeringen er væsentlig for målingen.  

Niveau 3 omfatter ikke observerbare input. Niveau 3 målinger anses for de mindst sikre i dagsværdihierarkiet.  

Første indregning 

Ved første indregning skal der beregnes en transaktionspris – en entry–price43.  Denne entry – price er prisen, 

der afregnes for at modtage aktivet. Dagsværdien er, jævnfør definitionen, en exit–price. IFRS 13 påpeger, 

at entry–prisen ofte er identisk med exit-prisen 

                                                 

42 IFRS 13, 77 

43 IFRS 13, 57 
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”In many cases the transaction price will equal the fair value (eg that might be the case when on the 

transaction date the transaction to buy an asset takes place in the market in which the asset would be sold).“44  

Når man skal vurdere, hvorvidt dette er tilfældet, henvises der i IFRS 13, 59 til paragraf B4, som beskriver 

situationer, hvor transaktionsprisen ikke er identisk med exit–price.  

Eksempler på, hvornår de to priser ikke er identiske, kan være, hvis der er tale om transaktioner mellem 

nærtstående parter, hvis sælger er ”tvunget” til at afstå aktivet eksempelvis på grund af finansielle 

udfordringer, såfremt aktivet indgår som en del af en virksomhedsoverdragelse, eller der er tale om en anden 

form for marked end det primære eller mest fordelagtige.  

Præsentation 

IFRS 13 indeholder ingen bestemmelser om præsentation. Disse skal findes i IAS 1, som omhandler 

præsentation af regnskaber og i et vist omfang i specifikke standarder45.  

Oplysningskrav 

IFRS 13 opererer med en række oplysningskrav. Formålet med disse krav er at hjælpe regnskabsbruger med 

at forstå grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser opgjort til dagsværdi.  

Herunder gives der oplysninger vedrørende værdiansættelsesmetoden samt de væsentligste input, der indgår 

i denne værdiansættelse.  

Ved aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, skal værdiansættelsesteknikker og de anvendte 

forudsætninger oplyses. Det gælder også, selvom der løbende måles til dagsværdi.  

For aktiver og forpligtelser, der løbende måles til dagsværdi, skal niveauet i dagsværdihierarkiet angives.  

Ved niveau 3 måling skal der gives yderligere oplysninger vedrørende blandt andet bevægelser, gevinst / tab 

for året og angivelse af regnskabslinje46.  

                                                 

44 IFRS 13, 58 

45 Fedders & Steffensen 2012, side 319 

46 Fedders & Steffensen 2012, side 320 
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Det gælder generelt, at man ved niveau 3 målinger skal afgive flere oplysninger end ved niveau 1 målinger. 

Dette skyldes at man ved niveau 3 målinger gør brug af en række uobserverbare input, som ofte indeholder 

betydelige regnskabsmæssige skøn og subjektive vurderinger.  

Værdiansættelsesmodeller 

IFRS 13 dikterer ikke hvilken værdiansættelsesmetode, der anvendes, men udstiller et principielt krav om, at 

virksomheden benytter en værdiansættelsesmodel, der er “appropriate in the circumstances”.  

Således skal virksomheden benytte en værdiansættelsesmodel, der er passende efter omstændighederne, og 

som dermed er den mest retvisende.  

Det betyder, at der efter IFRS 13 ikke findes et hierarki for værdiansættelsesmodeller, men at der er tale om, 

at man efter omstændighederne skal vurdere, hvilken værdiansættelsesmodel, der er passende.  

De værdiansættelsesmodeller, som kan benyttes efter IFRS 13 er følgende: 

 The market approach (Den markedsbaserede tilgang) 

 The cost approach (Den omkostningsbaserede tilgang) 

 The income approach (Indkomstmetoden)  

The market approach er defineret i IFRS 13 som: 

“A valuation technique that uses prices and other relevant information generated by market transactions 

involving identical or comparable (ie similar) assets, liabilities or a group of assets and liabilities, such as a 

business.”47 

Den markedsbaserede tilgang tager dermed udgangspunkt i tilgængelige priser og information fra 

markedstransaktionerne.  

The cost approach er defineret i IFRS 13 som: 

                                                 

47 IFRS 13, Appendiks A 
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“A valuation technique that reflects the amount that would be required currently to replace the service 

capacity of an asset (often referred to as current replacement cost).”48 

The cost approach anvendes ofte ved værdiansættelse af materielle aktiver. Denne metode benævnes på 

dansk også genanskaffelsesværdimetoden.  

The income approach er defineret i IFRS 13 som: 

“Valuation techniques that convert future amounts (eg cash flows or income and expenses) to a single current 

(ie discounted) amount. The fair value measurement is determined on the basis of the value indicated by 

current market expectations about those future amounts.”49 

Indkomstmetoden tager dermed udgangspunkt i, at dagsværdien skal vurderes efter forventede 

pengestrømme, der omregnes til nutidsværdi.  

Værdiansættelsesmodeller skal bruges konsistent fra én periode til den næste.   

Grunden til, at man ikke frit kan skifte imellem værdiansættelsesmodeller, er et ønske om at undgå, at 

virksomheder frit kan vælge mellem forskellige værdiansættelsesmodeller, og at de dermed kan vælge den 

metode, der giver den højeste dagsværdi for hver enkelt periode.  

Såfremt metoden ændres, skal det være begrundet i, at en ændring vil medføre en mere repræsentativ måling 

af dagsværdien.  

Enhver begrundet ændring er en ændring af praksis.  

Således fremgår det af IFRS13: 

”Revisions resulting from a change in the valuation technique or its application shall be accounted for as a 

change in accounting estimate in accordance with IAS 8. However, the disclosures in IAS 8 for a change in 

accounting estimate are not required for revisions resulting from a change in a valuation technique or its 

application. ” 50  

                                                 

48 IFRS 13, Appendiks A 

49 IFRS 13, Appendiks A 

50 IFRS13,66 
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Præsentation af ALK 

De oplysninger og informationer, der er anvendt i nedenstående afsnit, er primært hentet fra selskabets 

årsrapporter, selskabets hjemmeside, artikel fra MarketLine samt publikationer, som selskabet har udgivet, 

kombineret med eksterne analyser.   

ALK’s historie 

ALK er en global forskningsbaseret medicinalvirksomhed. Selskabet producerer præparater, som anvendes 

til at diagnosticere, behandle og forebygge allergi. ALK er verdensførende inden for allergivaccination, også 

kendt som immunterapi. Selskabets hovedsæde ligger i dag i Hørsholm, og selskabet er noteret på NASDAQ 

OMX Copenhagen A/S.  

Virksomheden beskæftiger omkring 1.800 medarbejdere, hvoraf cirka 300 arbejder med forskning og 

udvikling. Selskabets historie har været præget af en række opkøb og skiftende ejerskab.  

ALK står for Allergologisk Laboratorium København. ALK blev grundlagt på Rigshospitalet i København i 

1923.  

I 1964 blev ALK etableret som et selvstændigt selskab. ALK var blandt de første til at producere allergi 

ekstrakter i 1978. I det følgende år blev ALK en del af Chr. Hansen. Selskabet ekspanderede i 1980 med 

datterselskaber i USA og Nordeuropa. 

I 1990 lancerede ALK produktet Profylac og Hypolac, som er et mælkesubstitut til mælkeallergikere. I 1991 

blev Lundbeckfonden hovedaktionær i Chr. Hansen gruppen. I 1992 fusionerede Alergiae Inmunologia 

Abello og ALK og selskabet fortsatte under navnet ALK – Abello.  

I 1995 ekspanderede gruppen sine aktiviteter til også at omfatte Østeuropa med opkøbet af det Østrigske 

selskab Epipharm.  

I 1996 lancerede selskabet produkter inden for kontaktallergi, og tre år senere opkøbte de American Biopol 

for at sikre konstant levering af råmateriale. I løbet af år 2000 gik selskabet ind i Kina med oprettelsen af en 

filial i Hong Kong.  
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I 2005 opkøbte ALK–Abello franske Allerbio, som var specialiseret inden for produkter vedrørende 

luftvejsallergi.  Senere samme år oprettede gruppen et researchcenter i Kina. Gruppen slog sig sammen med 

Chr. Hansen, og ALK–Abello fortsatte som selvstændigt børsnoteret selskab.  

I 2006 lancerede ALK–Abello en tabletbaseret vaccine mod græsallergi under navnet Grazax. I 2009 opkøbte 

ALK–Abello franske DBV – Technologies. Dette opkøb gav gruppen know – how til udviklingen af en 

vaccine mod peanutallergi. I 2010 opkøbte gruppen hollandske Artu Biologicals, samt amerikanske Nelco 

Labs. Samme år fik virksomheden godkendt deres nye adrenalinpen Jext. 

I 2011 lancerede gruppen Grazax i Frankrig. Samme år indgik man et samarbejde med japanske Torii 

Pharmaceutical omkring produktion og markedsføring af produkter til immunterapibehandling af 

husstøvmideallergi.  

I 2011 øgede Lundbeckfonden sin ejerandel til 39,4 % af selskabets kapital. I 2012 indgik man en aftale om 

co – promotion af Grazax i Frankrig med selskabet MSD. 

I november 2014 ansøgte gruppen om at få godkendt husstøvmidetabletten for immunterapi i Europa.  

ALK’s ejerforhold 

Som det fremgår af ovenstående, er ALK blandt andet vokset gennem en række opkøb, ligesom ejerforholdet 

af gruppen har skiftet nogle gange.  

Selskabet er registreret som et aktieselskab. Selskabets største aktionærer er Lundbeckfond Invest A/S, der 

ejer 42 % (inklusiv samtlige A-klasse aktier) og Arbejdsmarkedets Tillægspension, der ejer 5,8 %. Derudover 

ejer Invesco Canada 6,2 %. 17 ud af de 30 største aktionærer er internationale investorer fra Nordamerika, 

Storbritannien og Skandinavien. Den internationale ejerandel er estimeret til at være omkring 20 %. ALK’s 

andel af egne aktier udgør 4,6 %.   

Selskabet har ultimo 2014 14.203 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer ejer cirka 95 % 

af aktiekapitalen. Alk-Abello A/S har datterselskaber i en lang række lande. Disse omfatter Storbritannien, 

Holland, Spanien, Tyskland, USA, Østrig, Schweiz, Frankrig og Canada. 

ALK aktien sluttede 2014 på kurs DKK 651. Dette er en fremgang på 7 % i forhold til året før. Til 

sammenligning steg det danske C20-indeks med cirka 20 % i samme periode. Pr. 15. marts 2015 lå aktiekursen 

på kurs DKK 755.  
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Virksomhedsanalyse 

Selskabets primære forretningsområder omfatter produktion af præparater, som anvendes til at diagnosticere 

allergi og vaccinere mod allergi. 

 

Generelt om allergi 

Allergi er en af de hurtigst voksende sygdomme, og ALK skønner, at omkring 20 % af verdens befolkningen 

lider af en eller anden form for allergi eller overfølsomhed. Dermed er allergi en af de mest udbredte kroniske 

sygdomme. Ud af den andel af befolkningen, som lider af allergi, oplever mange de mest almindelige 

symptomer som gener fra øjne og luftveje.  

Symptomerne er baseret på en ubalance i immunsystemet, som bevirker, at der produceres antistoffer mod 

for eksempel pollen, husstøv og skæl fra pelsdyr51.  

Såfremt allergi ikke behandles, kan sygdommen udvikle sig til eksempelvis astma. Det skønnes, at mellem 20 

og 30 % af patienter med allergi også har astma52.  

Allergi kan opdeles i tre grupper: 

 Respiratorisk allergi (luftvejsallergi)  

 Kontaktallergi  

 Andre allergier (som fødevareallergi) 

Ud af disse former for allergi er luftvejsallergi den mest udbredte.  

Nogle af de mest udbredte former for allergi omfatter pollenallergi og husstøvmideallergi. Allergi er et udtryk 

for en overreaktion i immunsystemet over for substanser, som ellers er harmløse. De mest almindelige 

allergier er forsaget af luftbårne partikler som pollen.    

Det er almindeligt, at patienter, der lider af astma, bliver behandlet med produkter som eksempelvis 

antihistaminer og binyrebarkhormoner. Antihistaminer er lægemidler, som modvirker effekten af histamin 

                                                 

51 http://www.alk-abello.com/DK/patient/Hvaderallergi/Pages/Welcome.aspx 

52 ALK - in Brief  
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på kroppens celler. Histamin er det stof, som giver de typiske symptomer ved høfeber og nældefeber, og 

som bidrager ved symptomerne ved astma. Histamin frigives ved allergiske og allergilignende reaktioner.  

Produkter som antihistamin fjerner eller dæmper symptomerne, men de behandler ikke den underliggende 

allergisygdom.  

For patienter, som ikke opnår den ønskede effekt af produkter som antihistaminer, kan man ved hjælp af 

allergivaccination også kendt som allergiimmunterapi behandle den underliggende allergi. Immunterapi er et 

treårigt behandlingsforløb, hvor patienten modtager kontrollerede doser af de allergener, som patienten ikke 

kan tåle. På den måde er formålet at programmere immunsystemet til på sigt at reducere eller eliminere de 

allergiske reaktioner. Det er dog kun lidt under 5 % af patienterne, som p.t. bliver behandlet med 

immunterapi.  

 

Produkter 

Allergiimmunterapi  

Allergiimmunterapi kan gives ved hjælp af injektioner, drops eller tabletter. ALK’s produktportefølje 

omfatter alle tre typer og dækker alle de mest almindelige allergier som for eksempel græs, pollen, 

husstøvmider, hunde og katte.  

SCIT – Subcutaneous immunotherapy  

Injektioner skal gives over en treårig periode. Igennem behandlingsforløbet modtager patienten cirka hver 

sjette uge injektioner, som administreres af patientens behandler. Det er i dag den mest udbredte form for 

immunterapi i Europa og Nordamerika.  

Injektioner gives som regel ved, at allergispecialister eller læger udskriver medicinen specifikt til en patient.  

Dermed er medicinen lavet særligt til de enkelte patienter og udskrives under allergispecialistens, eller lægens 

ansvar.  

SLIT – Sublingual immunotherapy  

Sublinguale dråber, drops, placeres under patientens tunge. Patienterne kan selv administrere indtagelsen af 

drops og undgår derved de regelmæssige lægebesøg. I 1990´erne var ALK det første selskab, der lancerede 
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drops til dette formål. Drops kan anvendes til patienter, som er bange for nåle, eller som oplever ubehag ved 

injektioner. Brugen af drops er udbredt i en række europæiske lande, heriblandt Frankrig.  

AIT – Allergy immunotherapy tablet 

Tabletter administreres også af patienten selv. Tabletterne skal tages dagligt over en tre–årig periode. ALK 

lancerede deres tabletter til behandling af græsallergi på det tyske marked i 2006 under navnet GRAZAX. I 

2007 blev produktet også lanceret i Storbritannien, Danmark, Norge og Sverige. I de følgende år blev 

GRAZAX godkendt til behandling af børn og unge i alderen 5 – 17 år, som lider af græsallergi og høfeber.  

I Nordamerika går produktet under navnet GRASTEK.  

Der forskes i udvikling af nye tabletter i Europa, Nordamerika, Japan og andre internationale markeder.  

Tabletimmunterapi anses som den mest veldokumenterede metode af de tre allergibehandlingsformer. 

Tabletterne er standardiserede og udstedes ved simpel henvisning fra patientens allergispecialist eller læge.  

ALK arbejder på at udvikle tabletter til behandling af andre former for allergier, og i november 2014 ansøgte 

gruppen om at få godkendt tabletten til behandling af husstøvmideallergi i Europa.  

Husstøvmidetabletten ventes på markedet i Europa i 2016 og efterfølgende på markeder i USA, Japan, Asien 

og Sydamerika.53 

Over en tredjedel af verdens allergiimmunterapiprodukter er produceret af ALK. Dette gør selskabet til 

markedsledende inden for dette felt og dermed en af verdens førende leverandører af allergivaccination.  

Omkring 600.000 patienter bliver årligt behandlet med ALK’s produkter til allergiimmunterapi.  

 

Adrenalinpen og produkter til diagnosticering af allergi 

Ud over produkter til allergiimmunterapi omfatter ALK’s produktportefølje også produkter til diagnose af 

allergi og en adrenalinpen, som anvendes ved akutte og livstruende allergiske reaktioner.  

ALK’s produkter til diagnosticering af allergi omfatter prik–tests, hvis formål er nemt at kunne identificere 

eventuelle allergier hos patienterne.  

                                                 

53 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/100224/artikel.html 
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Fordelingen af ALK’s omsætning fordelt på produkter fremgår af nedenstående figur: 

 

Figure 154 

Markeder 

I dag har ALK partnerskab med Merck i USA og Torii i Japan. ALK står selv for salget af produkter i Europa. 

Derudover har ALK et samarbejde med amerikanske Abbott om salget i de nye vækstmarkeder i Asien og 

Sydamerika.  Derudover har ALK indgået samarbejde med Abbott med henblik på at lancere tabletterne på 

det russiske marked.  

På det amerikanske marked har ALK’s partner Merck de første to SLIT tabletter mod pollen og græsallergi 

samtidig med, at de har igangsat den sidste fase af klinisk udvikling for husstøvmidetabletten. 

I Japan har partneren Torii anmodet om patent for husstøvmidetabletten i januar 2015. Torii har også 

igangsat den sidste del af udviklingen af en tablet mod en særlig japansk form for pollenallergi. 55 

ALK er påbegyndt den første fase med kliniske tests med henblik på indtrængen på det kinesiske marked.  

                                                 

54 Tal fra årsrapporten 2014, figur egen tilvirkning 

55 ALK – Annual Report, side 5 
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ALK’s samlede omsætning var i 2014 på DKK 2.433 millioner. Ud af denne omsætning stod Europa for 

DKK 1.858 millioner, Nordamerika for DKK 499 millioner og de andre internationale markeder for DKK 

76 millioner. Dette er gengivet i nedenstående figur: 

 

Figure 256 

Som det fremgår af ovenstående, er ALK’s omsætning primært baseret på det europæiske marked.  

ALK ser imidlertid begrænsede muligheder for yderligere vækst gennem opkøb på de nye markeder. 

Adm. Direktør i ALK, Jens Bager, udtaler til Børsen: 

”Af offensive opkøbsmuligheder er der ikke ret meget uden for Europa, ud over 1 – 3 virksomheder i 

Sydamerika. ” 57 

I 2014 er salget af allergiimmunterapiprodukter estimeret til at være steget en smule. Industrien er domineret 

af Europa og USA, som tilsammen aftager omkring 90 % af de samlede produkter.  

                                                 

56 Tal fra årsrapporten 2014, figur egen tilvirkning 

57 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/100224/artikel.html 
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Det estimeres, at det europæiske marked oplever en lille fremgang, og det amerikanske marked oplever en 

større fremgang. 58 

Baseret på internationale analyser og estimater sidder ALK på omkring en tredjedel af såvel det globale som 

det europæiske marked for allergiimmunterapi. Selskabet står for cirka 57 % af det samlede salg af tabletter 

til behandling af allergi.  

Vækstmulighederne for de forskellige markeder er yderligere gennemgået herunder. 

 

Det europæiske marked 

Mellem 10 og 20 millioner europæere lider af moderat til alvorlig allergi, primært fra husstøvmider, græs og 

pollen. I dag bliver cirka 1,3 millioner patienter behandlet med allergiimmunterapi. Ud af disse er cirka en 

tredjedel i behandling med ALK’s produkter. Der er stor forskel på de forskellige lande. Frankrig og Tyskland 

er de største markeder og står samlet for cirka 70 % af salget i Europa.  

ALK øgede omsætningen fra det europæiske marked i 2014 sammenlignet med året før. Selskabet vil bevare 

fokus på Europa i fremtiden ved introduktion af nye produkter samt indføre tiltag til at øge 

opmærksomheden på allergi og sikre videnskabelig støtte.  

 

Det nordamerikanske marked 

Mellem 10 og 15 millioner nordamerikanere lider af moderat til alvorlig allergi, primært fra husstøvmider, 

græs og pollen. I dag behandles omkring 3 millioner patienter med allergiimmunterapi. Størstedelen af de 

behandlede anvender produkter som allergispecialister selv sammensætter og udskriver. 

SCIT behandling (injektioner) er ikke udbredt på dette marked. Det vurderes, at omkring 50 % af de 

patienter, som er kvalificeret til behandling, vælger det fra. Dette skyldes primært, at mange patienter har en 

frygt for nåle. Ud af dem, som indgår i SCIT behandlinger, fuldfører kun omkring 15 %.  

                                                 

58 ALK – Annual Report 2014, side 6 
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ALK’s samarbejdspartner Merck introducerede tabletter på markedet i 2014. Det strategiske fokus på dette 

marked er at udbrede brugen af tabletter til de patienter, som nægter at modtage behandling med injektioner.  

  

Det japanske marked 

Japan har en højere andel af diagnosticerede allergikere end noget andet sted i verden. Det estimeres, at op 

mod 40 % af befolkningen lider af en eller flere allergier. Mellem 5 og 10 millioner japanere estimeres at have 

moderate til alvorlige bivirkninger af deres allergi.  

Allergiimmunterapi er stadig i udviklingsfasen, og fra politisk hold er der endnu ikke støtte til 

behandlingsformen. Det betyder også, at tilskudsordningerne først nu er ved at blive udviklet.  

Tabletterne er i lanceringsfasen, og samarbejdspartneren Torii arbejder for at øge udbredelsen af disse. 

Tabletterne er for nyligt blevet godkendt af sundhedsmyndighederne i Japan.  

 

Andre markeder 

Kina er et marked med et stort potentiale. Omkring 100 millioner kinesere estimeres at lide af 

husstøvmideallergi, og hvis de samme sygdomsmønstre gør sig gældende som på de andre markeder, kan op 

mod 40 millioner kinesere lide af moderat til alvorlig allergi.  

Allergiimmunterapi er ikke støttet af tilskudsordninger i Kina, og derfor skal patienter selv betale hele andelen 

af udgiften. 

Af andre markeder med potentiale kan nævnes Argentina, Australien, Brasilien, Rusland, Sydkorea, Taiwan 

og Tyrkiet. 59 

 

  

                                                 

59 ALK – Annual Report, side 6 
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Forskningsområder 

ALK forsker i at udvikle nye og bedre metoder til allergiimmunterapi. Selskabet investerer hvert år omkring 

20 % af omsætningen i forskning og udvikling.  

Selskabets fokusområder inden for forskning er delt op i tre områder: 

1. Udvikling af tabletter til behandling af flere former for allergier 

ALK forsker i at udvikle tabletter til behandlinger af flere former for allergier. Nedenfor er vedhæftet en 

oversigt over faserne, som de forskellige tabletter befinder sig i:  

 

 60 

 

2. Studier i hvorvidt allergiimmunterapi helt kan eliminere respiratorisk allergi, hvis det administreres 

tidligt i patientens liv 

3. Udviklingen af en ny behandlingsmetode med hurtigere virkning og færre bivirkninger 

 

                                                 

60 ALK – in Brief 
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ALK har produkter fra pipeline i flere forskellige stadier af udviklingsprocessen. Opdelingen pr. marts 2015 

ser ud som følger: 

61 

 

Produktionsprocessen 

Som producent af medicinpræparater er ALK underlagt meget strenge krav til deres produktion.  

I 1976 udkom Dansk Allergen Standardisering 1976, DAS76. Dette projekt var et samarbejde mellem ALK 

og en række allergispecialister. Projektet var det første af sin art og etablerede teknikker til at kvalitetssikre 

allergivacciner. Selskabets produktionsfaciliteter inspiceres løbende af lokale og internationale myndigheder 

for at sikre kvalitet og sikkerhed i produktionen.  

Produktionsprocessen i ALK er opdelt i fire faser. Selskabet varetager selv hele produktionsprocessen. 

I fase 1 indsamler selskabet naturlige allergener. ALK dyrker, indsamler og høster hvert år flere tons 

allergener, som de selv producerer.  

I fase 2 foretages API – produktion (Active Pharmaceutical Ingredient). I denne fase udføres ekstrahering, 

oprensning og frysetørring med det formål at standardisere og kvalitetskontrollere de naturlige allergener. 

                                                 

61 Data fra ALK årsrapport 2014, figur egen tilvirkning 
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Dette udføres for at sikre, at den biologiske variation, der er i et naturligt produkt, ikke slår igennem i den 

færdige vare, og man sikrer, at man til enhver tid kan reproducere produktet.  

I fase 3 foretages steril produktion. Her udføres formulering, påfyldning og tablettering.  Den aktive 

farmaceutiske ingrediens oprenses og tilsættes hjælpestoffer. Til slut bliver den aktive ingrediens formuleret 

som enten sublinguale dråber, injektionsvacciner eller tabletter.  

I fase 4 foretages pakning, lagring og distribution, efter kvalitetskontrollen er udført.  

 

Strategisk fokus 

Selskabets aktiviteter består på den ene side af markedsføring og salg af selskabets eksisterende produkter og 

på den anden side af udvikling og kommercialisering af nye produkter. 

Modellen består i, at selskabets partnere, i samarbejde med ALK, gennemfører klinisk udvikling af 

produkterne i ALK’s pipeline. Partnerne betaler løbende for rettighederne til produkterne og for ALK’s 

indsats i udviklingsarbejdet. Når produkterne er færdigudviklet, bliver de markedsført og solgt af ALK’s 

partnere. ALK producerer allergivaccinerne og sikrer, at de overholder de lokale myndigheders krav til 

produktion og kvalitet. ALK modtager betaling for produkterne og royalties af salget.   

Selskabets mission er beskrevet som følger: 

”Vi bidrager til øget livskvalitet ved at forebygge og behandle allergi. ” 

Selskabets vision er beskrevet som følger: 

”Vi er en virksomhed i kraftig, profitabel vækst. 

Vi styrker vores førende position på det globale marked for specifik allergibehandling gennem egen 

repræsentation, virksomhedsopkøb og partnerskaber. 

Vores fremtid er sikret af en stærk pipeline. Vi lancerer løbende nye, brugervenlige produkter, der skaber 

værdi for patienterne og samfundet. 

Vi er karakteriseret ved kundefokus og en stærk performancekultur. Vi tiltrækker og fastholder dynamiske 

og forretningsorienterede medarbejdere. ” 
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Selskabets værdier er: 

 Progressive  

 Focused 

 United  

 Trustworthy 

I årsrapporten for 2014 er ALK’s strategi beskrevet: 

”Our strategy is based on ALK’s vision of being both the commercial leader and the number one innovator 

within allergy immunotherapy (AIT). The strategy aims to transform ALK from a largely European company 

focused on allergic rhinitis to a truly global company whose products also treat, and potentially prevent, 

allergic asthma.”62 

Som det fremgår af afsnittet vedrørende markeder, udspringer 76 % af ALK’s omsætning fra de Europæiske 

markeder. Med den nye strategi ønsker ALK at udvide markedsandele til i højere grad at omfatte de øvrige 

internationale markeder.  

ALK har i regnskabsåret 2014 arbejdet med det strategiske fokus ”Simplify”, hvis formål er at øge 

effektiviteten og reducere omkostningerne.63 Derudover planlægger selskabet at udfase 600 produkter, så 

porteføljen i 2017 er nede på cirka 40 % af størrelsen målt på antal af produkter, som i 2012. Grunden til 

dette er, at ALK ønsker at reducere omkostninger, samtidig med at de får mulighed for at fokusere på salg 

og markedsføring af færre produkter.   

På den innovative front er fokus at øge den nuværende produktportefølje til også at omfatte behandling af 

andre globale allergi–former.  

Således kan ALK’s nuværende strategi betegnes som: 

- Grow 

- Innovate 

- Simplify 

  

                                                 

62 ALK, Annual Report 2014, side 2 

63 ALK, Annual Report 2014, side 24 
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Fundamentalanalyse af ALK 

I de følgende afsnit foretages en fundamentalanalyse af ALK. Fundamentalanalysen består af såvel en 

kvalitativ som en kvantitativ del.  

Fundamentalanalysens formål er primært at bearbejde oplysningerne i årsrapporten. Oplysningerne, som 

anvendes, omfatter dermed både den kvantitative del af regnskaberne, men også den kvalitative del. Grunden 

til, at man som investor skal inddrage informationerne i blandt andet ledelsesberetningen, er, at 

regnskabsreglerne kan påvirke, hvad selskabet må indregne, og at der dermed kan ligge skjulte værdier, som 

ikke opfylder indregningskriterierne, men som potentielt kan bidrage positivt til selskabets fremtidige 

værdiskabende evne.  

Ovenstående er et eksempel på problematikken mellem Black and White accounting og colorized accounting.  

Ved at analysere den kvalitative del af årsrapporten bliver investor i stand til at identificere blandt andet 

immaterielle aktiver, som ikke opfylder indregningskriterierne.  

Formålet med den strategiske analyse er at identificere de faktorer, som påvirker værdien af ALK. Disse 

faktorer kaldes også for de finansielle vækstdrivere. Derudover afdækker den strategiske analyse de 

risikofaktorer, som er forbundet med selskabets primære aktivitet64.  

I det nedenstående er foretaget en samfundsanalyse ved hjælp af PESTEL–modellen samt en brancheanalyse 

ved hjælp af Five Forces–modellen. Disse analyser danner grundlag for at identificere selskabets muligheder 

og trusler, det vil sige de eksterne forhold, som selskabet ikke selv direkte kan kontrollere.  

Den ovenstående virksomhedsanalyse af ALK anvendes til at afdække selskabets stærke og svage sider – den 

interne del af ALK. 

Ovenstående analyser anvendes til udarbejdelse af SWOT–modellen, som fungerer som konklusion på den 

strategiske analyse.   

Konklusionerne, som drages i SWOT-modellen, er med til at danne grundlag for den efterfølgende 

budgettering og ultimativt for værdiansættelsen af selskabets aktie.  

                                                 

64 Sørensen 2012, side 65 
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Samfundsanalyse - PESTEL 

PESTEL-analysen kortlægger de politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og 

lovgivningsmæssige trends. Således kan investor ved at gøre brug af en PESTEL–analyse afdække ALK’s 

makromiljø. Makromiljøet danner de ydre rammer for selskabets erhvervsudfoldelse.  

PESTEL–analysen identificerer de eventuelle fremtidige ændringer i nøglefaktorer i omverdensforhold, der 

vurderes at have størst indflydelse på ALK’s fremtidige værdiskabelse65.  

Politiske forhold 

ALK opererer på flere forskellige markeder verden over. Dermed er selskabet underlagt politisk pres fra flere 

forskellige fronter end blot den danske.  

På de europæiske markeder er der et politisk pres for at holde priser på medicin nede. Dette medfører, at 

ALK ikke nødvendigvis selv kan prissætte deres produkter på den mest favorable måde.  

I og med at ALK ønsker at ekspandere til nye markeder, skal selskabet være opmærksom på, at de bliver 

omfattet at ændrede politiske forhold. 

Det er fra politisk hold, at der udstedes regler og love vedrørende tilskudsordninger til medicin samt 

godkendelsesprocedurer for nye præparater. De senere år har mange europæiske lande indført restriktioner 

i forhold til prisfastsættelse og tilskudsordninger for medicin, herunder allergiimmunterapi66. 

I 2014 indførte Schweiz øget regulering af priserne, og Italien reducerede tilskudsordningerne. Derudover 

forlængede Tyskland det foreløbige forbud mod prisstigninger indtil 2017. 

På den positive side indførte Tyskland en nedsættelse af egenbetalingen fra 16 til 7 % på alt lægeordineret 

medicin.  

Såfremt den økonomiske krise fortsætter, kan det ikke udelukkes, at en række lande nedjusterer tilskud til 

medicinalprodukter. ALK’s produkter henvender sig primært til ikke umiddelbart livstruende sygdomme, og 

                                                 

65 Sørensen 2012, side 66 

66 ALK – Annual Report 2014, side 6 
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det kan derfor ikke udelukkes, at lande, som er økonomisk presset, fjerner tilskud og støtte til den slags 

medicin, som ALK tilbyder.  

Love vedrørende patentrettigheder har en stor indflydelse for selskaber i medicinalbranchen. Særligt for 

selskaber som ALK, der anvender betydelige ressourcer til forskning og udvikling, er det vigtigt, at man har 

en vis form for sikkerhed imod kopiprodukter.  

Økonomiske forhold 

Da ALK primært forhandler medicin mod medicinske lidelser, er de økonomiske faktorer mindre vigtige end 

for virksomheder, der opererer på markeder for almindelige forbrugsgoder. De seneste års økonomiske krise 

har påvirket forbrugernes købekraft i negativ retning, men dette påvirker medicinalbranchen i mindre grad 

end de fleste andre brancher. Det kan dog have en indflydelse, hvis forbrugerne har mulighed for at skifte 

over til det ofte billigere kopimedicin. På grund af dette er det vigtigt for ALK at have stærke patenter, der 

beskytter mod udnyttelse af selskabets produkter.  

I forhold til selskabets finansieringsmuligheder bør man være opmærksom på renten. Danmark oplever for 

tiden historisk lave renter, hvilket gør finansieringen af fremmedkapital til produktion af nye produkter 

billigere.  

ALK opererer på mange forskellige internationale markeder. Derfor er der en valutarisiko særligt på 

markeder med politisk uro.  

Sociokulturelle forhold 

Det er vigtigt for ALK at have adgang til højtuddannede medarbejdere. En meget stor andel af 

virksomhedens ansatte beskæftiger sig med forskning og udvikling, og det er derfor essentielt, at man har 

adgang til kvalificerede medarbejdere, som er i stand til at videreudvikle ALK’s produktportefølje.  

Det er essentielt for ALK, at forbrugerne accepterer deres produkter. Særligt tabletterne er en nyhed inden 

for behandling af allergi, og måden, markedet tager imod produktet på, vil have en stor indflydelse på 

selskabets indtjeningsevne i fremtiden.  

Der vil utvivlsomt være forskel på de sociokulturelle forhold på selskabets forskellige markeder, og det er 

derfor vigtigt at følge med i udviklingen og forskellene mellem disse markeder.  
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Teknologiske forhold 

Der er blandt læger og specialister stadig ikke enighed om, hvorvidt tabletter til immunterapibehandling har 

den ønskede effekt, og det er derfor vigtigt for ALK at kunne dokumentere virkningen af selskabets 

produkter.  

Der stilles meget høje krav til produktionsapparatet for selskaber, der opererer inden for medicinalbranchen. 

Fejlbehæftede produkter kan have store helbredsmæssige konsekvenser for brugerne. Der er dermed også 

en risiko for negativ omtale, tab af goodwill, økonomiske sanktioner samt langstrakte og bebyrdende 

retssager, såfremt der findes fejl i præparaterne.  

Det faktum, at behandlingen ved hjælp af immunterapi strækker sig over en meget lang periode, stiller store 

krav til forbrugernes tiltro til produkterne. Såfremt de ikke oplever nogen virkning, risikerer de at droppe ud 

af behandlingen.  

Miljømæssige forhold 

Der er ikke umiddelbare miljømæssige forhold, der har en direkte indflydelse på ALK. Dog kan ændringer i 

klimamæssige forhold have en indflydelse på selskabets afsætningsmuligheder på meget langt sigt. Derudover 

kan øget forurening mv. være med til at skabe flere allergikere og dermed flere potentielle brugere af 

selskabets produkter.  

Lovgivningsmæssige forhold 

Alle virksomheder, som opererer inden for medicinal- og biotekproduktion, er underlagt strenge 

lovgivningsmæssige krav.   

Disse strenge krav medfører, at der går lang tid fra at ALK begynder at udvikle et nyt produkt, og indtil 

produktet bliver endeligt godkendt og således kan lanceres på markedet.  

De lovgivningsmæssige forhold kan i høj grad variere imellem de forskellige markeder, og det er vigtigt for 

ALK at følge udviklingen på tæt hold. Særligt når selskabet ønsker at ekspandere på nye markeder, som 

potentielt kan have en meget anderledes lovgivning end den, som man kender på de europæiske markeder.  
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Analyse på brancheniveau - Michael Porters Five Forces 

Ved at udføre en brancheanalyse, afdækkes de fremtidige indtjeningsmuligheder inden for den branche, som 

ALK opererer inden for.  

Grunden til, at man udfører brancheanalyser, er, at rentabiliteten inden for forskellige brancher adskiller sig 

systematisk og forudsigeligt over tid67.  

Grundlæggende er indtjeningsmulighederne i en branche en funktion af den maksimale pris, som kunderne 

er villige til at betale for branchens produkter68. 

Ved denne analyse afdækkes industristrukturen og de konkurrencemæssige trusler, som ALK står over for.  

De fem konkurrencekræfter, som optræder i Michael Porters Five Forces, er: 

- Adgangsbarrierer 

- Kundernes styrkeforhold 

- Leverandørernes styrkeforhold 

- Substitution  

- Rivalisering 

Adgangsbarrierer 

Det tager lang tid at opbygge den specialiserede viden, som ALK besidder, og som de har opbygget igennem 

en meget lang periode. 

Der foreligger en risiko for, at en af de store konkurrerende medicinalvirksomheder vælger at indtræde i 

branchen for allergibehandling. Disse virksomheder besidder et langt større kapitalapparat og vil således 

udgøre en trussel for selskabets fremtidige indtjeningsevne. Indtil videre har de store medicinalvirksomheder 

imidlertid fokuseret på det langt større marked for symptombehandling.  

Såfremt en af de store medicinalvirksomheder ønsker at indtræde på markedet for allergibehandling, er det 

ikke utænkeligt, at dette vil ske gennem opkøb af et etableret selskab i branchen. Dette kan i fremtiden være 

en mulighed for ALK, hvis selskabet ønsker det.  

                                                 

67 Sørensen 2012, side 68 

68 Sørensen 2012, side 70 
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Kundernes styrkeforhold 

Selskabets kunder består udelukkende af personer, som lider af forskellige former for allergi. Da der er tale 

om sygdomme, som ikke er direkte livstruende, besidder kunderne en større forhandlingsstyrke, end hvis der 

for eksempel er tale om salg af insulin, som er livsnødvendigt for patienter med diabetes.  

Man bør ved vurdering af kundernes styrkeforhold dog også inddrage det politiske aspekt, som er diskuteret 

under PESTEL-analysen. Dette skyldes, at det er fra politisk hold, at tilskudsordninger til medicin besluttes. 

Hvorvidt forbrugerne modtager offentlige tilskud til køb af medicinen, har en stor indflydelse på forbruget.  

Leverandørernes styrkeforhold 

Som det fremgår af virksomhedsbeskrivelsen, producerer ALK selv en stor andel af de allergener, der 

anvendes til produktion af selskabets produkter. Derudover har selskabet aftaler med en række lokale 

landmænd.  

Substitution  

Behandling af allergi ved hjælp af immunterapi er stadig er nyt forskningsområde. Der findes således ikke 

mange andre produkter, som kan tilbyde det samme som ALK’s produkter. Det nærmeste man kommer på 

reelle substitutter, er medikamenter, som behandler, men ikke fjerner, allergien. Dette kommer også til udtryk 

i ALK’s meget store markedsandele.  

Rivalisering 

ALK er, som omtalt, en meget stor spiller på markedet for allergivaccination. Selskabet er markedsledende 

og first – movers inden for produktion og forskning af allergivacciner. 

Dog er selskabets størrelse begrænset i forhold til de store medicinalgiganter.  
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Intern analyse - Analyse af ressourcer 

Formålet med at foretage en analyse af ALK’s ressourcer er, at man hermed som investor kan indkredse de 

mest centrale og unikke ressourcer. Ved at gøre dette, bliver investor i stand til at identificere ressourcer, som 

indebærer konkurrencefordele. I det følgende er ressourcerne gennemgået:  

Materielle anlægsressourcer 

ALK besidder visse konkurrencemæssige fordele ved, at selskabet selv ejer en stor del af produktionskæden, 

heriblandt de marker, hvor allergenerne produceres. Produktionen af selskabets produkter foregår primært 

på fabrikker lokaliseret i Danmark, Frankrig, Spanien og USA. Disse områder har ikke historisk været udsat 

for ekstreme naturkatastrofer og lignende. En af grundene til, at ALK har fabrikker i forskellige dele af 

verden, er, at man hermed minimerer risikoen for situationer, hvor det ikke er muligt at opdrive råmaterialer, 

som for eksempel pollen69. 

Immaterielle ressourcer 

ALK har betydelige fordele ved at være en af de første til at producere den type produkter, som 

virksomheden specialiserer sig inden for. ALK understreger i årsrapporten for 2014, at selskabets fremtid 

afhænger af, hvorvidt man fortsat er i stand til at vedligeholde eksisterende produkter, samtidig med at man 

er i stand til at udvikle og markedsføre nye, innovative produkter.70 

De menneskelige ressourcer 

ALK opererer i en branche, hvor viden og knowhow er central. Inden for særligt forskning og udvikling er 

det derfor vigtigt, at man besidder de størst mulige kompetencer. ”ALK is dependent on being able to 

attract and retain employees in key positions. A loss of key employees may have a material impact on the 

company’s market and research efforts”. 71 

Finansielle ressourcer 

Medicinalbranchen stiller betydelige kapitalkrav til de selskaber, som opererer i branchen.   

                                                 

69 ALK – Annual Report 204, side 16 

70 ALK – Annual Report 2014, side 16 

71 ALK – Annual Report 2014, side 16 
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SWOT – analyse 

Formålet med at udføre en SWOT–analyse er, at man hermed afdækker ALK’s styrker og svagheder samt 

dens eksterne muligheder og trusler. Analysen fungerer som en konklusion på ovenstående 

virksomhedsanalyse samt fundamentalanalyse og opsummerer en række af de konklusioner, som blev draget 

i disse analyser.  

72 

SWOT – analysen opsummeres i nedenstående figur, som uddybes i de kommende afsnit: 

Potentielle stærke sider 

 Markedsledende inden for immunterapi 

 First – mover på allergivacciner i 
tabletform 

 Partnerskaber med internationale 
selskaber 

 Tilstedeværelse på mange forskellige 
geografiske markeder 

 

Potentielle muligheder 

 Vækstmuligheder 

 Lancering af husstøvmidetablet 

 Øget effektivisering kan medføre færre 
omkostninger 

Potentielle svage sider 

 Store omkostninger til forskning og 
udvikling 

 Begrænsede muligheder for yderligere 
opkøb uden for Europa 

Potentielle trusler 

 Konkurrence fra kopiprodukter 

 Stor andel af omsætning fra Europa 
giver risiko for stram regulering 

 Stor risiko ved udvikling og lancering af 
nye produkter 

                                                 

72 Figur egen tilvirkning, inspireret af Sørensen 2012, side 66 – Figur 3.1 

Strategiske 
muligheder
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Potentielle stærke sider 

ALK er markedsledende inden for produktion af produkter til immunterapi.  

Selskabet var det første i verden til at lancere allergivacciner i tabletform, hvilket giver dem en first – mover 

fordel i forhold til deres konkurrenter. Derudover nyder selskabet godt af at være i besiddelse af viden 

opbygget over 20 års forskning inden for allergibehandling.   

Som omtalt i virksomhedsbeskrivelsen har ALK indgået en række samarbejder med internationale selskaber. 

Dette kan være med til at nedbryde internationale grænser og dermed øge muligheden for indtrængen på nye 

markeder.  

I en branche, som er præget af en stor grad af regulering fra forskellige nationale og internationale politiske 

kræfter, er det en fordel for ALK, at selskabet er repræsenteret i en række forskellige lande. Hermed bliver 

selskabet ramt relativt mindre, hvis deres produkter eksempelvis bliver forbudt i et enkelt land.  

Ved at være repræsenteret på en række forskellige geografiske markeder, minimerer ALK afhængigheden af 

et enkelt marked, hvilket minimerer risikoen for, at ændrede markedsforhold på et specifikt geografisk 

område kan true selskabets eksistens.  

 

Potentielle svage sider 

Udvikling og forskning inden for medicin er et område, som er præget af høje omkostninger. Derudover skal 

nye præparater testes og godkendes, før de kan lanceres, hvilket ofte kan strække sig over en meget lang 

tidshorisont. Selskabet bruger en stor del af omsætningen på forskning og udvikling af nye produkter. Hvis 

denne forskning ikke leder til nye, godkendte præparater, er det en svaghed.  

Som det fremgår af virksomhedsbeskrivelsen, vurderer ALK, at mulighederne for opkøb af selskaber uden 

for Europa er meget begrænsede, og det kan derfor være svært at vækste yderligere gennem opkøb.  
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Potentielle muligheder 

Det skønnes, at kun omkring 5 % af de patienter, der lider af allergi, er under behandling ved immunterapi. 

Det faktum, at omkring en femtedel af befolkningen lider af en eller anden form for allergi, betyder, at der 

er store muligheder for at øge mængden af kunder til selskabets produkter.   

Selskabet forsker i at udvide tabletterne til også at kunne bruges til patienter med andre lidelser end allergi 

over for græs. Såfremt det lykkes at lancere disse nye præparater, er der er stort potentielt marked.  

Ifølge adm. direktør i ALK, Jens Bager, har den nye husstøvmidetablet mulighed for at blive det største 

produkt i produktporteføljen Jens Bager udtaler til Børsen den 9. december 2014: 

”Det, som skal ekspandere denne virksomhed, er, at vi får husstøvmidetabletten gjort til et globalt produkt i 

en kombination af partnerskaber og opkøb. ”73 

Husstøvmideallergi er en mere global lidelse end græsallergi, som selskabet allerede har udviklet tabletter til 

behandling af. Dette øger selskabets mulighed for at ekspandere yderligere uden for Europa. 

Derudover er husstøvmideallergi ikke præget af nogen form for udsving i forhold til sæson, som det er 

tilfældet med pollenallergi, og produktet kan derfor omsættes året rundt. 

Adm. Direktør Jens Bager udtaler: 

”Husstøvmidetabletten har helt ubetinget mulighed for at blive det største produkt i porteføljen”74. 

Som det fremgår i selskabets årsrapport for 2014, er en del af ALK’s strategi at udvide forretningen til at 

omfatte et større del af verdensmarkedet end kun det europæiske.  

Såfremt selskabet lykkes med at øge effektiviseringen, kan de på sigt formindske omkostningerne, og hermed 

øge deres konkurrencemæssige position.  

 

 

                                                 

73 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/100224/artikel.html 

74 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/100224/artikel.html 
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Potentielle trusler 

Patenter er vigtige i medicinalindustrien. Såfremt selskabet mister patenter, eller disse udløber, vil man 

risikere øget konkurrence fra konkurrenter. Disse konkurrenter kan have lavere omkostninger ved ikke at 

investere i forskning og udvikling og kan derfor udkonkurrere ALK på prisen.  

ALK har en meget stor del af sin omsætning fra det europæiske marked. På disse markeder er væksten presset 

af regeringer, der kræver lavere priser, hvilket tvinger ALK til at ekspandere uden for Europa. 

I USA skal allergologer gå på kompromis med egen indtjening, hvis de vælger at behandle med ALK’s 

tabletter. 

Hertil udtaler adm. Direktør Jens Bager: 

”Det er klart en barriere, så Merck har et hårdt stykke arbejde i at overbevise lægen om, at han skal kigge 

mindre på egen pengepung og mere på patientens interesse. ”75  

Store finanshuse, som Nordea påpeger, at der er stor usikkerhed om væksten i USA. Nordea skriver følgende: 

”Vi tror fortsat, at der er en stor andel specialister i USA, som er imod tabletter. ”76 

Generelt er der en stor risiko forbundet ved udvikling af nye præparater. Der er risiko for, at produkterne 

efter lange og omkostningsfulde udviklingsprocesser ikke opnår godkendelse eller ikke opnår den ønskede 

effekt, som forskerne håbede på.  

  

                                                 

75 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/100224/artikel.html 

76 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/100224/artikel.html 



 Værdiansættelse af ALK – Abello A/S 
   

51 

 

Regnskabsanalyse 

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar – 31. december. Årsrapporten aflægges efter reglerne 

i IFRS.  

Danske børsnoterede selskaber har været underlagt regnskabsreguleringen i IFRS siden 2005 for 

koncernregnskabet.  

Børsnoterede selskaber, der ikke indgår i en koncern, har siden 1. januar 2009 været underlagt krav om 

aflæggelse efter IFRS for selskabernes årsregnskaber. Med indførslen af IFRS forordningen af 2002 skete der 

implementering af formueorienteret tilgang i EU for børsnoterede selskaber via IASB. Det er IASB, der 

udarbejder og udgiver regnskabsstandarderne. 

Årsrapporter aflagt efter IFRS indeholder følgende elementer:  

 Totalindkomstopgørelse 

 Balance 

 Pengestrømsopgørelse 

 Egenkapitalopgørelse 

 Anvendt regnskabspraksis 

 Krav i IFRS bekendtgørelsen 

 Andre noter 

For både Årsregnskabsloven og IFRS vedkommende er der tale om formueorienterede 

regnskabsparadigmer, hvor generalklausulen er det retvisende billede.   

Den internationale regulering inden for EU er primært styret af EU, der udstikker overordnede 

regnskabsdirektiver og IASB, der udstikker regnskabsstandarder.  

IFRS og IAS standarderne er opbygget i flere dele: 

 Introduktion 

 Selve standarden 

 Appendiks der er integreret del af IFRS 

 Appendiks der ikke er integreret del af IFRS  

 Basis for Conclusions 

 Guidance on implementation (Ikke del af IFRS) 

 Illustrative eksempler (Ikke del af IFRS) 
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Formålet med at foretage en reformulering af ALK’s balance er, at man hermed kan skelne mellem drifts- 

og finansielle aktiver og forpligtelser. Formålet med at foretage en reformulering af resultatopgørelsen er, at 

man hermed kan skelne mellem overskuddet fra driften og finansieringen samt mellem permanente og 

usædvanlige overskud.   

Årsrapporten aflægges efter IFRS. Som det fremgår ovenfor er formålet med årsrapporter efter IFRS ikke, 

at årsrapporten skal kunne bidrage til en prognose af selskabets værdiskabende evne i fremtiden. Det er på 

baggrund af dette, at man som investor er nødsaget til at foretage en reformulering.  

Den historiske regnskabsanalyse bidrager til at udarbejde en prognose af selskabets værdiskabende evne i 

fremtiden. Den værdiskabende evne stammer fra driftsaktivitet eller finansieringsaktivitet.  

Ved reformulering af ALK’s resultatopgørelse og balance skal regnskabsposterne klassificeres som værende 

driftsaktiviteter, finansieringsaktiviteter eller investeringsaktiviteter.  

Driftsaktiviteter udnytter investeringer til at producere og sælge selskabets produkter. Dermed er 

driftsaktivitet ALK’s primære værdiskabende aktivitet.  

Finansieringsaktiviteter tilvejebringer kapital fra investorerne og tilbagebetaler beløb til investorerne.  

Finansieringsaktiviteter er afledt af driftsaktiviteten som en sekundær værdiskabende aktivitet.  

Investeringsaktiviteter investerer den tilvejebragte kapital i driftsaktiver.  

Samtlige regnskaber er aflagt med en revisionspåtegning uden forbehold. Dermed er de data, som fremgår 

af regnskaberne, troværdige ud fra de indregningskriterier og målemetoder, der er anvendt.  
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Reformulering  

Ovenstående analyse af ALK bidrager til at opnå en bedre forståelse for selskabet og den måde, det opererer 

på. Ved at reformulere de officielle opgørelser opnår man mere retvisende data til anvendelse i de 

efterfølgende nøgletalsanalyser og i den sidste ende værdiansættelsen. 

Ved at foretage reformuleringen inddrages oplysninger fra noterne og ledelsens regnskabsberetning. Dette 

er med til at give en mere udførlig beskrivelse af ALK end den, der fremgår af de officielle opgørelser.77     

Reformulering af resultatopgørelsen 

Formålet med reformulering af ALK’s resultatopgørelse er at spore kilderne til det samlede overskud 

(totalindkomsten) ved at opdele dette i driftsoverskud og netto finansielle omkostninger.  

Totalindkomsten består af nettooverskuddet fra resultatopgørelsen samt anden totalindkomst, som dækker 

posteringer direkte på egenkapitalen. Posteringer direkte på egenkapitalen uden om resultatopgørelsen 

benævnes dirty-surplus accounting.  

Ved reformulering af resultatopgørelsen bliver diverse dirty-surplus posteringer lagt ind i resultatopgørelsen, 

således at resultatopgørelsen bliver fuldstændig. Dette benævnes også clean-surplus accounting. På denne 

måde inkluderes alle overskudskomponenter, hvilket er centralt, når man skal fastlægge ALK’s historiske 

rentabilitet.  

Da formålet er at komme med et skøn over ALK’s fremtidige rentabilitet, skal hovedvægten lægges på de 

indtægter og omkostninger, der forventes at være tilbagevendende. Dette betyder, at man skal ekskludere de 

poster, som ikke forventes at være tilbagevendende samt dem, som i sagens natur er uforudsigelige. Grunden 

til dette ligger i, at man som analytiker ønsker at budgettere over ALK’s permanente overskud.78 

Overskud fra ALK’s drifts- og finansielle aktiviteter har begge skattekonsekvenser. Skatten skal derfor 

allokeres ud på de forskellige overskudskomponenter for at bringe disse på efter – skat basis. Den skat, der 
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hidrører fra overskuddet fra ALK’s kerneaktivitet, sættes over EBIT for at få den effektive skatteprocent på 

EBIT. 79 

Særlige poster 

Resultat af tidligere ophørt virksomhed 

I 2012 opnår selskabet en nettoindtægt på DKK 155 millioner. Posten er beskrevet i årsrapporten 2012: 

”Resultat tidligere ophørt virksomhed blev DKK 155 mio., som vedrører de garantier og indeståelser som 

ALK afgav ved salget af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen A/S i 2005. Ved udløbet af garantiperioden i 

juli 2012 vurderede ALK forpligtelserne og besluttede herefter dels at tilbageføre den oprindelige hensatte 

forpligtelse på DKK 140 mio. og dels at regulere gældsforpligtelserne med DKK 15 mio. Det samlede beløb 

på DKK 155 mio. indregnes som en regulering af den oprindelige gevinst ved salget af Chr. Hansen A/S og 

påvirker hverken pengestrømme eller skat i 2012.”80 

Reformulering af balancen 

Den officielle balance klassificerer passiver i henholdsvis langfristede og kortfristede. Denne klassifikation 

anvendes til at dække kreditorernes informationsbehov i forbindelse med kreditværdighedsanalyser.  

Ved reformuleringen af balancen opdeles aktiver og passiver i de forskellige kilder til rentabilitet, henholdsvis 

driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.  

Driftsaktiviteter er poster, som vedrører produktion og salg af ALK’s varer. Finansieringsaktiviteter er poster, 

som anvendes i forbindelse med finansiering af driften. Den reformulerede balance er vedlagt som bilag.81 

Den reformulerede balance giver indsigt i, hvordan ALK organiserer sin forretningsmodel. Den 

reformulerede balance benævnes derfor også ”Den strategiske balance”.82 

ALK har, i en del af analyseperioden, haft netto finansielle aktiver. Dette skyldes, at ALK en del af perioden 

har haft betydelige likvide beholdninger kombineret med en relativ lav grad af ekstern gæld.  
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80 ALK - Årsrapport 2012, side 15 
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Analyse af regnskabskvalitet 

Formålet med at foretage en analyse af regnskabskvalitet er, at det giver analytikere mulighed for at vurdere, 

hvorvidt ALK’s regnskabsføring fanger selskabets underliggende forretningsmæssige aktiviteter.  

Såfremt selskabets historiske og nuværende overskud og rentabilitet ikke er korrekt afspejlet i dens finansielle 

opgørelser, vil dannelse af et kvantitativt billede af dens forventede fremtidsudsigter være behæftet med stor 

usikkerhed.  

Dermed handler det for investor om at identificere områder, hvor der er fleksibilitet i regelsættene samt 

vurdere det hensigtsmæssige i den anvendte regnskabspraksis og ledelsens foretagne skøn og vurderinger. 

Ved at gøre dette, bliver analytikeren i stand til at fastlægge omfanget af regnskabsmæssig støj i regnskabet.83  

Ved at udføre en velfunderet analyse af regnskabskvaliteten forbedres pålideligheden af nøgletalsanalysen. 

Der findes tre potentielle kilder til regnskabsmæssig støj:  

1. Støj / forvrængning introduceret ved stivheden i regnskabsregler 

2. Tilfældige fejl i regnskabsmæssige skøn 

3. Systematiske rapporteringsvalg af ledelsen for at opnå specifikke mål84 

De tre kilder til regnskabsmæssig støj gennemgås yderligere herunder.  

Støj fra regnskabsregler 

”Regnskabsreglerne bidrager med støj og forvrængning, fordi det ofte er vanskeligt at begrænse ledelsens 

skøn uden samtidig at reducere informationsindholdet i regnskabsdata. ”85 

I forhold til ALK’s regnskaber kan her nævnes udgifter til forskning. Dette er beskrevet i litteraturen: 

”For eksempel kræver IAS 38, at virksomheder indregner et aktiv for afholdte udgifter til udviklingsprojekter, 

såfremt disse skønnes at ville bidrage med fremtidige økonomiske fordele. Samtidig kræves, at virksomheder 

omkostningsfører forudgående udgifter til forskning i den periode hvor de afholdes… Det vil dog typisk 
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være sådan, at nogle –men ikke alle- forskningsudgifter vil bidrage med fremtidig værdi. Det forhold, at IAS 

38 ikke tillader virksomheder at skelne mellem de to typer af udgifter på det tidlige forskningsstadie, leder til 

systematisk støj i de rapporterede regnskabstal. ”86 

Dette forhold er yderligere diskuteret i afsnittet vedrørende ikke-indregnede immaterielle aktiver.  

De ensartede regler, som selskaber anvender til aflæggelse af årsregnskaber, kan umuligt indfange karakteren 

af hver enkelt individuelle virksomheds transaktioner. Dermed opstår regnskabsmæssig støj.  

Tilfældige fejl i regnskabsmæssige skøn 

Ledelsen i virksomheder kan aldrig med fuld sikkerhed forudsige fremtidige begivenheder. Omfanget af 

tilfældige fejl i ledelsens skøn afhænger af en række faktorer.  

Faktorerne, som påvirker kvaliteten af ledelsens skøn, omfatter: 

- Transaktionernes kompleksitet 

- Stabiliteten i virksomhedens omgivelser 

- Uforudsete økonomiske ændringer 87 

 

Ledelsens rapporteringsvalg 

Ledelsen kan have en række incitamenter til at påvirke de regnskabsmæssige skøn i en specifik retning.  

Dette kan være tilfældet, såfremt selskabet har betingelser indbygget i låneaftaler. Såfremt en virksomheds 

låneaftaler er bundet op på opnåelse af særlige regnskabstal eller nøgletal, giver det ledelsen stærke 

incitamenter til at påvirke tallene.  

Det kan være tilfældet, hvis selskabets ledelse er aflønnet efter en model om præstationsbaseret aflønning.  

Det kan være tilfældet, hvis der er konkurrence om virksomhedskontrol, det vil sige, hvis selskabet er udsat 

for et fjendtligt overtagelsesforsøg. 
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Det kan være tilfældet, hvis ledelsen har særlige kapitalmarkedsovervejelser, eksempelvis hvis virksomheden 

står over for en kapitalforhøjelse eller lignende.  

Det kan være tilfældet, at ledelsen er påvirket af særlige interessentovervejelser. Et eksempel på dette kan 

være, at virksomheden står over for lønforhandlinger og derfor ønsker at minimere overskuddet, så 

medarbejderne ikke kræver store lønstigninger.  

Det kan være tilfældet, hvis ledelsen har særlige konkurrencemæssige overvejelser. Eksempler på dette kan 

være, at virksomheden ikke ønsker at oplyse lønsomheden på produktniveau for dermed at gøre det sværere 

for konkurrenter at opnå indsigt i virksomheden.  

Det er svært for investor at vurdere, hvorvidt ovenstående har væsentlig indflydelse på ledelsens skøn. I det 

hele taget er det en svær opgave for investorer at vurdere, hvad der ligger bag ledelsens skøn. 

Der henvises her til afsnittet vedrørende årsrapportens formål. Man kan her overveje, hvorvidt selskabers 

regnskaber henvender sig til investorer. Af dette afsnit fremgår det, at begrebsrammen tager udgangspunkt i 

investorernes informationsbehov, da disse behov anses for at være stort set de samme, som hos de andre 

regnskabsbrugere. 

Ved en vurdering af validiteten af ledelsens regnskabsmæssige skøn må man som investor sætte sin lid til, at 

selskabets revisorer er opmærksomme på risici som de ovenstående. Derudover er der regler omkring 

ændring af regnskabspraksis, så virksomheders ledelse ikke kan ændre disse, som det passer dem.  

Et af de områder, hvor selskabers ledelse har betydelige muligheder for at fastlægge regnskabsmæssige skøn, 

er på dagsværdimålinger. Som det fremgår af afsnittet vedrørende dagsværdimåling, har ledelsen visse 

muligheder for at have indflydelse på værdiansættelserne. Dette gælder især, hvis der ikke findes aktive 

markeder for den pågældende post.  
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Ikke – indregnede immaterielle aktiver  

Et problemfyldt område ved værdiansættelsen af ALK er behandlingen af ikke-indregnede immaterielle 

aktiver. Regnskabsreglerne forbyder aktivering af forskningsudgifter, fordi det vurderes, at fordele fra 

sådanne udgifter er for usikre.88 

Baggrunden for, at forskningsomkostninger omkostningsføres, skal findes i anvendt regnskabspraksis i 

ALK’s årsrapport for 2014: 

“Research expenses are recognised in the income statement when incurred. Due to the long development 

periods and significant uncertainties in relation to the development of new products, including risks regarding 

clinical trials and regulatory approvals, it is the assessment that most of the ALK Groups development 

expenses do not meet the capitalisation criteria in IAS 38, Intangible Assets. Consequently, development 

expenses are generally recognised in the income statement when incurred. Development expenses relating 

to individual minor development projects running for short-term periods and subject to limited risk are 

capitalised under other intangible assets. ”89 

I ovenstående understreger ALK, at det blandt andet er på grund af usikkerheden, at omkostninger til 

forskning som altovervejende hovedregel omkostningsføres.  

Direkte omkostningsførelse af udgifter til immaterielle aktiver har to implikationer for investor90. For det 

første medfører udeladelse af immaterielle aktiver oppustede rentabilitetsnøgletal (ROE og ROIC). I ALK’s 

tilfælde har dette den effekt, at forecasting bliver mindre troværdig, idet konkurrencekræfterne ikke over tid 

vil forårsage, at afkastet fuldt ud udlignes i kapitalomkostningerne.  

Denne problematik er almindelig i medicinalvirksomheder, som ofte har høje forskningsomkostninger.  

Den anden effekt af, at omkostningerne ikke aktiveres, er, at det gør det vanskeligt for investor at fastlægge, 

hvorvidt ALK’s forretningsmodel er effektiv. Direkte omkostningsførelse er i modstrid med 

matchingprincippet, og gør det vanskeligt at vurdere performance.91 
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Investor kan enten vælge at lade den regnskabsmæssige behandling forblive som den er og tage højde for, at 

budgettering af langsigtede afkast skal afspejle den iboende forvridning eller aktivere udgifterne og amortisere 

dem over den forventede økonomiske levetid. 92 

Da en vurdering af den forventede økonomiske levetid for forskningsomkostninger i ALK’s tilfælde vurderes 

at være behæftet med en for høj grad af usikkerhed, anvendes den førstnævnte metode, idet der i 

budgetteringen tages højde for problemstillingen.  

Som omtalt har direkte omkostningsførelse af forskningsomkostninger indflydelse på afkastningsgraden 

(ROIC). Afkastningsgraden spiller en central rolle i regnskabsanalysen, hvor den anvendes til måling af afkast 

på ALK’s nettoaktiver. Dette er relevant, eftersom ROIC er en rente som sammenlignes med afkast på 

finansielle markeder, lånerenten i relation til finansiel gearing mv.93  

Afkastningsgraden er en kalkulatorisk post, der afhænger af anvendt regnskabspraksis – i dette tilfælde 

behandlingen af ikke indregnede immaterielle–aktiver.   

Dagsværdimålingers indflydelse på ALK’s regnskaber og regnskabsanalysen 

Nedenstående analyse af ALK’s historiske regnskaber vil, ganske naturligt, være influenceret af reglerne for 

måling af aktiver og forpligtelser på måletidspunktet.  

Såfremt reglerne giver ledelsen i virksomheder mulighed for at afgive subjektive (pessimistiske eller 

optimistiske) dagsværdivurderinger, vil det have indflydelse på investors vurdering af virksomheden.  

Man bør som analytiker være uhyre opmærksom på de forskellige metoder, som ledelsen anvender, når de 

indregner såvel aktiver som forpligtelser i regnskabet. Grunden til dette er, at værdien af disse målinger har 

stor indflydelse på nøgletallene.  Derudover er der, som omtalt i afsnittet vedrørende regnskabskvalitet, flere 

kilder til støj i regnskaber. Disse støjkilder kan være med til at skade analysen ved at gøre den mindre 

troværdig.  

Såfremt alle aktiver og forpligtelser blev handlet på aktive markeder, ville problemet vedrørende subjektivitet 

ikke være til stede. Dette er dog aldrig tilfældet.  

                                                 

92 Sørensen 2012, side 139 

93 Elling 2012, side 345 



 Værdiansættelse af ALK – Abello A/S 
   

60 

 

I afsnittet vedrørende måling af dagsværdi og IFRS 13 forklares det, at måling af dagsværdi er genstand for 

en række subjektive vurderinger for alle andre aktiver og forpligtelser end dem, der handles i aktive markeder. 

Dette fører til, at indregningen er forbundet med en skønsmæssig usikkerhed.  

Subjektiviteten i vurderingerne medfører, at ledelsen gennem sine valg kan påvirke investors analyser af 

virksomheden.  

Med indførelsen af IFRS 13 blev reglerne for måling til dagsværdi samlet i én standard. Dette har bidraget 

til, at investor nemmere kan danne sig et overblik over reglerne, og der er dermed kommet mere 

gennemsigtighed. Alt andet lige vil denne gennemsigtighed kunne bidrage til mere retvisende 

værdiansættelser.  

Derudover har indførelsen af IFRS 13 slået fast, at der ved måling af dagsværdi er tale om en markedsbaseret 

tilgang. Dermed skal investor ikke vurdere, hvorvidt selskabet agter at beholde eller afvikle et aktiv, eller 

hvorvidt en forpligtelse forventes indfriet. Dette højner regnskabskvaliteten for investor – og øger 

sammenligneligheden med andre selskaber. Dette gælder også for indførelsen af dagsværdihierarkiet, som 

ligeledes øger konsistensen og sammenligneligheden i dagsværdimålinger.  

Da IFRS 13 opererer med en række oplysningskrav, hvis formål er at hjælpe regnskabsbruger med at forstå 

grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser opgjort til dagsværdi, bliver investor nemmere i stand til at 

gennemskue målingerne og tage disse med i sin vurdering af virksomheden.  

IFRS 13 fokuserer på observerbare data og dermed de input, der anvendes til opgørelsen af dagsværdien. 

Dermed bliver anvendelsen af ikke-observerbare data minimeret.  

Da man ved brug af de formueorienterede regnskabsprincipper måler aktiver til dagsværdi, vil flere forhold 

dermed have indflydelse på de fremtidige pengestrømme. Eksempler på forhold, som kan påvirke 

dagsværdierne, er blandt andet skiftende markedsforhold og volatilitet i markederne. Dette vil, alt andet lige, 

påvirke værdiansættelserne og forringe prognoseværdien. Ved at anvende de kapitalbaserede 

værdiansættelsesmodeller foretages værdiansættelsen ved tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. 
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Nøgletalsanalyse 

Udviklingen i 2014 

Omsætningen i 2014 steg med 9 %, og omsætningen fra kerneaktiviteterne steg med 4 % i forhold til året 

før.  

Stigningen i omsætningen skyldes primært, at der i året er sket en 10 % stigning i omsætningen fra SCIT 

produkter samt en 10 % stigning fra salget af GRAZAX.  

2014 var et af de bedste år i ALK’s historie. Fremgangen er primært influenceret af en fortsat fremgang i 

kerneforretningen trods udfordringer i Europa, øgede indtægter fra partnerskaber (primært Merck) og øget 

produktivitet og rentabilitet fra effektivisering og omkostningsminimering.94 

Analyse af rentabilitet  

Rentabilitet betegner ALK’s evne til at forrente den investerede kapital. Rentabilitetsanalysen tilrettelægges 

på baggrund af egenkapitalforrentningen. Med en forståelse for, hvordan ALK har forrentet den investerede 

kapital historisk, bliver man bedre i stand til at foretage budgetteringen.   

ALK har i perioden 2010 – 2013 haft netto finansielle aktiver. I 2014 får selskabet dog netto finansielle 

forpligtelser.  

Ved denne analyse anvendes inspiration fra DuPont-pyramiden.95 DuPont-pyramiden er en driftsøkonomisk 

metode, som investor kan anvende til at analysere omkostningsstrukturen og rentabiliteten i ALK.  

Den følgende analyse er opdelt i tre niveauer. Analysen inddeler de finansielle værdidrivere i tre 

analyseniveauer, hvor analyse på et lavere niveau er hægtet sammen med de overliggende analyseniveauer.96 

  

                                                 

94 ALK – Annual Report 2014, side 5 

95 Sørensen 2012, side 211 

96 Sørensen 2012, side 211 



 Værdiansættelse af ALK – Abello A/S 
   

62 

 

Niveau 1 – Opdeling af driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 

Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalforrentningen beregnes som: 

ROE =
Totalindkomst til ordinære aktionærer

Gns. ordinær egenkapital
 

 

Egenkapitalforrentningen er beregnet for ALK. Dette er opsummeret i nedenstående tabel: 

Egenkapitalens forretning 

2014 2013 2012 2011 2010 

8,5% 1,7% 10,1% 9,6% 8,1% 

 

ROE afhænger af udviklingen i ROIC. Denne måler, hvor profitabelt ALK er i stand til at udnytte de 

ressourcer, som selskabet har til rådighed. Egenkapitalforrentningen er påvirket af dagsværdimålingerne på 

aktiverne. Dette skyldes, at når aktiver og passiver måles til dagsværdi, vil resultatopgørelsen indeholde 

dagsværdireguleringsposter.  

Det gælder, at internt oparbejdet goodwill, varemærker, titler og kundeklausuler samt omkostninger til 

forskning og reklame ikke må indregnes i balancen ifølge IFRS. Som omtalt tidligere, anvender ALK omkring 

20 % af omsætningen på forskning og udvikling. Eftersom forskning omkostningsføres, medfører det støj i 

beregningen af såvel ROE som ROIC.  Dette er yderligere uddybet i ovenstående afsnit vedrørende 

regnskabernes kvalitet.  

Finansiel gearing 

Den finansielle gearing måler graden af finansiering af netto driftsaktiverne. Disse er finansieret af såvel netto 

finansielle forpligtelser som egenkapital.  

ROE = ROIC + [FGEAR ∗ (ROIC −  r)] 
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Herunder er de tre faktorer, som har indflydelse på egenkapitalforrentningen, beregnet: 

Afkast på netto driftsaktiver (ROIC) =
Samlet driftsoverskud

Gns. netto driftsaktiver
 

 

ROIC 

2014 2013 2012 2011 

8,9% 1,9% 11,1% 10,9% 

 

 

Finansiel gearing (FGEAR) =
Gns. netto finansielle forpligtelser

Gns. ordinær egenkapital
 

FGEAR 

2014 2013 2012 2011 

       0,004       -0,046       -0,147       -0,164  

 

SPREAD er forskellen mellem ROIC og den gennemsnitlige lånerente i procent r, hvor r beregnes som 

følger: 

r =
Netto finansielle omkostninger

Gns. finansielle forpligtelser
 

Den gennemsnitlige lånerente i procent, r, er beregnet for ALK: 

r 

2014 2013 2012 2011 

103,3% -2,1% 4,1% 2,8% 

 

Spread bliver således: 

SPREAD 

2014 2013 2012 2011 

-94,5% 4,0% 7,0% 8,1% 
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I perioden mellem 2010 og 2013 har ALK netto finansielle aktiver. ROE er i denne periode lavere end ROIC. 

Da en del af ejernes investering er anbragt i finansielle aktiver, bliver ROE reduceret, da de finansielle aktiver 

typisk giver et lavere afkast end investering i driften. Dette er grunden til, at ROE er lavere end ROIC. På 

trods af dette har ALK igennem perioden netto finansielle omkostninger i flere af årene.  

 

Finansiel risiko 

Som det fremgår af ovenstående, har ALK i perioden mellem 2011 og 2013 haft en positiv SPREAD. Dette 

indikerer, at ALK’s afkast fra driften har været højere end de finansielle nettoomkostninger. I samme periode 

har ALK dog haft negativ FGEAR. Dette medfører, at ROE bliver reduceret i forhold til ROIC, og i hele 

perioden har ROE ligget under ROIC. Dermed har ALK i perioden oplevet negativ finansiel gearing.  

Niveau 2 – Dekomponering af ROIC 

ROIC måler, hvor rentabelt ALK er i stand til at implementere sine netto driftsaktiver til at skabe 

driftsoverskud. ROIC bliver herunder dekomponeret i overskudsgraden og omsætningshastigheden. 

Overskudsgraden 

Den procentvise andel af salget, som bliver til overskud, betegnes overskudsgraden. Dermed måler 

overskudsgraden overskud pr. salgskrone. 

Overskudsgraden beregnes som følger: 

Overskudsdsgrad =
Samlet driftsoverskud

Nettoomsætning
 

 

Overskudsgraden er beregnet for ALK. Denne er opsummeret i nedenstående tabel: 

Overskudsgrad 

2014 2013 2012 2011 2010 

8,4% 1,8% 9,0% 8,1% 7,4% 
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Omsætningshastigheden  

Omsætningshastigheden måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver. 

Omsætningshastighed =
Nettoomsætning

Gns. NDA
 

 

Omsætningshastighed 

2014 2013 2012 2011 

1,053 1,038 1,236 1,342 

 

Det ses ofte, at brancher med høje overskudsgrader har lave omsætningshastigheder, da der er en negativ 

sammenhæng mellem overskudsgraden og omsætningshastigheden. Dette er også tilfældet i ALK.  

Niveau 3 – Analyse af overskudsgraden og omsætningshastigheden 

EBITDA–margin udtrykker overskud før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer som en andel af salget. 

Dermed beregnes EBITDA – margin som følger: 

EBITDA − margin =
Nettoomsætning − driftsomkostninger

Nettoomsætning
 

 

EBITDA - margin 

2014 2013 2012 2011 2010 

18,5% 11,5% 13,0% 17,2% 12,4% 

EBIT–margin er et summarisk mål for lønsomheden fra ALK’s kerneaktiviteter. Denne beregnes som følger: 

EBIT − margin =
Driftsoverskud fra salg (før skat)

Nettoomsætning
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Denne er beregnet for ALK: 

EBIT - margin 

2014 2013 2012 2011 2010 

12,7% 5,8% 7,8% 12,6% 7,9% 

 

NOPAT–margin er efter skat versionen af EBIT–margin, idet tælleren måler driftsoverskuddet fra salg efter 

skat. NOPAT – margin giver et samlet billede af ALK’s lønsomhed ved at handle med kunder og 

leverandører, fordi den afspejler alle driftshandlinger, der relaterer sig til selskabets kerneaktivitet.97 

NOPAT - margin 

2014 2013 2012 2011 2010 

7,7% 3,9% 5,4% 7,7% 4,5% 

 

Analyse af omsætningshastigheden 

Omsætningshastigheden er den anden driver bag ROIC. Ved at foretage en detaljeret analyse af 

omsætningshastigheden bliver man i stand til at vurdere effektiviteten i ALK’s kapitaltilpasning.  

Der er to primære områder relateret til kapitalstyringen. Det drejer sig om styringen af arbejdskapitalen og 

styringen af anlægskapitalen.  

Gns. netto driftsaktiver

Nettoomsætning
=

Gns. arbejdskapital

Nettoomsætning
+

Gns. anlægskapital

Nettoomsætning
 

I forhold til styringen af arbejdskapital er de vigtigste komponenter varebeholdninger, tilgodehavender fra 

salg og gæld til leverandører. Dette skyldes, at selskaber er nødsaget til at investere i arbejdskapital for at 

kunne udøve sine normale driftsaktiviteter.  

I forhold til styringen af anlægskapitalen er de vigtigste komponenter immaterielle og materielle anlægsaktiver 

samt andre langfristede driftsaktiver fratrukket langfristede driftsforpligtelser98.  

                                                 

97 Sørensen 2012, side 221 

98 Sørensen 2012, side 224 
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Herunder er en specifikation af styringen af henholdsvis arbejdskapital og anlægskapital i ALK: 

 

Styring af arbejdskapital 

ALK er, som alle andre virksomheder, nødsaget til at investere i arbejdskapital for at udøve sin normale 

driftsaktivitet. Den inverse omsætningshastighed udtrykker, hvor mange øre, der er bundet i arbejdskapitalen 

til at skabe én krones salg. Ideelt set ønsker en virksomhed at skabe et salg på baggrund af et minimum af 

investeringer i arbejdskapital.99  

Styring af anlægskapital 

Det andet område af kapitalstyringen vedrører udnyttelse af anlægskapitalen. En meget stor del af denne 

består i ALK’s tilfælde af materielle aktiver. Derudover består en stor del af immaterielle aktiver.  

Ovenstående opdeling, kombineret med de beregnede nøgletal, gør det muligt for investor at udforske en 

række relevante områder vedrørende selskabets drift og dermed blive i stand til at vurdere selskabets evne til 

at drive forretning og udnytte de ressourcer, som man har til rådighed, på den mest effektive måde.  

Derudover kan investor nemmere sammenligne selskabet med andre selskaber og dermed vurdere 

effektiviteten af den måde, ALK forvalter sine aktiviteter.   

                                                 

99 Sørensen 2012, side 224 

2014 2013 2012 2011 2010

0,98                1,00          0,89         0,73         0,84         

0,17                 0,15          0,13         0,12         0,14         

0,10                 0,10          0,11         0,11         0,12         

0,04                 0,07          0,07         0,04         0,05         

0,04                 0,04          0,06         0,06         0,07         

-0,25               -0,27        -0,29        -0,32        -0,30        

0,09                 0,10          0,07         0,02         0,08         

0,27                 0,30          0,28         0,26         0,28         

0,64                 0,63          0,56         0,53         0,56         

-0,02               -0,03        -0,03        -0,08        -0,09        

0,89                 0,90          0,81         0,71         0,75         

Netto driftsaktiver / Nettoomsætningen

Materielle aktiver / Nettoomsætning

Netto andre langfristede driftsforpligtelser / Nettoomsætning

Anlægskapital / Nettoomsætning

Tilgodehavende fra salg / Nettoomsætning

Varebeholdning / Nettoomsætning

Andre kortfristede driftsaktiver / Nettoomsætning

Leverandørgæld / Nettoomsætning

Andre kortfristede driftsforpligtelser / Nettoomsætning

Arbejdskapital / Nettoomsætning

Immaterielle aktiver / Nettoomsætning
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Budgettering og proforma regnskab 

ALK’s forventninger til 2015 er præget af begrænset optimisme. Selskabet forventer således en stigning i 

omsætningen fra kerneaktiviteterne mellem 0 og 5 %.  

Selskabet forventer at bruge i omegnen af 200 millioner DKK til strategisk vækst på nye markeder og til den 

forventede lancering af husstøvmidetabletten i 2015. Til sammenligning brugte selskabet i 2014 DKK 150 

millioner på disse områder.  

Selskabet forventer, at partnerskaberne vil bidrage til omsætningen, men det understreges, at der er en stor 

del af usikkerhed forbundet med dette, ikke mindst i de første år efter produkterne bliver lanceret.100 

Den værdi, som ALK skaber for sine ejere, er et resultat af komplekse relationer mellem drifts- og 

finansieringsaktiviteterne. For at kunne skønne over den fremtidige værdiskabelse er det nødvendigt at 

budgettere disse aktiviteter, hvilket sker på grundlag af de underliggende ikke-finansielle værdidrivere.101 

Ud fra en prognosesynsvinkel giver målinger til dagsværdi støj. Den historiske analyse, som er foretaget 

ovenfor, bygger på dagsværdimodellen jf. reglerne i IFRS. Budgettet bliver derimod dannet på grundlag af 

kostprismodellen. Dette medfører, at såvel driftsposter som aktiver og overskud får forskelligt indhold.  

Budgettering af driftsaktiviteten involverer budgettering af elementerne salg, driftsoverskud samt investering 

i netto driftsaktiver for at understøtte den budgetterede udvikling i salget. Denne budgettering involverer 

værdidriverne: 

- Salgsvækstrate 

- Arbejdskapital og anlægskapital i procent af salget 

- EBIT – margin  

- Effektiv skatteprocent 

- Andet driftsoverskud 

Ovenstående værdidrivere, koblet med et skøn over driftens kapitalomkostninger, anvendes til at beregne 

værdien ud fra de indirekte værdiansættelsesmodeller.102 

                                                 

100 ALK - Annual Report 2014, side 4 

101 Sørensen 2012, side 249 

102 Sørensen 2012, side 254 
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Budgetperiode  

Ved budgettering er der behov for en eksplicit budgetperiode. Dette gælder, da nutidsværdimodellerne 

foreskriver, at analytiker skal forecaste til det uendelige. Dette er imidlertid ikke muligt i praksis, og man skal 

derfor som investor beslutte sig for en budgetperiode. Budgetperiodens længde strækker sig frem til det 

tidspunkt, hvor man som investor ikke kan udarbejde en bedre forecast end at forudsætte, at alle posterne i 

budgettet følger en konstant vækstrate. Perioden efter budgetperioden benævnes terminalperioden og 

omfatter investors skøn over ALK’s værdiskabelse ud over budgetperioden.  

Der er valgt at anvende en 10 årig budget-periode. Dette grunder i, at der formentlig vil gå nogle år, før 

selskabets nye produkter bliver færdiglanceret. Det vurderes samtidig, at en længere periode vil være behæftet 

med en for høj grad af usikkerhed.  

Salgsvækstrate 

På baggrund af den strategiske analyse af ALK ses det, at der er flere faktorer, som kan påvirke selskabets 

fremtidige salg. På den positive side opererer selskabet på et marked med et meget stort vækstpotentiale. 

Såfremt selskabets produkter, ikke mindst de nye tabletter, bliver lanceret, ligger der et stort potentiale.  

På den negative side er markedet præget af usikkerhed fra blandt andet politisk side. Dette kan påvirke 

tilskudsordninger og gøre ALK’s produkter dyre for forbrugerne.  

Som det fremgår af SWOT–analysen, er ALK’s fremtid præget af en meget høj grad af usikkerhed. 

Lanceringen af nye produkter kombineret med indtrængen på nye markeder forventes at medføre en vækst 

i salget inden for de kommende år. På grund af dette forventes ALK at ligge nogenlunde på niveau med 2014 

de kommende år. Dermed anvendes et salgsvækstrate på 8 % i 2015 og 2016. I de næste år forventes 

lanceringen af de nye præparater for alvor at komme til udtryk i salget. På grund af dette budgetteres der med 

en salgsvækstrate på 12 % i 2017 og 2018, og 14 % i 2019 og 2020. I denne forventning er også argumentet 

om, at forbrugerne forventes at acceptere den nye behandlingsform. Efter 2020 og frem til terminalperioden 

i 2025 budgetteres med en salgsvækstrate på 7 %, primært på grund af usikkerheden.  

EBIT – margin 

Forskningsomkostninger følger nettoomsætningen. Dette er tilfældet, da ALK’s politik er at anvende 20 % 

af nettoomsætningen på forskning. Dermed kan denne bestemmes med en forholdsvis stor grad af sikkerhed.  
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Som omtalt ovenfor er ALK’s fremtid præget af usikkerhed. På grund af forventningen om øget salg frem i 

tiden følger budgetteringen af EBIT – margin i høj grad salgsvækstraten.  

Det skal understreges, at der er en stor usikkerhed ved budgettering ved et selskab som ALK.  

ALK beskriver i deres årsrapport, at en af de største risici omfatter forskning og udvikling: 

”The future success of ALK depends on the company’s ability to maintain current products and successfully 

identify, develop and market new, innovative drugs, which involves significant risks. A pharmaceutical drug 

must be subjected to extensive and lengthy clinical trials to document aspects such as safety and efficacy 

before it can be approved for marketing. In the course of the development process, the outcome of these 

trials is subject to significant risks. Even though substantial resources are invested in the development 

process, the trials may produce negative results. Delays in obtaining regulatory approvals – or failure to 

obtain such approvals – may also have a major impact on the ability of ALK to achieve its long term goals.”103 

Derudover beskriver ALK de risici, som selskabet oplever i forhold til godkendelsen af nye produkter i 

selskabets årsrapport for 2014. Disse risici er gennemgået i den strategiske analyse og implementeret i såvel 

SWOT-analysen som vurderingen af data i forbindelse med budgetteringen. 

”If ALK and its partners succeed in developing new products and obtaining regulatory approval for them, 

the ability to generate revenue depends on the products being accepted by doctors and patients. The degree 

of market acceptance of a new product or drug candidate depends on a number of factors, including the 

demonstration of clinical efficacy and safety, cost-effectiveness, convenience and ease of administration, 

potential advantages over alternative treatment methods, competition, and marketing and distribution 

support. If ALK’s new products fail to achieve market acceptance, this could have a significant influence on 

the company’s ability to generate revenue.”104 

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet budgettering for ALK.  

Budgetteringen er vedhæftet som bilag sammen med de udarbejdede proforma regnskaber. 

 

                                                 

103 ALK – Annual Report 2014, side 16 

104 ALK – Annual Report 2014, side 16 
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Værdiansættelse  

I en artikel i Børsen beskrives ALK som en svær virksomhed for investorer at værdiansætte.  

”Selskabets eksisterende allergivaccine dikterer nemlig, at selskabet burde værdiansættes som en regulær 

medicinalvirksomhed, mens selskabets pipeline af allergimedicin i tabletform læner sig mere op ad et 

biotekselskab. ”105. 

Ved værdiansættelse kan investor vælge at anvende enten relative modeller eller absolutte modeller. Følgende 

værdiansættelse fokuserer på anvendelse af de absolutte modeller.  

Ved brug af absolutte værdiansættelsesmodeller anvendes enten en direkte eller en indirekte 

værdiansættelsesmodel. De direkte modeller værdiansætter egenkapitalen, mens de indirekte modeller 

værdiansætter virksomhedens samlede værdi. I det følgende anvendes de indirekte modeller.  

Ved anvendelse af de indirekte modeller kan investor vælge at anvende henholdsvis Cash Flow modellen 

eller Residualoverskudsmodellen.  

Ved at benytte den diskonterede Cash flow model beregnes ALK’s værdi ved at tilbagediskontere de 

fremtidige frie Cash flows til selskabet.  

Ved at anvende Residualindkomstmodellen beregnes ALK’s værdi ved at sammenlægge nettodriftsaktiverne 

i år nul med nutidsværdien af fremtidige residualindkomster fra driften med deres vægtede afkastkrav.  

Ulempen ved RI–modellen er, at den bygger på regnskabskonventioner og dermed eventuel 

regnskabsmanipulation fra ledelsens side.106 

Dagsværdibegrebet er centralt ved brugen af residualindkomstmodellen. Ved at anvende DCF–modellen 

minimeres effekten af dagsværdibegrebet således.  

Residualindkomst–modellen bygger på årsregnskabets målinger. Dette betyder, at hovedparten af 

værdiansættelsen foregår i regnskabspraksis. ”Kvalitetsforbedringer opnås ved at indregne flest mulige 

                                                 

105 http://investor.borsen.dk/artikel/1/297337/alk-abello_vaerdisat_mellem_to_stole.html 

106 Sørensen, side 42 
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poster, der opfylder definitionerne på aktiver og forpligtelser og ved at ændre fra historisk kostpris til 

dagsværdi i den udstrækning, at disse værdier kan måles pålideligt. ”107  

Der er i denne afhandling valgt at anvende DCF–modellen ved værdiansættelsen. Anvendelsen af denne 

model kræver et indgående kendskab til ALK. Dette kendskab er søgt opnået igennem den historiske analyse 

i de foregående afsnit. Ved anvendelse af DCF–modellen tages der ikke udgangspunkt i bogførte værdier i 

balancen, som det er tilfældet i RIDO–modellen.  

Ved anvendelse af DCF–modellen anlægges der et informationsperspektiv på årsrapporten. Dette betyder, 

at det for investor er ligegyldigt, om oplysningerne står i balancen, en note eller i ledelsesberetningen. 

Grunden til dette er, at oplysninger alene tjener som rådata for investor. Det betyder, at kvalitetskravene til 

årsrapporten drejer sig om mængden af offentligt tilgængelige oplysninger frem for, hvordan de præsenteres. 

Dette medfører også, at det er ligegyldigt, hvorvidt oplysninger måles til dagsværdier eller historiske 

kostpriser. 108 

Formlen for DCF–modellen kan opsummeres som følger: 

= ∑
FCFt

(1 + rWACC)t
+

FCFT+1

(rWACC − g)(1 + rWACC)T
− NFF0

T

t=1

 

Hvor:  

 FCFt = DOt - ∆NDAt 

Beregning af afkastkrav 

Der er i markedet en udbredt konsensus om brugen af Capital Asset Pricing-modellen (CAPM) til 

fastlæggelse af afkastkrav ved brug af DCF–modellen.  

Ifølge CAPM–modellen er ejernes afkastkrav en funktion af den risikofrie rente, markedspræmierenten samt 

beta.  

                                                 

107 Sørensen 2012, side 42 

108 Sørensen, side 41  
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Markedsrisikopræmien udtrykker det merafkast, en investor kræver for at investere i risikobehæftede aktiver 

frem for risikofrie aktiver. 

re = rf + β [E(rm) − rf] 

Hvor: 

 re = ejernes afkastkrav 

 rf = risikofri rente 

 β = beta (systematisk risiko) 

 E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen  

 E(rm) – rf = markedets risikopræmie 

 

Den risikofrie rente  

Teoretisk anses den risikofrie rente som renten på nul–kuponobligationer. I praksis anvendes den 

toneangivende 10 – årige statsobligation som estimat for den risikofrie rente.109  

Det skal her bemærkes, at de danske renter for tiden ligger historisk lavt. Ifølge data fra Danmarks Statistik 

lå renten på den 10 – årige danske statsobligation ultimo februar 2015 på 0,12 %.  

Udviklingen på den 10-årige danske statsobligation kan ses på følgende graf: 

110 

                                                 

109 Sørensen 2012, side 44 

110 Figur egen tilvirkning, data fra Danmarks Statistik 
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Risikopræmie 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier relativt til at investere i risikofrie 

aktiver. 

Da der historisk har været store udsving i størrelsen på risikopræmien, findes der i markedet en konsensus 

om en markedsrisikopræmie på mellem 4 – 5 %. Dette harmonerer med det niveau, risikopræmien har ligget 

på de seneste år.  

 

Estimering af beta 

For alle aktier gælder, at større risiko, målt ved beta, kompenseres ved tilsvarende større risikopræmie. Beta 

er et relativt risikomål. Sammenhængen mellem risiko og beta kan forklares som følger: 

 β = 0 --> Risikofri investering 

0 < β < 1 --> Investering med mindre risiko end markedsporteføljen  

β = 1 --> Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 --> Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Betaværdier kan estimeres på baggrund af den historiske samvariation mellem den enkelte akties afkast og 

afkastet på aktiemarkedet.  

Problemet ved denne fremgangsmåde er, at der bliver tale om historiske tal, der ikke nødvendigvis er 

anvendelige ved estimering af fremtidige forløb. 111  

 På baggrund af dette anvendes en common sense metode, hvor der sker en kvalitativ vurdering af ALK’s 

samlede risiko, der herefter konverteres til et beta estimat.   

Ifølge Thompson Reuters vurderes ALK’s betaværdi til 0,46 pr. marts 2015.112 Dermed vurderes ALK aktien 

som mindre volatil end markedet.  

                                                 

111 Sørensen 2012, side 45 

112 www.reuters.com 
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Ovenstående anvendes til at beregne afkastkravet til brug for beregning af egenkapitalværdien. Ønsker man 

at beregne virksomhedsværdien eller værdien af driften, må der tages hensyn til virksomhedens 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. 

De gennemsnitlige kapitalomkostninger tager højde for både ejernes og långivernes afkastkrav.113 

Den generelle formel til estimering af vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter selskabsskat kan 

udtrykkes som:  

 rWACC =
V0E

V0EV
x re +

V0NFF

VEV x rg  

Hvor: 

 rWACC = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

 V0
E = markedsværdi af egenkapitalen 

 V0
NFF = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

 V0
EV = markedsværdi af virksomheden (V0

EV = V0
E + V0

NFF) 

 re = ejernes afkastkrav 

 rg = finansielle omkostninger efter skat 

Relationen viser, at afkastkravet for at investere i ALK’s driftsaktiviteter er et vægtet gennemsnit af ejernes 

og långivernes afkastkrav, hvor vægtene udgøres af den relative værdi af egenkapitalen og nettogælden i 

forhold til den samlede værdi af ALK.114 

I ovenstående definition er der kun medtaget to typer af finansiering. Såfremt finansieringsformen havde 

inkluderet andre finansieringsformer som eksempelvis konvertible obligationer eller hybride 

finansieringsformer, skulle formlen omskrives. Dette er imidlertid ikke nødvendigt i ALK’s tilfælde.  

 

  

                                                 

113 Sørensen 2012, side 46 

114 Sørensen 2012, side 47 



 Værdiansættelse af ALK – Abello A/S 
   

76 

 

Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav 

De finansielle forpligtelsers afkastkrav rg kan estimeres som rg = (rf + rs)(1-ts) 

Hvor: 

 rf = risikofri rente 

 rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

 ts = selskabsskatteprocent 

Som den risikofri rente anvendes den toneangivende 10–årige statsobligation som estimat. Som omtalt 

tidligere ligger denne for tiden historisk lavt.  

Det selskabsspecifikke risikotillæg indebærer, at en virksomhed, som långivere anser som mere risikofyldt, 

må betale en højere rente for at kompensere for den øgede risiko. Såfremt virksomheden ikke er ratet, kan 

kreditratings fra sammenlignelige virksomheder anvendes som inspiration (syntetisk rating).  

Beregning af diskonteringsfaktoren 

Såfremt værdiansættelsen sker ved brug af en direkte model, skal ejernes afkastkrav re anvendes. Såfremt 

værdiansættelsen sker ved brug af en indirekte model, skal de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, 

rWACC, benyttes. 115 

I nedenstående værdiansættelse er der, som beskrevet, anvendt DCF – modellen og dermed anvendes rWACC.  

Som omtalt i afsnittet vedrørende budgettering er de anvendte data i budgetteringen fremkommet ud fra den 

viden vedrørende ALK’s fremtidige værdiskabelse, som er opnået i løbet af den strategiske analyse. Da der 

er tale om subjektive vurderinger, og da den fremtidige udvikling er behæftet med en høj grad af usikkerhed, 

er den beregnede værdi sammenholdt med vurderinger fra eksterne analytikere, herunder Nordea, Sydbank 

og Banknordik.   

                                                 

115 Sørensen 2012, side 49 
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Ved at anvende budgetforudsætningerne fra ovenstående afsnit116 beregnes værdien af ALK’s aktie ved brug 

af Discounted Cash Flow–modellen til: 

 

833 DKK 

 

Denne værdi ligger omkring 10,3 % højere end kursen pr. 15. marts 2015. Dermed er der indikationer på, at 

aktien er undervurderet på markedet. 

 

Aktieanbefalinger 

Ovenstående kursmål på DKK 833 harmonerer med flere anbefalinger fra de store investorhuse.  

Den 13. marts 2015 har Jyske Bank en købsanbefaling på aktien med et kursmål på DKK 850. Analytikerne 

forklarer denne anbefaling:  

”Vi anbefaler køb af aktien, da ALK i sin eksisterende forretning har lagt det værste bag sig, og udsigterne i 

USA for den tabletbaserede vaccineforretning er gode. Derudover ser vi de kommende 18 måneder en 

tiltagende nyhedsstrøm med flere begivenheder, der kan påvirke kursen positivt. ” 117 

Sydbank fastholder den 6. februar 2015 deres købsanbefaling. Sydbank har ved hjælp af DCF – modellen 

beregnet en kurs ved højvækstscenarie på DKK 827,2. Sydbank understøtter anbefalingen: 

”Tungt nyhedsflow vil drive aktiekursen – vi fastholder Køb. ALK-Abellós aktiekurs vil fortsat efter vores 

vurdering være drevet af nylanceringer og nyheder fra pipelinen. ” 118 

Banknordik vurderer, at et problem for ALK kan være modviljen hos lægerne til at anbefale behandling med 

tabletter.  

                                                 

116 De samlede budgetforudsætninger samt proforma regnskaber er vedhæftet som bilag 

117 http://www.jyskebank.dk/finansnyt/aktieanbefalinger/aktiedetaljer?cat=JyskeMarkets/ALKb.CO&assetid=ALKb.CO 

118 https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-028772 
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”Et stort problem er, at der er et langt større økonomisk incitament for lægestanden i at behandle med 

injektioner. Ved at anbefale en injektion evt. ugentligt i flere måneder får lægen betaling pr. patientbesøg, i 

modsætning til blot at skulle udskrive én recept én gang. Lægernes ”undskyldning” for at benytte injektioner 

er, at det er her, de har erfaring, de kan lave en blanding der er skræddersyet til patienten, og de kan følge 

patientens udvikling gennem behandlingen. Denne hurdle mener selskabet at kunne imødekomme ved at 

samarbejde med allergilægerne og evt. henvise yderligere patienter til dem. ALK-Abelló håber således, at 

lægerne vil benytte ALK tabletter til de patienter, der ikke ønsker at behandles med injektioner. ”119 

På grund af ovenstående betragtninger anbefaler Banknordik ”Hold”: 

”ALK-Abelló kan meget vel gå en lys tid i møde, men forvent ingen lynudvikling. Selskabets produkter skal 

først accepteres af læger og patienter, og det kan nemt tage et par år. Vi anbefaler derfor ”HOLD” på ALK 

Abelló. ”120 

Hjemmesiden 4-traders.com har samlet 8 købsanbefalinger i midten af marts 2015. Ud af disse 8 anbefaler 5 

”Køb”, 1 ”Outperform” og 2 ”Hold”.  

Det gennemsnitlige kursmål fra de 8 anbefalinger ligger på DKK 882. 121 

 

  

                                                 

119 https://www.banknordik.dk/Files/DK/Dokumenter/Investering/Aktiespots/ALK-Abell%C3%B3.pdf 

120 https://www.banknordik.dk/Files/DK/Dokumenter/Investering/Aktiespots/ALK-Abell%C3%B3.pdf 

121 http://www.4-traders.com/ALK-ABELLO-AS-1412833/consensus/ 
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Konklusion 

I nærværende afhandling er der foretaget strategisk analyse samt værdiansættelse af ALK aktien. 

Afhandlingen er udarbejdet med fokus på reglerne i begrebsrammen og IFRS 13.   

Begrebsrammen tager udgangspunkt i investorernes informationsbehov, da disse behov anses for at være 

stort set de samme som hos de andre regnskabsbrugere. På trods af dette viser ovenstående afhandling, at 

selskabets årsregnskaber i høj grad er præget af selskabets ledelses regnskabsmæssige skøn. Disse skøn kan 

være påvirket af specielle hensyn, som ikke nødvendigvis tegner det mest retvisende billede af selskabets 

finansielle stilling.  

På grund af dette må man som investor være varsom med, hvordan man anvender informationer fra 

selskabets årsrapporter.  

I ovenstående afhandling er begrebsrammen samt årsrapportens formål gennemgået med fokus på målinger 

af dagsværdi og IFRS 13.  

Der er i afhandlingen beskrevet, hvorledes ikke indregnede immaterielle aktiver, herunder direkte 

omkostningsførelse af forskningsomkostninger, påvirker afkastningsgraden, ROIC og dermed investors 

vurdering af selskabet.  

I værdiansættelsen beregnes en kurs for ALK aktien på DKK 833. Denne kurs er i overensstemmelse med 

anbefalinger fra flere af de store professionelle investorer.  

Som omtalt igennem afhandlingen er værdiansættelsen af ALK præget af en høj grad af usikkerhed. Denne 

usikkerhed udspringer fra risici vedrørende udvikling af nye præparater, eventuel politisk modstand mod 

behandlingsmetoden, modstand fra læger samt forbrugernes vilje til at tage imod behandlingen.  

Alt i alt er ALK en virksomhed med et stort potentiale, og såfremt de nye præparater bliver accepteret af 

både politikere, læger og forbrugere, synes der at være store muligheder for værdistigning for selskabet inden 

for en kortere årrække.   
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Perspektivering 

Værdiansættelsen er foretaget ved hjælp af Discounted Cash Flow (DCF) modellen. Andre resultater kunne 

have været opnået, såfremt der var blevet anvendt alternative metoder til værdiansættelsen.  

Den strategiske analyse og værdiansættelsen er skrevet ud fra investors synspunkt. Det kunne være 

interessant at indgå et tættere samarbejde med ALK for således at kunne inddrage ikke offentligt tilgængelig 

information.  

Som almindelig investor kan det være svært at vurdere præparaterne i pipeline. Dermed kunne investor med 

fordel alliere sig med fageksperter inden for allergi–behandling for således at kunne øge troværdigheden i 

budgetteringen.  

ALK er en oplagt kandidat til opkøb, såfremt en af de store medicinalvirksomheder ønsker at indtræde på 

markedet for allergi–behandling. Dermed kunne man med fordel gå mere i dybden i forhold til potentielle 

opkøbskandidater og dermed foretage en detaljeret due – diligence.  

Derudover kunne en endnu større kvalitet opnås, såfremt investor fik foretaget en detaljeret analyse af de 

forskellige samarbejdspartnere, som ALK anvender på såvel de eksisterende som potentielle markeder. Dette 

skyldes, at en virksomhed med ALK’s begrænsede størrelse er meget afhængig af effektive 

samarbejdspartnere på verdensmarkederne.  

Generelt bør investor være opmærksom på behandlingen af immaterielle aktiver. Som det fremgår af 

afhandlingen, har den regnskabsmæssige behandling af omkostninger til forskning indflydelse på vurderingen 

af ALK. På grund af dette kunne man med fordel foretage en detaljeret undersøgelse af effekterne af den 

regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver.  

I forlængelse af diskussionen angående dagsværdimålinger og IFRS 13 kunne det være relevant at undersøge 

effekterne af implementeringen af denne nye standard på selskabers aflæggelse af årsregnskaber.  

Igennem afhandlingen er det diskuteret, hvorvidt indregning af aktiver og forpligtelser til dagsværdi vil 

påvirke værdien af ALK. I forlængelse af dette kunne det være interessant at undersøge indflydelsen på en 

række selskaber i forskellige brancher for hermed at kunne vurdere, hvor indflydelsen af reglerne på 

indregningerne er størst.  
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Bilag 

Bilag 1 – Reformuleret resultatopgørelse 2010 – 2014 

 

 

Mio. DKK

2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsætning 2.433 2.244 2.345 2.348 2.140

Driftsomkostninger (1.984) (1.987) (2.039) (1.944) (1.875)

EBITDA 449 257 306 404 265

Afskrivninger og amortiseringer (Fra noterne) (140) (127) (124) (107) (95)

Driftoverskud fra salg før skat - EBIT 309 130 182 297 170

Skat af årets resultat (rapporteret) (119) (43) (59) (121) (79)

Skat allokeret til andet driftsoverskud 1 0 0 1 6

Skattefordel (3) (1) 5 3 (1)

Driftoverskud fra salg efter skat - NOPAT 188 87 128 180 96

Andre driftsposter, netto 4 1 0 2 22

Skat på andre driftsposter (1) (0) 0 (1) (6)

Core driftsoverskud 191 87 128 181 112

Særlige poster (49) (22) (64) 0 0

Resultat tidligere ophørt virksomhed 0 0 155 0 0

Valutakurstab/gevinst, netto fra drift 39 (12) (3) 9 18

Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder 43 (18) 0 2 33

Sikring af fremtidige transaktioner 0 0 0 0 (1)

Gain / losses on pension plans (18) 0 0 0 0

Skat relateret til øvrig totalindkomst (1) 5 (5) (1) (4)

Samlet driftsoverskud, efter skat 205 40 211 191 158

Netto finansielle poster (13) (3) 18 13 (3)

Skattefordel 3 1 (5) (3) 1

Totalindkomst før minoriteter 195 38 224 201 156

Minoritetsinteressernes andel af totalindkomsten 0 0 0 0 0

Totalindkomst til ordinære aktionærer 195 38 224 201 156

Effektive skatteprocent på EBIT 39,5% 33,7% 29,9% 39,6% 46,9%

Selskabsskatteprocent 24,5% 25% 25% 25% 25%

Reformuleret Resultatopgørelse - ALK Abello
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Bilag 2 – Reformuleret balance 2010 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 2013 2012 2011 2010

Immaterielle driftsaktiver 663          674          649          619          607          

Materielle driftsaktiver 1.549       1.405       1.323       1.236       1.195       

Andre langfristede driftsaktiver 168          136          69            68            65            

Langfristede driftsforpligtelser -222         -195         -130         -256         -259         

Anlægskapital 2.158       2.020       1.911       1.667       1.608       

Kortfristede driftsaktiver 743          717          708          642          685          

Kortfristede driftsforpligtelser -519         -497         -536         -597         -505         

Arbejdskapital 224 220 172 45 180

NETTO DRIFTSAKTIVER 2.382       2.240       2.083       1.712       1.788       

Ordinær egenkapital 2.354       2.249       2.284       2.167       2.018       

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0

Finansielle aktiver -296         -336         -533         -789         -278         

Finansielle forpligtelser 324          327          332          334          48            

Netto finansielle aktiver/forpligtelser 28 -9 -201 -455 -230

SAMLET FINANSIERING 2.382       2.240       2.083       1.712       1.788       

Reformuleret Balance - ALK Abello
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Bilag 3 - Forudsætninger  

 

 

Bilag 4 – Proforma opgørelser 
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Bilag 5 – DCF – modellen  

 


