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1 Indledning 

Det amerikanske præsidentvalg blev den 8. november 2016 vundet af den amerikanske forretningsmand og 

republikaner Donald Trump. Forud for valgdagen havde der været en intensiv valgkamp og diskussion 

imellem kandidaterne, hvor både beskyldninger og valgløfter havde fyldt meget. Dette havde ikke kun 

betydning for den amerikanske befolkning og økonomi, men havde en afsmittende effekt på hele 

verdensøkonomien.  

Set fra et dansk perspektiv, var det især den hæderkronede virksomhed Novo Nordisk, som stod for skud. De 

blev sammen med den resterende medicinalindustri beskyldt for, at tjene unormalt høje overskud på deres 

medicinalprodukter afsat på det amerikanske marked, hvilket kun var til ulempe for den almene amerikanske 

borger, som under den tidligere præsident, Barack Obama, var blevet underlagt et stadig tungere og mere 

komplekst sundhedsvæsen. Novo Nordisk har i mange år været et guldæg i det danske C20-indeks, hvor de 

er den mest handlede aktie1. Dette skal ses sammen med deres virksomhedsorganisation, som på trods af 

globale aktiviteter og en stigende globalisering, har formået at fastholde hovedsædet i Danmark, hvilket både 

har været til gavn for de danske skatteindtægter, antallet af arbejdspladser og den generelle samfundsvækst. 

Samlet har dette gjort Novo Nordisk til en vældig populær virksomhed, både for private investorer og den 

danske befolkning. Deres omsætning er steget fra DKK 78 mia. i 2012 til DKK 112 mia. i 2016, hvilket vidner 

om en succes, som blot bliver ved med at tiltage.  

Set udefra, kunne denne succes derfor godt vidne om, at Novo Nordisk driver virksomhed på amerikanernes 

stigende behov for diabetes- og fedmebehandlende medicin, hvorfor præsidentkandidaternes beskyldninger 

synes reelle. Dog er det vigtigt, at hele distributionskæden fra producent til forbruger betragtes, da denne 

især i USA er meget omfattende, selvom det altid være nærliggende at tro, at det navn der står på æsken til 

produktet, også er dem der tjener pengene. I USA er branchen dog også præget af store fælles 

indkøbsorganisationer, forsikringsselskaber, flere nationale sundhedsordninger og private interessenter, 

som alle arbejder for forskellige formål. Dette i sig selv skaber en stor interessekonflikt.  

Spørgsmålet denne opgave vil forsøge at opnå svar på er således, om den omfattende pressedækning, som 

præsidentvalget i USA medførte omkring de multinationale medicinalproducenter, reelt set har påvirket 

værdien af virksomheden Novo Nordisk og om markedsvilkårene er blevet forværret. Dette vil ske igennem 

en omfattende strategisk analyse, hvor især markedet i USA vil have fokus. Kendskabet fra denne analyse vil 

munde ud i en detaljeret regnskabsanalyse indeholdende budgettering af fremtidige regnskabstal for Novo 

Nordisk. Sidst vil den fundamentale værdi af virksomheden blive beregnet ved brug af kendte 

værdiansættelsesteorier. Dette vil blive gjort med henblik på, at sammenholde den af markedet fastsatte 

værdi af Novo Nordisk aktien til 255 kr. pr. stk. den 31. december 2016 med den beregnede værdi for at 

undersøge, om markedet har værdiansat aktien i overensstemmelse med den beregnede værdi. Dette vil 

give en indikation af, om markedet har en tilbøjelighed til at overvurdere effekten af de fremtidige 

markedsforhold på grund af medieeksponering eller om aktien var værdiansat korrekt.  

                                                           
1 www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/marknadsinformation/mestomsatta/mestomsatta.html  

http://www.nordnet.dk/mux/web/marknaden/marknadsinformation/mestomsatta/mestomsatta.html
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1.1 Problemformulering 

Hovedformålet med denne afhandling er, at efterprøve de markedsmekanismer, som påvirker 

værdiansættelsen af Novo Nordisk, herunder undersøge om markedets værdiansættelse af virksomheden er 

korrekt. Dette vil forsøges afdækket via nedenstående hovedspørgsmål. 

 Hvilken værdi vil aktien i Novo Nordisk have den 31. december 2016 ud fra en teoretisk vurdering 

igennem en fundamental regnskabsanalyse og værdiansættelse, og vil denne værdi differentiere sig 

væsentligt fra den i markedet fastsatte værdi af aktien, hvilket vil kunne indikere en attraktiv 

investeringsmulighed for private investorer? 

For at besvare ovenstående hovedspørgsmål, og da svaret på spørgsmålet findes igennem analyse på flere 

stadier og niveauer, vil denne afhandling være inddelt i nedenstående underspørgsmål.  

 Hvordan er organisationen sammensat i Novo Nordisk og hvad er baggrunden herfor? 

 Hvilke produkter og markeder driver, og forventes fremadrettet at ville drive, væksten i Novo Nordisk? 

 Hvordan har Novo Nordisk reageret på tidligere konjunkturudsving? 

 Hvordan kan finansiel information i Novo Nordisk reformuleres for at give et mere retvisende billede 

af udviklingen for virksomhedens aktiviteter og finansielle stilling?  

 Hvordan vil ændring af de individuelle faktorer i den teoretiske værdiansættelse, herunder ændringer 

i afsætningsmuligheder og prisvilkår, påvirke den udregnede markedsværdi af Novo Nordisk? 

1.2 Afgrænsning 

For at holde fokus i opgaven inden for den tilgængelige tid og med fokus for resultatet in mente, har det 

været nødvendigt at foretage en afgrænsning i informationssøgning, vægtning af indhold og brug af teorier i 

denne værdiansættelse. Dette er gjort til trods for, at en komplet værdiansættelse som udgangspunkt altid 

vil medtage al mulig information og alle kendte aspekter på tidspunkter for udarbejdelsen.  

Denne opgave er skrevet med udgangspunkt i regnskabsinformation for Novo Nordisk og deres nærmeste 

konkurrenter i perioden fra 2012 til 2016, hvilket også er udgangspunktet for afgrænsningen i 

informationssøgning. Regnskabet for Novo Nordisk for finansåret afsluttende den 31. december 2016 blev 

dog først aflagt og påtegnet af ledelsen den 1. februar 2017, hvorfor det er blevet vurderet nødvendigt også 

at medtage denne periode, da regnskabet i en stor grad bidrager med information brugt både i den 

strategiske gennemgang og i regnskabsanalysen. Den egentlige afgrænsning i informationssøgningen er sat 

til den 14. februar 2017 for at medtage eventuelle reaktioner og mediedækning i forbindelse med 

præsentationen af regnskabet. I denne forbindelse er det vigtigt at pointere, at der kun er medtaget sikret 

finansiel information frem til den 31. december 2016, hvorfor der er taget udgangspunkt i markedsprisen for 

aktien på dette tidspunkt på 255 kr. pr. stk.  

For at holde fokus, er der desuden foretaget en række vægtninger i den tilgængelige information, hvor 

opgaven afgrænses til udelukkende at tage højde for ændringer i afsætningsforhold og prisvilkår. Der 

afgrænses således delvist fra effekten fra valutakursudsving, som grundet forholdet mellem den danske 

krone (rapporteringsvaluta) og den amerikanske dollar (den funktionelle valuta på markedet i USA) kan have 
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væsentlig påvirkning på fremtidige pengestrømme. Desuden er fokus i opgaven i en væsentlig grad holdt til 

markedet for diabetes behandling til trods for at Novo Nordisk også beskæftiger sig med behandlinger af 

andre sygdomme, som dog udgør en mindre væsentlig del af den totale omsætning.  

1.3 Metode 

I denne opgave er der anvendt en indekseret struktur pr. afsnit, som er udarbejdet med henblik på at 

overskueliggøre de forskellige niveauer af teorier for læseren. De første niveauer er udarbejdet med det 

formål, at analysere de strategiske elementer i Novo Nordisk, hvilket indeholder en detaljeret gennemgang 

af virksomhedsbaggrunden, produkterne, markederne, branchen og dennes omverden. Denne viden munder 

ud i de næste niveauer, som ved brug af kendskabet fra ovenstående analyser og kendte 

værdiansættelsesteorier forsøger at analysere og budgettere regnskabsinformationen pålideligt for at give 

en retvisende værdiansættelse af virksomheden. Strukturen fremgår tydeligt at indholdsfortegnelse og er 

metodisk gennemgået nedenfor.  

 Indledning 

Indledningen er udarbejdet med henblik på at give læseren en introduktion til opgavens emne og den 

problemstilling, som opgaven forsøger at belyse og besvare. Desuden indeholder dette afsnit 

problemformuleringen, som er det bagvedliggende skellet for opgaveteksten, som den endelige konklusion 

vil forsøge at besvare. Afsnittet er udarbejdet ved brug af viden fra faget Erhvervsøkonomisk Metode fra HD 

1. del på Copenhagen Business School og dertilhørende pensum i form af bogen ”Den skinbarlige virkelighed” 

af Ib Andersen2.  

 Baggrund 

Dette afsnit er udarbejdet med henblik på, at give en generel præsentation af virksomheden Novo Nordisk 

og dennes baggrund. I enhver værdiansættelse, er det essentielt, at have et detaljeret kendskab til 

virksomheden, da typen af virksomhed ofte vil kunne forklare en lang række af de analyserede faktorer. Det 

vil således ses, at viden tilegnet i dette afsnit, vil blive brugt igennem hele opgaven. Afsnittet indeholder 

desuden en gennemgang af koncernsammensætningen og kapitalstrukturen, som senere anvendes til at 

fordele fundmentalværdien pr. aktie.  

 Produkter 

Den strategiske analyse i denne opgave starter indefra i virksomheden og bevæger sig ud imod 

virksomhedens omverden og de eksterne interessenter. Værdien af virksomheden er i en høj grad påvirket 

af de primære aktiviteter, hvilket naturligvis afspejles af de solgte produkter, da disse danner værdien for 

kunden. Produkterne har derfor stor indflydelse på den fremtidige vækst i virksomheden, da virksomhedens 

potentiale til at skabe overskud er bestemt af konkurrencen på virksomhedens produktmarkeder. For at opnå 

en forståelse for virksomhedens driftsaktiviteter, vil afsnittet derfor forsøge at gennemgå de væsentligste 

produktgrupper og typer i virksomheden.  

                                                           
2 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, 5. udgave, 2013 
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For at danne overblik over den tilegnede viden om produkterne i Novo Nordisk, er denne kategoriseret via 

Bostonmatricen, som sammenholder henholdsvis positionen på markedet i forhold til konkurrenterne og 

væksten i branchen i forhold til den generelle økonomiske udvikling. Denne er udarbejdet ved brug af viden 

tilegnet via valgfaget Strategi på HD 1. del og pensum heri i form af bogen ”Exploring Strategy” af Gerry 

Johnson (”GJ”), Richard Whittington (”RW”), Kevan Scholes (”KS”), Duncan Angwin (”DA”) og Patrick Regnér 

(”PR”)3. Formålet med dette er at se, hvor stærk en konkurrencefordel produkterne fra Novo Nordisk har i 

forhold til de konkurrerende produkter fra Eli Lilly og Sanofi, som er vurderet som de væsentligste 

konkurrenter. Dette afsnit vil desuden forsøge at belyse, hvordan patentforløb og igangværende 

udviklingsprojekter kan hjælpe medicinalproducenter som Novo Nordisk med at fastholde de overnormale 

overskud, som er nødvendige for virksomheder i denne branche.  

 Markeder 

Markedet og branchen, herunder især afsætningsforholdene i USA, er fokus for denne opgave, hvorfor dette 

afsnit først og fremmest har til formål at undersøge, hvordan sundhedssystemet og markedet i USA er 

sammensat. Desuden vil afsnittet kort berøre, hvilket åbenlyse implikationer som valgdebatten fra 

præsidentvalget i USA allerede har haft på branchen og Novo Nordisk som virksomhed. Denne viden vil blive 

brugt til at lave en detaljeret analyse af de kræfter, som påvirker branchen for medicinalproducenter i USA. 

For at opsummere denne viden, vil teorien i Porters 5-forces-modellen blive anvendt, hvor den interne 

rivalisering i branchen, truslen for nye konkurrenter, truslen fra substituerende produkter, kundernes 

forhandlingsstyrke og leverandørernes forhandlingsstyrke vil blive gennemgået. Teorien anvendt i denne 

opgave tager udgangspunkt den tidligere nævnte bog ”Exploring Strategy”4.  

 Omverden 

Det yderste niveau i den strategiske analyse, er den omverden som omslutter Novo Nordisk og dermed de 

faktorer, som kan give både muligheder og trusler for virksomheden. For at analysere disse vil PEST-modellen 

blive anvendt, hvor politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske forhold vil blive gennemgået. 

Modellen er valgt i stedet for PESTEL-modellen, hvor også miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold er 

inddraget. Dette er gjort, da disse forhold allerede delvist er medtaget under de andre sektioner, hvorfor 

aspekter fra den udvidede model ikke er fravalgt, men blot er inkorporeret i den simple version af modellen 

for at sikre overskuelighed. Viden til dette vil delvist komme det tidligere nævnte pensum i Strategi-faget 

”Exploring Strategy”, men vil også inddrage elementer fra pensum i valgfaget Regnskabsanalyse og 

Værdiansættelse på HD 2. del i form af bogen ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse” af Ole Sørensen5. 

Desuden vil dette afsnit forsøge at se på effekten af tidligere konjunkturudsving og hvordan disse har påvirket 

Novo Nordisk. Dette vil blive gjort via en detaljeret gennemgang og analyse over udsving i aktiekursen for 

henholdsvis Novo Nordisk, Eli Lilly og Sanofi for det seneste år. Denne forholdsvis korte tidsperiode er valgt, 

da det især er i denne tid, hvor valgkampen for præsidentvalget i USA har været på sit højeste, hvorfor det 

                                                           
3 Exploring Strategy, GJ, RW, KS, DA og PR, 10. udgave, 2014 
4 Exploring Strategy, GJ, RW, KS, DA og PR, 10. udgave, 2014 
5 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012 
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er vurderet mere væsentlige at gennemgå denne periode detaljeret, fremfor at gennemgå en længere 

periode på et mere overordnet plan.  

 Reformulering 

De officielle opgørelser over resultat, balance og egenkapital, som præsenteret i årsrapporten for Novo 

Nordisk er udarbejdet efter internationale regnskabsstandarder og yderligere krav om præsentation af 

finansiel information for børsnoterede virksomheder. Dette betyder, at forskellige værdiskabende aktiviteter 

i virksomheden sammenblandes i en samlet opgørelse, hvilket kan gøre det svært at lave en valid tolkning af 

den historiske information. For at kunne udarbejde en valid rentabilitetsanalyse, jævnfør nedenstående 

afsnit, er der foretaget en reformulering af de officielle opgørelser. Dette er gjort på baggrund af viden 

tilegnet igennem valgfaget Regnskabsanalyse og Værdiansættelse på HD 2. del i Regnskab og 

Økonomistyring, hvor bogen ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse” af Ole Sørensen6 udgør pensum.  

 Rentabilitetsanalyse 

Ved brug af de ovenfor beskrevne reformulerede opgørelser, vil dette afsnit forsøge at opnå et detaljeret 

kendskab til den historiske aktivitet i Novo Nordisk via en rentabilitetsanalyse. Denne analyse vil tage 

udgangspunkt i forretningen af egenkapitalen (ROE), da denne udgør værdiskabelsen i virksomheden. For at 

dekomponere dennes elementer, vil teorien bag den udvidede DuPont-model blive anvendt7, hvor ROE 

delvist splittes op i de elementer den udgøres af, for at analysere, hvilke af underkomponenterne, som udgør 

den reelle værdiskabelse i virksomheden.  

 Budgettering og Værdiansættelse 

Budgetteringen og den endelige værdiansættelse følger slavisk metoden fra bogen ”Regnskabsanalyse og 

Værdiansættelse” af Ole Sørensen8 og er en opsummering af resultatet fra alle de tidligere nævnte analyser, 

hvorfor der ikke vil blive tilegnet ny viden i dette afsnit.  

Budgetteringen tager udgangspunkt i forudsætningen om, at Novo Nordisk er en going-concern virksomhed, 

hvor driften vil fortsætte i uendelig fremtid. Dette betyder, at værdiansættelsen skal beregnes via en budget- 

og terminalperiode, da det vil være umuligt at budgettere de frie pengestrømme i den evige fremtid. Afsnittet 

vil derfor først fastlægge budgetperioden, hvor der laves egentlige proforma-opgørelser og efterfølgende 

lave en detaljeret budgettering for disse og den næsteliggende terminalperiode. Dette vil ske ved en 

opdeling, hvor fremtidig salgsvækst, fremtidige driftsaktiver og fremtidige driftsoverskud vil blive 

budgetteret hver for sig.  

Værdiansættelsen er den endelige beregning af Novo Nordisk aktiens værdi på baggrund af den indsamlede 

information i opgaven. Der er gjort brug af en indirekte absolut værdiansættelsesmodel i form af DCF-

modellen, hvor de fremtidige pengestrømme diskonteres tilbage på baggrund af de udarbejdede budgetter.  

                                                           
6 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012 
7 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 210 
8 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012 
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 Konklusion 

Konklusionen tjener det formål, at besvare det overordnede spørgsmål i problemformuleringen, som 

beskrevet ovenfor. Der er fokuseret på, at holde antallet af delkonklusionen i opgaven til et minimum, da det 

er vurderet mere væsentligt, at foretage en endelig samlet vurdering, hvor det samlede kendskab til 

virksomheden bruges til at få det fulde perspektiv. Dette afsnit vil ligeledes forsøge, at udfordre de tolkninger 

og parametre, som er blevet foretaget igennem opgaven. Dette er gjort, da en ændring af en enkelt faktor i 

værdiansættelsesmodellen, kan have stor indflydelse på det endelige resultat og dermed den endelige 

virksomhedsværdi.  

1.4 Kildekritik 

Der er i denne opgave anvendt en lang række eksterne kilder, som alle er markedet med henvisninger i 

fodnoter, hvor disse er anvendt. Den overordnede taksonomi for opgaven følger bogen ”Regnskabsanalyse 

og Værdiansættelse” af Ole Sørensen9, som er pensum i valgfaget Regnskabsanalyse og Værdiansættelse på 

HD 2. del på Copenhagen Business School. Grundet dette, vurderes bogen i sig selv, at have en høj validitet.  

Desuden er en lang række information indhentet fra virksomhedens officielle årsrapporter fra 2012 til og 

med 2016, som offentliggjort hjemmesiden for Novo Nordisk. De følger og overholder alle en lang række krav 

til internationale regnskabsstandarder og yderligere krav om præsentation af finansiel information for 

børsnoterede virksomheder. Desuden er alle årsrapporterne forsynet med blanke påtegninger fra selskabets 

eksterne revisorer, hvilket generelt sikrer en høj grad af pålidelighed.  

  

                                                           
9 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012 
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2 Baggrund 

Novo Nordisk Gruppens historie, som går næsten 100 år tilbage, danner fortsat baggrunden for mange af 

gruppens kerneværdier, hvor innovation og banebrydende udvikling er i højsædet. Afsnittets formål er at 

give en præsentation af virksomhedens baggrund, organisation og ejerstruktur med henblik på at opnå en 

forståelse for gruppens eksistensgrundlag og strategier, da dette er essentielt for værdiskabelsen i gruppen. 

Elementer herfra vil derfor blive benyttet i antagelser fortaget i de kommende afsnit.  

2.1 Historie 

Starten af Novo Nordisk går tilbage til 1922, hvor ægteparret Marie og August Krogh, som begge var 

medicinsk uddannede, rejste til USA, hvor de var blevet inviteret af forskere fra Yale University10. Parret 

havde en stor interesse for behandlinger med insulin, blandt andet fordi at Marie selv havde type 2-diabetis. 

Grundet den øgede interesse for insulinbehandlinger, kontaktede de University of Toronto, hvor det første 

insulinekstrakt allerede var blevet produceret. Herfra fik de godkendelse til at påbegynde 

insulinproduktionen hjemme i Danmark, hvilket blev til opstarten af Nordisk Insulinlaboratorium (”Nordisk”) 

i 1923 sammen med den danske læge Hans Christian Hagedorn. Dette medførte, at det første skandinaviske 

insulinprodukt blev sendt på markedet under navnet ”Insulin Leo”. Produktet blev velmodtaget af diabetes 

patienter i hele norden og Nordisk blev til en veletableret forretning.  

Brødrene Harald og Thorvald Pedersen havde siden opstarten af Nordisk arbejdet med henholdsvis 

konstruktion af produktionsapparater i det mekaniske værksted og med analyse af kemiske processer i 

insulinfremstillingen. Grundet en uoverensstemmelse med Christian Hagedorn blev Thorvald dog fyret i 

1924, hvorefter de to brødre i fællesskab dannede Novo Terapeutisk Laboratorium (”Novo”), hvor de havde 

held med et flydende insulinprodukt. Dette produkt kom på markedet i Danmark i 1925. De to brødre 

forsøgte forgæves at etablere et samarbejde med Nordisk, men denne fusion blev først en realitet mange år 

senere.  

Igennem årene medførte den stærke konkurrence imellem virksomhederne, at udvikling altid var i højsædet 

for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Dette medførte, at de to virksomheder var forløbere for 

insulinproduktudviklingen i hele verden. Udover insulinproduktionen, forsøgte Novo sig med produktion af 

penicillin, enzymer til vaskemiddel, enzymer til stivelse- og sødemiddelindustrien, forskellige 

lægemiddelprodukter og forskellige hormonprodukter. Nordisk forsøgte sig i stedet med flere produkter 

inden for væksthormoner og blødermedicin. Flere af produkterne er stadig et markedssegment for Novo 

Nordisk i dag.  

Insulinproduktionen som startede det hele var dog fortsat i førersædet for begge virksomheders forretning 

og i 1980’erne var Nordisk og Novo henholdsvis den tredje- og andenstørste producent af insulin i verden11. 

På trods af uoverensstemmelser i virksomhedernes spæde opstart, blev Novo og Nordisk i 1989 fusioneret 

til Novo Nordisk for at forbedre konkurrenceevnen på det internationale marked.  

                                                           
10 www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/Historie/Grundlaeggerne.html 
11 www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/aboutus/documents/HistoryBook_DK.pdf 

http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/Historie/Grundlaeggerne.html
http://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/aboutus/documents/HistoryBook_DK.pdf
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2.2 Organisationsbeskrivelse 

Novo Gruppen som vi kender den i dag blev til i år 200012, hvor der blev foretaget en opsplitning af det 

tidligere fusionerede selskab på baggrund af forretningsområderne. Dette medførte at gruppens Enzyme 

Business blev lagt ud i selskabet Novozymes, imens Health Care forretningen forblev i Novo Nordisk. Samtidig 

oprettede man holdingselskabet Novo, som skule varetage forvaltning af gruppens midler på baggrund af 

den ultimative ejer, Novo Nordisk Fonden. Tidligere havde man også lagt gruppens it-aktiviteter ud i selskabet 

NNIT, som blev noteret på Københavns fondsbørs i 201513.  

Idet at denne afhandling vil omhandle Novo Nordisk som selvstændig virksomhed, vil de næsteliggende afsnit 

ikke beskæftige sig yderligere med Novo Gruppen, men udelukkende med Novo Nordisk Gruppen, defineret 

som datterselskaber og aktiviteter, som ultimativt konsolideres ind i regnskabet aflagt for Novo Nordisk og 

som varetager Novo Gruppens Health Care forretning.  

Novo Nordisk Gruppens hovedkvarter er fortsat baseret i Danmark, hvor det hele startede, men nu med 

produktionsanlæg i 7 lande og datterselskaber eller kontorer i 77 lande14. Organisationen i Novo Nordisk 

forsøger at efterleve ”Novo Nordisk Way”, hvor forretningsfilosofien bygger på den tredobbelte bundlinje, 

som både prioriterer de økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn15. Der bliver lavet løbende opfølgning 

på at dette efterleves i hele organisationen.  

Figur 1 og 2 – Geografisk fordeling af medarbejdere og omsætning i Novo Nordisk Gruppen16

  

De i alt 42.000 medarbejdere, hvoraf 18.221 (ca. 43%) er ansat i Danmark, arbejder hver dag med 

administration, udvikling, produktion, markedsføring og salg af gruppens produkter, som vil blive omtalt i 

senere afsnit. Grunden til, at en stor del af medarbejderne fortsat er ansat i Danmark, til trods for den globale 

                                                           
12 www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/aboutus/documents/HistoryBook_DK.pdf 
13 www.nnit.dk/om-os/Sider/historie.aspx 
14 www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-kort-fortalt/fakta-og-tal.html 
15 www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-way.html 
16 www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-kort-fortalt/fakta-og-tal.html  
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http://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/aboutus/documents/HistoryBook_DK.pdf
http://www.nnit.dk/om-os/Sider/historie.aspx
http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-kort-fortalt/fakta-og-tal.html
http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-way.html
http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-kort-fortalt/fakta-og-tal.html
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tendens til at outsourcing af medarbejdere som ressource, skyldes naturligvis virksomhedens store 

engagement i forskning og udvikling, som kræver højtuddannede medarbejdere. Det ses derfor, at den 

geografiske fordeling af medarbejderne ikke har nogen videre sammenhæng med fordelingen af 

omsætningen, hvor kun DKK 5.275 mio. (ca. 18%) af den total omsætning i fjerde kvartal af 2016 på DKK 

29.572 mio. blev udgjort af salg i Europa, som også indeholder salg i Danmark. Dette vidner derfor om en 

virksomhed med stort fokus på eksport aktiviteter, hvor især markedet i USA med DKK 15.343 mio. (ca. 52%) 

udgør over halvdelen af omsætningen.  

2.3 Koncernsammensætning 

Som tidligere beskrevet, så består Novo Gruppen af den erhvervsdrivende fond Novo Nordisk Fonden, 

holdingselskabet Novo og de tre børsnoterede driftsselskaber Novo Nordisk, Novozymes og NNIT. Gruppen 

har fuld bestemmende indflydelse i driftsselskaberne via prioritetsaktier.  

Som det ses i nedenstående organisationsdiagram, så ejer Novo Nordisk en andel af det børnoterede NNIT, 

hvor splittet i gruppen udgøres af 25,5% ejerskab af Novo Nordisk og 25,5% ejerskab af Novo. Størstedelen 

af de resterende aktier i NNIT handles frit på den københavnske fondsbørs. Disse kapitalandel og effekten 

heraf bør naturligvis indgå i de fremtidigere overvejelse i den reformulerede balance for Novo Nordisk.  

Figur 3 – Novo Nordisk Gruppens ejerstruktur17 

 

2.4 Kapitalstruktur18 

Den samlede aktiekapital i Novo Nordisk er på DKK 510 mio. kan deles op i henholdsvis A- og B-aktier, hvoraf 

A-aktierne nominelt udgår DKK 107 mio. og B-aktierne nominelt udgør DKK 403 mio. Alle A-aktierne ejes af 

Novo Nordisk Fonden og må ifølge fondens vedtægter ikke sælges. Den samlede andel af B-aktier er fordelt 

med DKK 33 mio. (ca. 8,1%) ejet af Novo, DKK 9 mio. (ca. 2,3%) ejet af Novo Nordisk selv, DKK 319 mio. (ca. 

                                                           
17 www.novo.dk/novo/novo-group 
18 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 46 

http://www.novo.dk/novo/novo-group
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79%19) frit handlet på den Københavnske fondsbørs og DKK 4120 mio. (ca. 11,5%) handlet på New York Stock 

Exchange igennem ADR’er.  

ADR’er (American Depositary Receipts)21 er et investeringsbevis der handles frit på det amerikanske 

aktiemarked, hvilket tillader amerikanske investorer at handle med aktier i selskaber udenfor USA. 

Investeringsbeviserne bliver udstedt af amerikanske banker eller anden finansiel institution, som til gengæld 

har en ejerandel i den handlede virksomhed – i dette tilfælde Novo Nordisk B-aktierne. Fordelen for 

investorerne er, at ADR’er altid handles i US dollars, hvilket minimerer uforudsete kursudsving. Idet at både 

aktierne på den Københavnske fondsbørs og ADR’erne på New York Stock Exchange handles på frie markeder 

og til samme pris, vil der ikke skelnes yderligere imellem de to aktietyper.  

Stykstørrelsen for både A- og B-aktier udgør 0,20 kr. pr. aktie efter et aktiesplit foretaget i januar 201422 for 

at sikre omsættelighed på linje med eksisterende markedsvilkår. Til trods for den ensartede stykstørrelse for 

de to aktiekategorier, giver selskabets A-aktier 200 stemmer til den ordinære generalforsamling, hvorimod 

B-aktier kun giver 20 stemmer. Denne differentiering af stemmerettighederne via prioritetsaktier er 

foretaget for at sikre, at Novo Nordisk Fonden ultimativt har fuld bestemmende indflydelse, som dog ikke 

påvirker værdiansættelsen af den enkelte aktie, da den nominelle værdi er ens.  

Således er der udelukkende korrigeret for de aktier, som Novo Nordisk selv ejer ved udregning af det totale 

antal udestående aktier, hvilket giver en nominel værdi på DKK 501 mio. Denne værdi kan omregnes til et 

total antal udestående aktier på 2.504 mio. stk.23, ved brug af ovenstående aktiesplitfaktor. Da dette ikke 

afviger væsentligt fra den totale aktiebeholdning, er denne blot anvendt i senere beregninger.  

  

                                                           
19 Beregnet som (403 − 33 − 9 − 41) ÷ 403 = 79% 
20 Beregnet som (403 − 33 − 9) ∗ 11,5% = 41 
21 www.sec.gov/investor/alerts/adr-bulletin.pdf  
22 Novo Nordisk Annual Report 2013, side 44 
23 Beregnet som (510.000.000 − 9.133.450) ÷ 0,20 = 2.504.332.750 

http://www.sec.gov/investor/alerts/adr-bulletin.pdf
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3 Produkter 

Novo Nordisk har altid været kendt for innovation, produktinvestering og nytænkning, hvilket har givet dem 

en konstant fornyelse i deres produktporteføljen og en stærk konkurrencefordel. Dette har været en 

medvirkende årsag til, at høje vækstrater og overnormale overskud historisk har kunne fastholdes.  

Markedet for lægemidler er kendetegnet ved høje investeringer i forskning, udvikling, patentansøgninger og 

kliniske tests. Disse er alle er medvirkende faktorer til, at overnormale afkast kan eksistere i branchen. Disse 

udgør dog også en stor risiko for de konkurrerende virksomheder, da et afvist patent, et fejlet klinisk 

testforsøg eller en forsinket produktlancering kan betyde store omkostninger, som ikke bliver kompenseret 

af fremtidigt salg. Herudover er fremstår en stadig stigende risiko for at produkter kopieres og at overnormale 

afkast derfor elimineres af markedskræfterne.  

Den eksisterende pipeline for nye produkter og de risici der er forbundet hermed er derfor af essentiel 

betydning for de fremtidige vækstrater i virksomheden. Herudover er det væsentligt at forstå processen fra 

den første forskning påbegyndes til den endelige godkendelse, da produkterne ikke genererer vækst før de 

bliver lanceret på produktmarkederne. Denne udviklingsproces kan ofte være lang, hvilket naturligvis 

eksponerer virksomheden over for en lang række udfordringer og risici. Nedenstående afsnit vil derfor 

ligeledes forsøge at opnå en forståelse for de vigtigste og mest fremskredne udviklingsprojekter i Novo 

Nordisk, som må kunne forventes at drive en del af væksten i fremtiden.  

3.1 Produkttyper 

Novo Nordisk blev startet op omkring udvikling og produktion af insulin til diabetikere, hvilket fortsat er det 

vigtigste forretningsområde. Derudover er der igennem tiderne også kommet andre produkttyper til, hvilket 

omfatter produkter til behandling af hæmofili, vækstforstyrrelser og østrogenmangel24.  

Figur 4, 5 og 6 – Salg fordelt på produktsegmenter, salg af produkter for diabetes- og fedmebehandling 

fordelt på typer og salg af produkter for Biopharmaceuticals fodelt på type25

 

                                                           
24 www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-kort-fortalt.html 
25 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 6 og 16 

http://www.novonordisk.dk/om-novo-nordisk-new/novo-nordisk-kort-fortalt.html


Page 15 of 69 
 

Formelt sondres der mellem produkter til diabetes og fedmebehandling og produkter i Biopharmaceuticals 

kategorien, som omfatter væksthormon, blødersygemedicin og andre mindre produktområder. Som det ses 

af ovenstående figur, så udgør diabetes forretningen klart den største andel af selskabets nettoomsætning 

med DKK 88.949 mio. ud af DKK 111.780 mio. (ca. 80%)26, hvilket også betyder, at denne kategori er klart den 

vigtigste driver for fremtidig vækst.  

 Insulin 

Insulin er som bekendt et naturligt stof i menneskekroppen, som er med til at omdanne kulhydrater fra 

indtagne fødevarer til brugbar energi for kroppen27. Det vil således sikre, at blodsukkeret holdes på et 

acceptabelt niveau, når der indtages mad og drikke. For mennesker med sukkersyge, har kroppen enten 

problemer med at producere det livsnødvendige insulin (diabetes type 1) eller problemer med at optage det 

korrekt i kroppen (diabetes type 2). Begge typer af sukkersyge vil betyder, at kroppen ikke får den energi den 

har behov for, hvilket kan give alvorlige konsekvenser og ultimativt dødsfald.  

3.1.1.1 Behov 

På verdensplan er ca. 415 millioner mennesker diagnosticeret med diabetes, hvilket svarer til ca. 8,3% af 

verdens befolkning i alderen 20-79 år28. For at sammenligne, er ca. 321 tusinde mennesker i Danmark ramt 

af sygdommen, hvilket svarer til ca. 5,7% af befolkningen29. Der tegnes således et billede af, at andelen af 

diabetikere er højere i lavindkomstlande end i lande med høj velfærd og et højtudviklet velfærdssystem. En 

af grundene hertil, kan blandt andet tilsiges, at diabetes type 2 er en livstilssygdom, som ofte opstår på grund 

af fedme, usund livsstil og rygning. En sådan adfærd og livsstil ses ofte, når nationer gennemgår en 

urbanisering med øget vækst, hvor den private indkomst stiger, hvilket også ses ved, at 3 ud af 4 mennesker 

med diabetes bor i lav- eller mellem-indkomstlande30. Der forventes således også en kraftig stigning i antallet 

af diabetikere til ca. 642 mio. mennesker i 206531, hvilket giver et kæmpe potentiale for insulinprodukter til 

behandling af diabetes.  

3.1.1.2 Historie 

Insulin blev i starten udvundet af bugspytkirtlerne fra køer og var dermed af den animale type. Herudover 

blev det i 1936 opdaget, at effekten af insulinet kunne udvides ved brug et proteinstof, som blev udvundet 

af regnbueørredens sæd, hvilket var revolutionerende for insulinproduktionen i hele verden.  

Imidlertid blev insulinproduktionen igen revolutioneret i 1973, da Novo Terapeutisk Laboratorium udviklede 

et monocomponent-insulin, som var udvundet fra grise, også kendt som humant insulin. Dette produkt skulle 

blive indgangen til det store marked i USA, hvor det blev lanceret i 1979. Dette betød, at USA i 1982 var 

virksomhedens største marked for farmaceutiske produkter.   

                                                           
26 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 67 
27 www.diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/din-krop-og-diabetes-2/insulin.aspx  
28 www.diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-paa-verdensplan.aspx  
29 www.diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-i-danmark.aspx  
30 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 25 
31 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 24 

http://www.diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/din-krop-og-diabetes-2/insulin.aspx
http://www.diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-paa-verdensplan.aspx
http://www.diabetes.dk/presse/diabetes-i-tal/diabetes-i-danmark.aspx
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Den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly var de første, som i 1996 kunne markedsføre et genetisk 

modificeret form for insulin, hvilket endnu engang revolutionerede hvordan insulin kunne absorberes, 

fordeles og udskilles32. Dette gjorde desuden produktionen af insulin til en fuldstændig kemisk proces uden 

brug af dyr. Novo Nordisk var kun et år senere på markedet med et produkt i denne kategori, som blev 

kendetegnet som moderne insulin.  

Figur 7 – Udvikling i omsætning pr. insulintype fra 1994 til 201133 

 

Den historiske udvikling i de forskellige insulintyper er vist i ovenstående figur, som blev udarbejdet i 

forbindelse med en omfattende markedsundersøgelse i 2011. Det ses, at de animale insulinprodukter, som 

var grundlaget for opstarten af Novo Nordisk, langsomt er blevet udfaset for til sidst at gå helt ud af 

produktion i starten af det nye årtusinde, hvor den humane insulin står for langt størstedelen af salget af 

insulinprodukter. Der ses en tendens til, at det samme er ved at ske for den humane insulin, som langsomt 

mister sin andel af omsætningen til fordel for de moderne insulintyper.  

Tendensen bekræftes ligeledes af omsætningsfordelingen i senest offentliggjorte årsrapport, jævnfør Figur 

5, hvor de humane insulinprodukter har en svag nedadgående tendens, modsat de moderne 

insulinprodukter, som står for en stor del af salgsvæksten hos Novo Nordisk. Her ses det også, at en ny 

generation af insulin, som kom på markedet i 2014, sammen med øvrige produkter til diabetes- og 

fedmebehandling, langsomt udgør en større andel af omsætningen. Disse produkter vil blive omtalt og 

beskrevet i nedenstående afsnit.  

3.1.1.3 Insulinprodukter 

Novo Nordisk har forsat en række produkter i kategorien for human insulin, som indeholder brands som 

Mixtard, Actrapid og Insulatard, som samlet udgør en omsætning på DKK 11.090 mio. (ca. 10% af den totale 

omsætning)34. Trods nye og bedre virkende produkter til behandling af diabetes i de andre 

produktkategorier, fastholdes disse brands fortsat i produktsortimentet, da de kan produceres i en høj 

kvalitet trods lave produktionsomkostninger og salgspriser, hvilket er til stor gavn for markederne i 

                                                           
32 www.diabetes.co.uk/insulin/history-of-insulin.html  
33 Novo Nordisk Global Diabetes Care, Kåre Schultz, 2011 
34 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 67 

http://www.diabetes.co.uk/insulin/history-of-insulin.html
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lavindkomstlandene. Dette er desuden er del af virksomhedens differentierede prispolitik, hvilket medførte 

at Novo Nordisk produkter blev solgt i 22 af verdens 48 fattigste lande i 201635.  

De moderne insulinprodukter udgør klart den største del af omsætningen i Novo Nordisk med DKK 47.510 

mio. (ca. 43% af den totale omsætning). Produktkategorien defineres af brands som Levemir, NovoRapid og 

NovoMix. Trods den store andel af omsætningen, faldt salget af moderne insulin i 2016 fra DKK 50.174 mio. 

i 2015 (en negativ udvikling på ca. 5%)36. Desuden omtales en ny generation af insulin, som er en variant af 

de moderne insulintyper med en længerevirkende effekt. Denne kategori indeholder brands som Tresiba, 

Ryzodeg og Xultophy, som udgør DKK 4.459 (ca. 4% af den totale omsætning).  

Victoza-brandet har sin egen produktkategori, hvor det er det eneste brand. Modsat ovenstående brands, 

som alle er insulinpræparater, er Victoza et hormon, som hjælper med at stimulere diabetespatienters evne 

til selv at producere insulin. Dette er en revolutionerende behandlingsform, da evnen til selv at producere 

insulin giver et stabiliseret blodsukkerniveau37. Produktet blev introduceret i 2009 og har siden da udgjort en 

stigende andel af omsætningen. I 2016 omsatte det således for DKK 20.046 mio. (ca. 18% af den totale 

omsætning) imod DKK 18.027 mio. i 2015 (en positiv udvikling på ca. 11%)38, hvilket gjorde det til den 

næstmest omsatte produktkategori.  

Blandt de øvrige produkter findes blandt andet doseringssystemer til diabetespatienter i form af 

insulinpenne (NovoPen), nåle (NovoFine og NovoTwist), fyldte insulindoseringssystemer (FlexTouch, FlexPen 

og InnoLet) og andre doseringspræparater som tabletter og pumper. Denne produktkategori udgør samlet 

DKK 5.844 mio. (ca. 5% af den totale omsætning). Det må forventes, at afsætningen af disse 

doseringsprodukter i en hvis grad kommer til at følge de forskellige insulinprodukter. 

 Biopharmaceuticals 

Biopharmaceuticals kategorien er opstået som følge af den evige stræben efter innovation og 

produktudvikling, som kendetegner organisationen bag Novo Nordisk. Flere af produkterne er således 

opstået som led i forskningen i insulin, hvor andre fordele er blevet opdaget i udviklingsfasen. Kategorien er 

formelt segmenteret med DKK 10.472 mio. (ca. 9% af den totale omsætning) i produkter til behandling af 

hæmofili, DKK 8.770 mio. (ca. 8% af den totale omsætning) i produkter for kemisk fremstillet væksthormon 

og DKK 3.589 (ca. 3% af den totale omsætning) i øvrige Biopharmaceuticals produkter, som hovedsageligt er 

produkter med tilskud i kvindeligt kønshormon.  

3.2 Igangværende udviklings aktiviteter 

Som tidligere beskrevet, er har Novo Nordisk siden deres opstart haft fokus på innovation og 

produktinvestering, hvilket har givet dem den konkurrencemæssige fordel, som har gjort overnormale 

overskud mulige. Udviklingsprocessen for nye produkter er dog risikofyldt og ender ikke altid med en 

succeshistorie, hvor et nyt produkt bliver lanceret og generer en høj omsætning, som det tidligere omtalte 

                                                           
35 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 13 
36 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 67 
37 www.novonordisk.com/health-care-professionals/diabetes.html  
38 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 67 
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Victoza-brand. Forståelsen for stadierne i de igangværende udviklingsprocesser og fremtidsudsigterne for 

produktlanceringer er derfor essentiel for at kunne projektere fremtidig vækst.  

 Udviklingsprocessen 

Udviklingsprocessen for nye produkter i lægemiddelbranchen kan være lang og fyldt med risici, som hurtigt 

kan stoppe al fremgang med høje og u-refunderbare omkostninger til følge. Gennemsnitligt regnes 

udviklingen af et nyt lægemiddel at tage 10-12 år fra de første opdagelser i laboratorierne, til et nyt færdigt 

lægemiddel kommer ud til patienterne39. Dette er dog et gennemsnit, hvorfor både kortere og længere 

udviklingstider eksisterer. Formelt set, opereres der med tre faser for kliniske forsøg – kendt som Fase 1, Fase 

2 og Fase 3. Disse benyttes også til at holde overordnet styr på færdiggørelsesgraden for de forskellige 

projekter. Udover de kendte faser, ligger der før påbegyndelse af projektet en ansøgningsproces til de 

relevante myndigheder, samt en godkendelsesproces efter endt udvikling.  

3.2.1.1 IND registrering40 

På det amerikanske marked er en IND (Investigational New Drug) ansøgning påkrævet før en 

medicinalvirksomhed må påbegynde kliniske forsøg. Ansøgningen skal blandt andet indeholde resultater fra 

tekniske tests, test på dyr, omfangsrige kemiske beskrivelser og en dybdegående risikovurdering, hvilket 

samlet er en ressourcetung og tidskrævende proces. Registreringen er påkrævet for alle produkter, som efter 

intentionen skal markedsføres på det amerikanske marked, hvilket er en stor andel af produkterne i Novo 

Nordisk, hvor USA udgør over halvdelen af omsætningen, jævnfør Figur 2. 

3.2.1.2 Fase 141 

Dette er den første testfase, hvor der testes på mennesker. Afprøvning sker på et begrænset antal raske 

frivillige (kan også være patienter) for at undersøge, hvordan præparatet optages, fordeles og elimineres i 

kroppen, og fastslå den maksimale tålte dosis. Omfanget af deltagere svinger normalt mellem 10 og 100 

mennesker.  

3.2.1.3 Fase 242 

I den næste fase er formålet, at afprøve præparatet i forskellige doseringer på en større grupper deltagere, 

som typisk omfatter imellem 100 og 1.000 mennesker. Dette gøres for at undersøge præparatets effekt på 

den pågældende sygdom samt dets bivirkninger. Desuden gennemføres der i denne fase en række kliniske 

studier for at vurdere virkning og sikkerhed i nærmere angivne grupper af patienter. Fase 2-studierne munder 

ud i clinical proof of concept (klinisk bevis for effekt) og valg af dosis til vurdering i fase 3. 

3.2.1.4 Fase 343 

Studier med deltagelse af et stort antal patienter (normalt imellem 1.000 og 3.000 mennesker), hvor 

præparatet sammenlignes med et almindeligt anvendt lægemiddel eller placebo for at vurdere dets 

sikkerhed og virkning. Fase 3a omfatter studier, der gennemføres, efter at der er påvist effekt, men før 

                                                           
39 www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin  
40 www.fda.gov/drugs/developmentapprovalprocess/howdrugsaredevelopedandapproved/approvalapplications   
41 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 22 
42 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 22 
43 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 23 
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indsendelse af registreringsansøgning. Fase 3b omfatter kliniske studier, der afsluttes under og efter 

indsendelse af registreringsansøgning. Indenfor mindre behandlingsområder som hæmofili kan de 

regulatoriske vejledninger tillade design af bekræftende studier med en enkelt forsøgsarm eller studier, der 

sammenligner med f.eks. historisk kontrol i stedet for eksisterende behandling eller placebo. 

3.2.1.5 Godkendelse44 

Dette er fasen, hvor registreringsansøgningen for produktet bliver indsendt til de relevante myndigheder og 

dermed er under behandling hos registreringsmyndighederne i det pågældende land. Der sondres normalt 

imellem godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), det europæiske lægemiddelagentur 

(EMA) og det japanske ministerium for sundhed, arbejde og velfærd (MHLW), som alle har forskellige 

godkendelseskrav.  

 Pipeline af produkter 

Nedenstående figur viser en oversigt over de vigtigste udviklingsprojekter i produkkategorien for diabetes- 

og fedmebehandling, som jævnfør ovenstående afsnit står for ca. 80% af omsætningen. Det er derfor 

nærliggende at tro, at disse produkter vil få en væsentlig betydning for virksomhedens vækst fremadrettet.  

Figur 8 – Ovesigt over udviklingsprojekter for diabetes- og fedmebehandling45

 

Det ses, at to af projekterne er i den afsluttende fase, hvor de ligger til behandling hos 

registreringsmyndighederne. Det ene, som går under koden NN1218, er et hurtigvirkende insulin aspart, som 

skal markedsføres under brandet Fiasp ved endlig godkendelse46. Produktet er en bedre og hurtigere 

virkende version af det allerede lancerede moderne insulin Novorapid, som omsætter for DKK 19.945 mio. 

(ca. 18% af den samlede omsætning)47, hvorfor det må antages, at det vil give Novo Nordisk mulighed for at 

forlænge sin patent på produktet og fastholde overnormale overskud i markedet.  

                                                           
44 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 24 
45 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 22 
46 www.novonordisk.com/investors/rd_pipeline.html  
47 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 67 
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Det andet fremskredne udviklingsprojekt, som går under koden NN9535, er ny analog af det naturlige 

hormon, som allerede benyttes i Victoza-brandet. Også her er der indsendt registreringsansøgninger til de 

amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og det europæiske lægemiddelagentur (EMA)48. Det nye produkt 

gør, at type 2-diabetiekere kan nøjes med at give sig selv injektioner én gang ugentligt og samtidig fastholde 

et mere kontant blodsukker, hvilket har mange positive følgevirkninger. Produktkategorien er allerede i 

voldsom vækst, jævnfør ovenstående afsnit, og de forbedrede egenskaber vil kun gøre produktet mere 

attraktivt for konkurrenterne.  

De resterende udviklingsprojekter er stadig i udviklingsfasen, hvorfor der er støre usikkerhed forbundet med 

dokumenterbar effekt og endelig godkendelse. Desuden gør den lange udviklingstid, at det kan være svært 

at estimere, om disse produkter kommer til at generere egentlig vækst.  

3.3 Patentforløb 

Udviklingsprocessen for de igangværende projekter er meget omkostningstung, idet personale i 

udviklingsafdelinger skal aflønnes fast, der skal udføres testforsøg – både internt og eksternt, og jurister med 

videre skal behandle komplicerede patentansøgninger. I 2016 udgjorde omkostningerne til forskning og 

udvikling DKK 14.563 mio.49, som ikke direkte kan relateres til salg. Disse omkostninger kommer således kun 

til at give værdi, såfremt de udviklede produkter bliver godkendt og må sælges på markederne for 

medicinalprodukter.  

Figur 9 – Patentudløb i nøglemakeder pr. produkt50 

 

Konkurrenter vil hurtigt kunne kopiere produktet, hvormed de kan sparre de ekstremt høje 

udviklingsomkostninger, som er forbundet hermed, hvilket vil betyde, at de kan sælge produktet langt 

billgere til brugerne. Dette kan dog forhindres via patenter, som er et essentielt middel for 

lægemiddelindustrien til at forhindre, at deres produkter bliver kopieret. Dette sikrer naturligvis også, at det 

                                                           
48 www.novonordisk.com/content/Denmark/HQ/www-novonordisk-com/en_gb/home/media/news-details.2061794.html  
49 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 60 – Omkostninger til forskning og udvikling kan aflæses direkte i resultatopgørelsen, idet 
der ikke aktiveres omkostninger til udviklingsprojekter i Novo Nordisk, jf. IAS 38.  
50 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 101 
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kan betale sig på den lange bane, at investere i innovation og nytænkning. Patenterne beskytter således den 

overnormale profit indtil de udløber, hvorefter makedskræftene må forventes at tage over.  

Det ses af ovenstående figur, at de fleste af patenterne på de moderne insulintyper allerede er udløbet, 

hvilket rammer brands som NovoRapid, NovoMix og delvist Levemir. Disse brands udgør klart den største 

andel af omsætningen (ca. 43% jævnfør ovenstående afsnit), hvilket eksponer Novo Nordisk over for en risiko 

for et væsentligt fald i den samlede omsætning. Det ses modsat, at det næstmest solgte brand, Victoza, har 

patenter med løbetid frem til 2022 (med undtagelse af Kina i 2017), hvilket giver Novo Nordisk mulighed for 

at fastholde deres position for dette produktmarked. Desuden styrkes brandet yderligere af det føromtalte 

udviklingsprojekt, som vil betyde, at patienter kan nøjes med én dosering om ugen.  

3.4 Kategorisering via Bostonmatricen 

De føromtalte produkter, forretningsområder og igangværende udviklingsprojekter, er alle en del strategien 

om positive vækstrater, stigende omsætning og forøget værdi for investorerne i Novo Nordisk. Dog har de 

indtil nu kun været omtalt som individuelle aktiviteter i virksomheden, på trods af, at fremtidig vækst i langt 

højere grad afhænger af henholdsvis positionen på markedet i forhold til konkurrenterne og væksten i 

branchen i forhold til den generelle økonomiske udvikling. Dette vil i nedenstående afsnit forsøges 

opsummeret via brug af Bostonmatricen.  

Som virksomhed er det vigtigt, at man investerer og udvikler sin produktportefølje på en hensigtsmæssig 

måde, som både tilgodeser en god balance, attraktive produkter og et mix af produkter, som passer ind i 

virksomhedens overordnede strategi. Som udgangspunkt, vil det være attraktivt at have et produkt, som har 

en stor andel af et marked i vækst. Dog vil et sådant produkt kræve, at der foretages store investeringer for 

at fastholde positionen og holde konkurrenterne væk. Derfor er det vigtigt, at have en differentieret 

produktportefølje, hvor også markeder med lav vækst benyttes, da disse kan genere den fornødne kapital til 

at konkurrere på de andre markeder.  

 Definition af markedet 

Kategoriseringen af produktgrupperne vil udelukkende fokusere på produkter til behandling af diabetes, da 

disse som tidligere beskrevet udgør over 80% af den samlede omsætning. Herudover vil analysen gøre brug 

af virksomhedens egne produktsegmentering, hvor der som udgangspunkt sondres mellem human insulin, 

moderne insulin og den nye type GLP-1-analoger, hvor der behandles præventivt via et stimulerende 

hormon. Disse tre produktgrupper udgør således udgangspunktet for kategoriseringen set i forhold til de 

væsentligste konkurrenter i markedet, som opererer inden for de samme produktgrupper.  

 Definition af konkurrenter 

De tre væsentligste spillere på det globale marked for behandling af diabetes er klart det danske Novo 

Nordisk, det franske Sanofi og det amerikanske Eli Lilly, som alle kæmper med deres egne produkter i kampen 
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om diabetespatienterne51. Dette bekræftes blandt andet af, at de forskellige selskaber måler sig imod 

hinanden på forskellige finansielle parametre i virksomhedernes årsrapporter52.  

Omsætningen for hvert af de tre selskabers produkter i de forskellige produktkategorier er opsummeret i 

Bilag 1, hvor beregning af markedsandele, andel af total produktportefølje og yderligere finansiel data er 

beregnet fra. Resultatet af analysen er beskrevet i detaljer per produktgruppe nedenfor.  

 Human insulinprodukter 

Novo Nordisk har som tidligere beskrevet fortsat en række humane insulinprodukter på markedet i form af 

brands som Mixtard, Actrapid og Insulatard med samlet omsætning på DKK 11.090 mio. Den klart største 

konkurrent i denne produktgruppe er Eli Lilly og deres brand Humalog, som omsætter for USD 2.769 mio. 

(ca. DKK 19.382 mio.), hvilket giver et styrkeforhold til den stærkeste konkurrent på 0,57. Sanofi har også et 

enkelt brand i denne kategori, Insuman, som dog kun omsætter for EUR 129 mio. (ca. DKK 961 mio.), hvilket 

gør dem til en mindre stærk modspiller. Som tidligere beskrevet, udgør salget af produkter i denne kategori 

ca. 10% af den samlede omsætning, hvilket gør den til en mindre spiller sammenlignet med de andre 

produktkategorier for diabetesbehandling.  

Markedet for human insulin har eksisteret længe og må derfor antages at være mættet. Desuden er der 

kommet nye produktalternativer med bedre egenskaber til, hvilket vil udvande det eksisterende 

kundegrundlag. Dette bekræftes af et fald i den samlede omsætning på markedet, som med en kombination 

af de tre ovenstående virksomheder kan opgøres til DKK 31.443 mio. Til sammenligning udgjorde det i 2015 

i alt DKK 32.175 mio., hvilket giver et fald på ca. 2,3%. Dette marked kan derfor defineres som et marked i lav 

vækst.  

 Moderne insulinprodukter 

Kategorien for moderne insulinprodukter favner bredt, da disse fremstilles og markedsføres forskelligt de tre 

virksomheder imellem. Som hovedregel, vil disse produkter dog kendetegnes ved at være fremstillet med 

genteknologi, hvor insulin udvindes ved brug af colibakterier. Dette er som bekendt den største 

produktkategori for Novo Nordisk, hvor brands som Levemir, NovoRapid og NovoMix er direkte defineret 

som moderne insulinprodukter. Herudover markedsføres der yderligere brands som Tresiba, Ryzodeg og 

Xultophy defineret som en ny generation af insulin med længerevirkende effekt. Idet at disse produkter er 

en afart af de moderne insulinprodukter, som konkurrerer på det samme marked imod konkurrenterne, er 

de i denne analyse set samlet. Således udgør den samlede omsætning for moderne insulinprodukter i Novo 

Nordisk DKK 51.969 mio. (svarende til ca. 46% af den totale omsætning).  

Dette gør dem til de største i markedet målt på omsætning, hvor de dog er skarpt forfulgt af Sanofi, der med 

brands som Lantus, Toujeo og Apidra, der omsætter for EUR 6.730 mio. (ca. DKK 50.139 mio.). På trods af 

den tætte konkurrence, giver dette Novo Nordisk et knapt forspring og et styrkeforhold til nærmeste 

konkurrent på 1,04. I denne kategori er Eli Lilly klart den mindste spiller med deres moderne insulinprodukt 
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Humulin, som årligt omsætter for USD 1.366 mio. (ca. DKK 9.561 mio.), da de i stedet har fokuseret på 

produkter i GLP-1-gruppen, som er beskrevet nedenfor.  

Markedet for moderne insulin har tidligere været i stor vækst, men er ligesom markedet for human insulin 

under pres for nyere produktalternativer. Det samlede marked udgjorde i 2016 i alt DKK 111.669 mio. kr., 

hvilket er meget lig omsætningen i 2015 på i alt DKK 112.382 mio. – dog et fald på ca. 0,6%. Til sammenligning 

var vækstraten året før ca. 10,4%, hvilket bevidner den nylige nye tendens i markedet imod den nye type 

produkter. Dette marked er derfor ligeledes at definere som værende i lav vækst.  

 GLP-1 produkter 

GLP-1-analoger er det helt nye inden for diabetes behandling og alle konkurrenterne er på markedet med et 

brand i denne kategori – nogle dog længere fremme end andre. Fra Novo Nordisk er det føromtalt Victoza 

hormon et højt prioriteret brand, som dog også kvitterede med DKK 20.046 mio. i omsætning i 2016 

(svarende til ca. 18% af den totale omsætning), hvilket gjorde dem til den stærkeste spiller i dette 

produktsegment. Til sammenligning var næststørste konkurrent Eli Lilly med deres Trulicity-brand, som i 2016 

omsatte for USD 926 mio. (ca. DKK 6.479 mio.). Herudover er Sanofi på markedet med deres Lyxumia-brand 

og en omsætning på EUR 33 mio. (ca. DKK 246 mio.).  

Dette giver et meget dominerede styrkeforhold på 3,09, hvor Novo Nordisk altså er over tre gange større end 

deres største konkurrent i markedet for GLP-1 produkter. Den åbenlyse grund hertil er, at Novo Nordisk var 

de første på markedet med et produkt i denne kategori, da Victoza blev lanceret i Europa i 2009 og i USA i 

2010 efter en godkendelse fra FDA53. Til sammenligning blev Lyxumia fra Sanofi lanceret på de første 

markeder i 201354, imens Trulicity fra Eli Lilly var de sidste på markedet i 201555. Novo Nordisk forsøger 

naturligvis at fastholde denne position, hvorfor de allerede har udviklet en ny variant af Victoza med 

forbedrede egenskaber, som tidligere beskrevet.  

Grunden til, at der har været så stor rivalisering på dette produktmarked henover de seneste år er, at disse 

produkter langsomt er i gang med at erstatte de normale insulinprodukter i behandlingen af type 2-diabetes, 

hvor de moderne insulinprodukter tidligere har domineret. Markedet er som bekendt i stor vækst grundet 

urbaniseringen og et stigende antal patienter, hvorfor der også ses store stigninger i de tre selskabers 

samlede omsætning henover årene. Det samlede marked i 2016 kan således opgøres til DKK 26.770 mio. 

imod DKK 20.051 mio. i 2015, hvilket giver en stigning på ca. 34%. Markedet kan således betegnes for at være 

i høj vækst, hvilket gør det særdeles attraktivt for de udbydende virksomheder.  

 Opsummering på kategorisering 

På baggrund af gennemgangen af de enkelte produktsegmenter, er nedenstående kategorisering i 

Bostonmatricen udarbejdet. Alle produkter i et produktsegment vil således udgøre et forretningsområde i 

matricen. Det ses, at produktgruppen for human insulin er defineret ved en forholdsvis lille cirkel, hvilket 

skyldes den lille andel i den samlede produktportefølje på ca. 10%. De moderne insulinprodukter tegner sig 
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for klart den største andel i porteføljen med ca. 46% og de nye GLP-1 produkter ligger i midten med ca. 18%, 

hvilket giver en fordeling, som er i overensstemmelse med den historiske udvikling for diabetesbehandling, 

hvor de humane insulintyper udfases til fordel for de moderne typer af insulin. Det må forventes, at 

porteføljefordelingen langsomt bevæger sig imod en større andel til GLP-1-produkterne i fremtiden, hvilket 

naturligvis stiller høje krav til Victoza-brandet og konstant fornyelse og forbedring.  

Figur 10 – BCG Matrix for produktgrupper i Novo Nordisk56

 

Den humane insulin-produktgruppes placering som ”dog”, tegner et billede af et forretningsområde med lav 

vækst og en lav markedsandel, hvilket ifølge Bostonmatricens metodik er den værste placering, som kræver 

et unødvendigt træk på virksomhedens ressourcer og kapital. Grunden til denne placering skyldes blandt 

andet, at de moderne insulintyper blev udviklet helt tilbage i 1900-tallet, hvorfor det ikke længere er muligt 

at opretholde de nødvendige licenser til at fastholde markedslederskab. Dette sætter naturligvis pres på de 

eksisterende producenter som Novo Nordisk, da konkurrenter kan overtage markedsandel uden at foretage 

skyhøje investeringer i udvikling af produktet. Alt dette taler for, at virksomheden bør lukke 

forretningsområdet ned og fokusere på andre forretningsområder med større potentiale. Til trods for det, 

fastholder Novo Nordisk dog en række af sine produkter i dette segment, som en del af deres CSR-strategi 

om, at fastholde en differentieret prispolitik til fordel for lavindkomstlande, hvilket ikke er direkte målbart i 

de finansielle opgørelser, men også er en vigtig del af deres overordnede strategi.  

Den moderne insulin-produktgruppes er placeret som ”cash cow”, hvilket kendetegnes af et produkt med en 

høj markedsandel, men hvor markedet er mættet og derfor er i lav vækst. Kategoriseringen vidner typisk om 

en forretningsenhed, hvor investeringsbehovene er lave til trods for den høje markedsandel, således at disse 

produktgrupper kan genere kapital til investering andre steder i virksomhedens produktportefølje. Det er 

derfor også vigtigt for virksomheden, at kanalisere overskudskapitalen herfra til udvikling af andre 
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forretningsområder, som har et bedre vækstpotentiale. Dette ses i Novo Nordisk blandt andet ved, at flere 

af de igangværende udviklingsprojekter er i produktkategorier med vækst.  

Det er dog også værd at bemærke, at en andel af produkterne i kategorien for moderne insulin fortsat vil 

kræve investeringer, da diabetes type 1 ikke kan behandles med det nye GLP-1 præparat. For dette segment 

har Novo Nordisk brandet Tresiba, som er et langtidsvirkende insulin, som især konkurrer imod brandet 

Lantus fra Sanofi. Det er blevet påvist, at Tresiba har åbenlyse fordele i behandlingen af diabetes, da det 

reducere risikoen for alvorlige tilfælde med lavt blodsukker med op til 40%57. Det oplyses, at sådanne tilfælde 

kan koste op til DKK 70 tusinde pr. patient, hvilket afhængigt af antallet personer med diabetes type 1 

diagnosen, kan betyder store omkostninger for sygekasser og statskasser verden over. Novo Nordisk har 

sikret dette brand med et patent, som nogle steder først udløber i år 202958, hvorfor der er en reel mulighed 

for forøget vækst og stigende markedsandele.  

Den store vækst i markedet for GLP-1-produkter og den tidlige entré på markedet for brandet Victoza 

betyder, at Novo Nordisk placeres som ”star” i denne produktgruppe. Denne kategorisering vil typisk kræve 

stor tilførsel af kapital for at sikre placeringen og de fordele denne bringer med sig. For Novo Nordisk ses 

dette også tydeligt, da GLP-1-produkterne udgør en væsentlig del af pipelinen for nye produkter til 

behandling af diabetes og fedme59.  

Bostonmatricens metodik beskriver vigtigheden i, at en virksomhed har en differentieret produktportefølje, 

hvor nogle produkter kan sikre tilførsel af kapital til udvikling af nye produkter. I ovenstående gennemgang 

ses der ikke produkter i ”question mark” kategorien, hvilket naturligvis er en svaghed i en produktportefølje, 

da disse produkter på sigt kan blive til ”stars”, hvis de får den fornødne kapital tilført. Dette må dog ses som 

et resultat af en produktsegmentering på et højt overordnet niveau, da kategoriseringen ville have set 

anderledes ud, hvis der var blevet foretaget en grundigere opdeling af produkttyperne. Af brands med små 

markedsandele i markeder med høj vækst, kan blandt andet nævnes Tresiba, som også er beskrevet ovenfor. 

Herudover findes flere nye produkter, hvor blandt andet en ny diabetespille af analytikere spås til at kunne 

gå i fodsporene på Victoza og nå over DKK 10.000 mio. i salg60. Vækstpotentialet for den fremtidige 

produktportefølje i Novo Nordisk er derfor også tilstede.   

                                                           
57 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/335866/novo_efter_gennembrud_tresiba_kan_snuppe_5_pct_af_markedet_i  
58 Figur 9 
59 Figur 8 
60 www.borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/151690/artikel.html    

http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/335866/novo_efter_gennembrud_tresiba_kan_snuppe_5_pct_af_markedet_i
http://www.borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/151690/artikel.html
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4 Markeder 

Det klart største marked og fokus for denne opgave er USA, hvor over halvdelen af virksomhedens salg målt 

på omsætning ligger. Et højt antal af overvægtige personer, et højt antal indbyggere, et stort offentligt 

budget, en fornøden velstand til at købe medicin og komplekst sundhedssystem er nogle af de åbenlyse 

grunde til, at USA er så vigtigt et marked for producenter af insulin- og fedmemedicin. Dog betyder 

kompleksiteten og store nylige forandring også, at markedet er svært at navigere i, hvilket giver både 

muligheder og udfordringer for Novo Nordisk i fremtiden61.  

Novo Nordisk står som tidligere beskrevet stærkt på markedet for insulinprodukter, hvor blandt andet deres 

brand Victoza er markedsledende grundet færdigudvikling og implementering flere år før de nærmeste 

konkurrenter. Samtidig har de flere udviklingsprojekter for innovative og forbedrede produkter, som skal 

hjælpe til med at fastholde de allerede veletablerede markedsandele. Således må det forventes, at Novo 

Nordisk står stærkt, når diabetikere skal vælge medicin.  

Diabetes type 2 kommer ofte som en følgesygdom fra fedme, da overvægten forringer insulinfølsomheden i 

kroppen. Novo Nordisk anslår selv, at hver tredje amerikaner eller 36,5% af den amerikanske befolkning lever 

med fedme62. Denne sammenhæng bekræftes ved, at 29,1 mio. amerikanere eller 9,3% af den amerikanske 

befolkning anslås at have diabetes63, hvoraf kun 21 mio. af dem har fået stillet diagnosen. Dette efterlader 

således 8,1 mio. u-diagnosticerede amerikanere, som over de næste år, skal ud og erhverve sig medicin til 

behandling af sygdommen. Herudover viser alle prognoser at dette tal kun vil stige, og hvis der ikke sker 

markante ændringer i levekulturen i USA, vil hver tredje voksne amerikaner i 2050 lide af sygdommen64. Dette 

efterlader en kæmpe mulighed for Novo Nordisk og de andre insulinproducenter.  

4.1 Sundhedssystemet i USA 

Det amerikanske sundhedssystem anses som værende en af de mest komplekse i verden, hvor både vejen 

fra producent til forbruger og betalingssystemer, støtteprogrammer og private forsikringsselskaber gør 

markedet ugennemsigtigt at navigere i. Interessenterne i markedet tæller blandt andet producenter, 

grossister, betalere, private indkøbsorganisationer, sundhedspersonale og patienter, som alle har 

modstridende interesser, hvilket giver interessekonflikter.  

 Hvem er dækket af hvad?  

USA har ikke et ensartet og fast struktureret sundhedssystem som vi kender det fra Danmark. Dette betyder, 

at man som indbygger i landet ikke automatisk er dækket af sundhedssikring og er garanteret adgang til 

medicin via det offentlige. I 2014 var 283,2 mio. (svarende til ca. 89,6%) af de amerikanske indbyggere dækket 

af en form for sundhedsforsikring65. Heraf var 186,9 mio. (svarende til 66,0% af de dækkede) dækket af en 

privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og 115,4 mio. (svarende til 36,5% af de dækkede) dækket 

                                                           
61 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 34 
62 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 37 
63 www.diabetes.org/diabetes-basics/statistics/  
64 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 37 
65 www.dpeaflcio.org/programs-publications/issue-fact-sheets/the-u-s-health-care-system-an-international-perspective/#_edn1  

http://www.diabetes.org/diabetes-basics/statistics/
http://www.dpeaflcio.org/programs-publications/issue-fact-sheets/the-u-s-health-care-system-an-international-perspective/#_edn1
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af en form for offentlig sundhedsforsikring. Det skal hertil bemærkes, at nogle indbyggere er dækket af flere 

forsikringer, hvorfor den samlede dækkede andel giver 102,5%. De offentlige sundhedsforsikringer er 

yderligere delt op i Medicare (ca. 43,8%), Medicaid (ca. 53,4%) og Veterans Administration (ca. 12,3%)66. Igen 

er der mulighed for dobbeltdækning.  

For at dette ikke skulle være komplekst nok, er der desuden også ofte forskel på hvem der er den betalende 

part og hvem der laver det faktiske indkøb fra producenterne i systemet. Således blev de samlede 

sundhedsudgifter i 2014 fordelt med 48% til private fonde (sammensat af 28% fra husholdninger og 20% fra 

amerikanske virksomheder igennem personaleforsikringer), 28% til den amerikanske regering og 17% til 

lokale myndigheder (administreret i de enkelte stater)67.  

Figur 11 – Sundhedsomkostning pr. indbygger for OECD-lande målt i USD68 

 

Kompleksiteten alene gør, at systemet bliver dyrere at drive end andre lande, hvor processen er mere 

centraliseret. Dette skyldes dels, at der ikke i samme grad kan drives stordriftsfordele, dels at flere 

interessenter vil have en del af gevinsten og dels at private interessenter i en højere grad har et ønske om 

profit, hvilket f.eks. ikke er tilfældet ved ren offentlig finansiering som i Danmark. Således ses det også i 

ovenstående figur, at USA har den langt højeste sundhedsudgift af alle OECD-lande på USD 8.713 pr. 

indbygger, hvor der også er den højeste grad af privat finansiering, som yderligere beskrevet ovenfor. Dette 

er næste dobbelt så højt i forhold til Danmarks udgift på USD 4.553 pr. indbygger, hvor sundhedssystemet i 

                                                           
66 www.dpeaflcio.org/programs-publications/issue-fact-sheets/the-u-s-health-care-system-an-international-perspective/#_edn1  
67 www.dpeaflcio.org/programs-publications/issue-fact-sheets/the-u-s-health-care-system-an-international-perspective/#_edn1 
68 www.ecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance_19991312  

http://www.dpeaflcio.org/programs-publications/issue-fact-sheets/the-u-s-health-care-system-an-international-perspective/#_edn1
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øvrigt er kendt som en af de bedste velfungerende i verden. Denne høje udgift kommer naturligvis 

medicinalproducenterne til gode, hvilket også gør USA til et fordelagtigt og lukrativt marked. Dog er der også 

andre interessenter, som ønsker en del af indtjeningen, som yderligere beskrevet nedenfor.  

 Fra bruttopris til nettopris 

Det er nærliggende, at give de store internationale medicinalproducenter skylden for, at udgiften for 

sundhedssikring pr. indbygger er den klart højeste i verden, hvilket den nyligt valgte præsident Donald Trump 

også har gjort i sin valgkamp69. Dog er der langt fra den listepris som Novo Nordisk opererer med til den 

faktiske nettopris som langt hoveddelen af de amerikanske borgere kommer til at betale for de 

livsnødvendige medicinalprodukter. Desuden er det vigtigt at sondre imellem reelle rabatter, som rammer 

slutbrugeren og tilskud givet i distributionskæden, som medfører en meromkostning for Novo Nordisk, men 

som ikke påvirker den endelige salgspris.  

Figur 12 – Oversigt over rabatter og gebyrer70 

 Listepris Rabatter Gebyrer Tilskud 

Type (brutto) (afslag) (afslag) (netto) 

Prisudvikling 100 80 60 40 

Gældende for 
Patienter u/forsikring  

Patienter m/høj egenbet. 

Mediaid 
Medicare 

m.fl. 

Apoteker 
Hospitaler 

Patienter m/forsikring 

Profittager Novo Nordisk 
PBM'er 

Forsikringsselskaber 
Medicinalgrossister 

Indkøbsforeninger 
PBM'er 

Note: Figuren er opstillet for at vise udviklingen fra listepris til nettopris for et medicinalprodukt på det amerikanske 

marked. Prisudviklingen er vist illustrativt fra indeks 100 og tager ikke udgangspunkt i et reelt produkt. Figuren viser 

desuden hvem de forhandlede priser pr. fase er gældende for og hvem der er modtager af tilskud.  

Listeprisen rammer nemlig som udgangspunkt kun de amerikanere, som ikke er dækket af en forsikring, 

hvilket er ni ud af ti var i 2014 ifølge ovenstående afsnit. Desuden rammer høje listepriser også indirekte 

patienter med en forsikring med høj egenbetaling, da disse typisk kun giver et fast tilskud eller betaler en 

andel af udgiften. Den resterende del af amerikanerne vil dog på den ene eller anden måde kunne købe 

produkterne fra Novo Nordisk til en nedsat pris, hvilket er gældende for langt størstedelen af landets 

befolkning.  

Priserne på medicinalmarkedet i USA er i en høj grad påvirket af Pharmacy Benefit Managers (PBM’er), som 

er en slags mellemmand, der oprindeligt blev oprettet for at reducere administrative omkostninger for 

forsikrede borgere, validere patientberettigelse, administrere forskellige dækningsordninger og ikke mindst 

forhandle prisaftaler imellem medicinalproducenter og forskellige sundhedsordninger71. I dag er PBM 

branchen dog blevet en særdeles god og profitabel forretning, hvilket har skabt et marked domineret af få 

spillere med en stor dominans og magt. Således bestyrer de tre største PBM’er i dag indkøb for omkring 95% 

                                                           
69 www.borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/160558/artikel.html    
70 Egen tilvirkning på baggrund af Novo Nordisk Annual Report 2016, side 37 
71 www.ncpa.co/pdf/leg/nov12/pbm_one_pager.pdf  

http://www.borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/160558/artikel.html
http://www.ncpa.co/pdf/leg/nov12/pbm_one_pager.pdf
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af amerikanerne med receptpligtig medicin og har hver en omsætning på op imod USD 15 mia. (ca. DKK 105 

mia.)72. Dette er dels hidrørende fra offentlige tilskud og gebyrer betalt af medicinalproducenterne.  

Det første afslag som Novo Nordisk vil blive nødsaget til at give i deres listepris vil således være en betaling 

til PBM’erne for sikre, at deres produkter bliver medtaget på listen over medicin som udbydes igennem de 

offentligt dækkede sundhedssystemer. Da PBM’erne typisk er ansvarligt for at købe ind til store programmer 

som Medicare og Mediaid, vil de have en stor forhandlingskraft i branchen. Det er derfor også nærliggende 

at tro, at størrelsen på det tilskud Novo Nordisk giver har en væsentlig indflydelse på, om deres produkter 

bliver medtaget i programmet eller ej. Dette er dog et nødvendigt onde for alle producenter i branchen for 

overhovedet at komme i betragtning på markedet. Udover direkte tilskud til PBM’erne, er der desuden 

forhandlet store rabatter på plads i de forskellige sundhedsprogrammer, hvilket skal reduceres yderligere i 

prisen og medfører en reel nedsættelse af nettoprisen for forbrugeren. Denne pris vil være gældende for 

personer omfattet af de offentlige sundhedssikringer, som hovedsageligt er offentligt finansieret.  

Næste led i kæden er de store medicinalgrossister, der er med til at sikre, at lægemidler lagerføres og 

distribueres i deres forsyningskæde til apoteker og hospitaler73. Disse modtager tilskud for at have de 

forskellige produkter fra Novo Nordisk på lager og dermed tilgængelige for slutbrugerne, når de ultimativt 

bliver distribueret. Dette er et tilskud, som ikke har indflydelse på slutprisen for forbrugeren, men som 

naturligvis medfører en omkostning for Novo Nordisk.  

Vejen til slutbrugeren er forskellig afhængig af sundhedsprogram, forsikring, indkøber og andre forhold, men 

typisk vil store forsikringsprogrammer have mulighed for at tilkæmpe sig yderligere rabatter til deres brugere 

ved hjælp af eksterne indkøbsforeninger og PBM’erne. Således vil Novo Nordisk blive nødsaget til at give 

yderligere nedslag i prisen for at adgang til forbrugerne.  

 Afsætningsforhold for medicinalproducenter 

Ovenstående giver en klar indikation af et marked, hvor producentens tilskud til distributionsledet er 

vigtigere for forretningen end produktets egentlige egenskaber, hvilket giver et ekstremt ugennemsigtigt 

marked, hvor det er essentielt at have en klar strategi for prisfastsættelsen på sine produkter. Det vidner dog 

også om et marked uden nogen fast regulering af priserne, hvor medicinalproducenterne som udgangspunkt 

kan prisfastsætte som de vil, kun under hensyntagen til de store indkøbsorganisationer, som agerer som en 

form for vagthund i markedet74. Dog gør privatiseringen af indkøbsfunktionen, at PBM’er typisk vil søge den 

største profit for sig selv frem for en reduceret kostpris for slutbrugeren.  

De komplekse markedsforhold har direkte påvirkning på den forretning Novo Nordisk driver i USA, både nu 

og i fremtiden. Som effekt af markedsforholdene og sandheden om, at der kommer stadig større og mere 

indflydelsesrige parter i branchen, har Novo Nordisk derfor været nødsaget til at nedlægge ca. 480 stillinger 

i USA75. Begrundelsen herfor er, at man vil stå bedre i forhold til de fremtidige udfordringer, som markedet 

forventes at bringe, hvilket indikere en nedadgående tendens. Denne tendens bekræftes dog ikke direkte af 

                                                           
72 www.ncpa.co/pdf/leg/nov12/pbm_one_pager.pdf  
73 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 35 
74 www.ey.com/gl/en/industries/life-sciences/ey-vital-signs-the-drug-pricing-debate-managing-risks-to-results  
75 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 36 

http://www.ncpa.co/pdf/leg/nov12/pbm_one_pager.pdf
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omsætningsudviklingen på det amerikanske marked, som steg fra DKK 54.939 mio. til DKK 57.194 mio. i 

forhold til sidste år (svarende til en stigning på ca. 4%)76. Denne tendens er hovedsageligt drevet af salget på 

Victoza-brandet.  

Figur 13 og 14 – Vækst i afsætning af insulinprodukter målt i volumen pr. region77 og vækst i omsætning af 

insulinprodukter målt i tusinde kroner (inklusiv omsætning pr. år)78 

  

Dog ses der en skæv udvikling i insulinforretningen, hvis udviklingen i den afsatte mængde sammenholdes 

med udviklingen i omsætningen, som ovenstående figurer indikerer. Det ses, at væksten i den afsatte 

mængde siden 2011 har ligget stabilt omkring 4%, med undtagelse af et dyk i 2012. Samme tendens ses ikke 

for udviklingen i omsætningen, hvor der har været svingende vækst mellem 10% og 30% siden 2012, hvilket 

indikere en stigning i nettoprisen for det enkelte insulinprodukt. Denne prisstigning kan henføres til 

forbedrede produkter, da en lang række forbedrede insulinprodukter blev lanceret i denne periode. Blandt 

andet blev Tresiba-brandet lanceret i 2013 med en pris ca. 70% dyrere end konkurrenterne i markedet79.  

I 2016 ses der dog en skæv tendens de to grafer imellem. På den ene side, fastholdes væksten i den afsatte 

mængde til omtrent 4%, mens der på den anden side ses en negativ udvikling i omsætning på 2%. Dette 

indikerer, at der er blevet givet en væsentlig mængde rabatter på det amerikanske marked for at nå 

slutbrugeren. Ovenstående figurer tager udelukkende udgangspunkt i afsætning af rene insulinprodukter, 

hvorfor det må antages, at en del af markedet er blevet vundet af de nye GLP-1-produkter, hvorfor det virker 

naturligt at nedsætte prisen på de allerede eksisterende produkter på markedet. Dog skal faldet ses i forhold 

til den generelle udvikling for produktgruppen, som analyseret i tidligere afsnit til 0,6%, hvorfor denne 

udvikling virker overnormal og bekræfter tendensen som Novo Nordisk selv beskriver og handler efter.  

4.2 Implikationer fra præsidentvalget 

Grundet den højeste omkostning pr. borger for sundhedssikring i verden, har netop dette emne også spillet 

en stor rolle under det nylige præsidentvalg i USA. Helt tilbage i de indledende faser af valgkampen 

proklamerede den republikanske præsidentkandidat Donald Trump, at det offentlige sundhedsprogram 

Medicare kan spare op imod USD 300 mia. ved blot at forhandle yderligere rabatter, men at dette ikke er 

                                                           
76 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 68 
77 www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2017-foraar-webtv/materials/novo-nordisk.pdf  
78 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter fra 2012 til 2016 
79 www.diatribe.org/issues/53/new-now-next/5  
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blevet gjort på grund af medicinalproducenterne, som har store andele i programmet80. Dele af programmet 

blev lanceret af den tidligere demokratiske præsident Barack Obama, hvilket også må være en af de åbenlyse 

grunde til, at netop denne del af sundhedssektoren blev grundlaget for valgdebatten.  

Det er dog klart, at Trump ikke er modstander af offentlig sundhedssikring, men i stedet er modstander af 

måden hvorpå programmerne er skruet sammen. Som ovenstående afsnit også viser, er der åbenlyse 

forskelle på den pris, som patienterne betaler for deres medicin programmerne imellem. Hans plan fra 

starten af valgkampen har derfor været en udfasning af programmet introduceret af Obama og en 

introduktion af et system, hvor sundhedssikring er obligatorisk for alle amerikanere81. På denne måde vil han 

sikre, at det er muligt for indkøbsorganisationerne at presse endnu flere rabatter ud af 

medicinalproducenterne.  

Ideen er som sådan god nok i teorien. På trods af, at Obamas sundhedsprogram, som i folkemunde blev kaldt 

ObamaCare, sikrede sundhedsdækning til mere end 20 mio. amerikanere, som tidligere ikke var dækket, er 

der som tidligere beskrevet en udækket population på ca. hver tiende amerikaner82. Dette er ligeledes i tråd 

med ovenstående gennemgang, hvor 283,2 mio. amerikanere (svarende til ca. 89,6%) er dækket af enten et 

offentligt eller privat sundhedsprogram. En analyse fra The Commonwealth Fund anslår dog, at en udfasning 

af ObamaCare vil øge antallet uden forsikring med op til 25 mio. mennesker83. Desuden er det fortsat uklart, 

hvordan dette skal finansieres, da det er tvivlsomt, at størrelsen af genforhandlede rabatter kan sikre 

dækning af den resterende andel af de amerikanske borgere. Dette kan medføre et føderalt underskud på 

op til USD 30 mia. 84, hvorfor det må tænkes, at det bliver svært at føre igennem i praksis.  

Der er dermed stor usikkerhed i markedet omkring, hvorvidt ovenstående udtalelser får effekt og om 

sundhedssystemet i USA som resultat bliver reformeret. Det er svært at afgøre noget før der ligger reelle 

planer for udfasning af ObamaCare. Således kvitterede aktiemarkedet også med en stigning på 6,8% til Novo 

Nordisk aktien på dagen for præsidentvalget85. Dette er resultat af, at der fortsat er usikkerhed om 

konsekvenserne og at modkandidaten fra demokraterne, Hillary Clinton, havde lagt op til en noget hårdere 

linje for de globale medicinalproducenter86. 

4.3 Analyse af brancheforhold via Porters 5-forces 

Som overordnede afsnit beskriver, er der flere stærke kræfter i branchen for diabetes behandling i USA, 

hvilket har stor indflydelse på attraktiviteten, effektiviteten og konkurrencesituation generelt, som eksisterer 

interessenterne imellem. For at estimere den fremtidige udvikling i branchen og dermed de økonomiske 

fordele, som denne kan medbringe, er det essentielt at forstå de fem kræfter som foruddefineret af modellen 

bag Porters 5-foces. Desuden er det vigtigt at forstå, om det overhovedet er attraktivt at konkurrere i 

branchen, da stærke kræfter ofte vil indikere, at dette ikke er profitabelt.  

                                                           
80 www.fiercepharma.com/financials/trump-crosses-party-lines-to-back-medicare-drug-price-negotiation  
81 www.forbes.com/sites/nextavenue/2016/08/12/where-trump-and-clinton-stand-on-health-care-and-medicare/#205e95e3784e  
82 politiken.dk/udland/fokus_int/Fokus_pr_sidentvalg_2016/art5650017/Millioner-af-amerikanere-kan-miste-sundhedsforsikring  
83 politiken.dk/udland/fokus_int/Fokus_pr_sidentvalg_2016/art5650017/Millioner-af-amerikanere-kan-miste-sundhedsforsikring  
84 dagensmedicin.dk/betyder-trump-amerikanske-sundhedssystem-2/  
85 www.business.dk/medico/novo-nordisk-konsekvenserne-af-trump-sejr-er-uforudsigelige  
86 www.medwatch.dk/MedicinalBiotek/article9169596.ece  

http://www.fiercepharma.com/financials/trump-crosses-party-lines-to-back-medicare-drug-price-negotiation
http://www.forbes.com/sites/nextavenue/2016/08/12/where-trump-and-clinton-stand-on-health-care-and-medicare/#205e95e3784e
http://politiken.dk/udland/fokus_int/Fokus_pr_sidentvalg_2016/art5650017/Millioner-af-amerikanere-kan-miste-sundhedsforsikring
http://politiken.dk/udland/fokus_int/Fokus_pr_sidentvalg_2016/art5650017/Millioner-af-amerikanere-kan-miste-sundhedsforsikring
http://dagensmedicin.dk/betyder-trump-amerikanske-sundhedssystem-2/
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 Rivalisering internt i branchen 

Som tidligere beskrevet, kendetegnes branchen for behandling af diabetes i USA af de store udbydere som 

Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly, som med få undtagelser deler markedet imellem sig. Nedenstående graf 

viser markedsandelen de tre selskaber imellem på markedet for moderne insulin i USA, hvor de er de eneste 

spillere. Det skal dog bemærkes, at der på det generelle globale marked for behandling af diabetes også 

findes konkurrenter som amerikanske Merck og britiske AstraZeneca med væsentlige markedsandele87.  

Figur 15 – Markedsandel for moderne insulin målt i volumen i USA88 

 

Det ses, at Novo Nordisk med sine 38% af den afsatte volumen af moderne insulin udgør en væsentlig spiller 

på det amerikanske marked, hvor de er overgået af Sanofi med deres 41%. Målt på omsætning, er Novo 

Nordisk dog klart mindre end de to andre med sine DKK 111.780 mio. i total omsætning, imod Sanofi med 

EUR 33.821 mio. (ca. DKK 251.966 mio.)89 og Eli Lilly med USD 21.222 mio. (ca. DKK 148.554 mio.)90. Grunden 

hertil skal findes i, at de to andre selskaber i en langt højere grad er almene medicinalproducenter, hvor Novo 

Nordisk i en høj grad er specialiseret i produktion af produkter til behandling af diabetes. Dette betyder 

blandt andet, at de andre har et langt større samlet budget til forskning og udvikling, som de dog skal 

prioritere imellem en bredere produktportefølje.  

Som det tidligere er beskrevet, er det essentielt, at være de første på markedet med nye produkter, som 

Novo Nordisk blandt andet var det med Victoza, da dette sikrer et godt fundament, som er svært for de andre 

konkurrenter at bryde igennem. Samtidig betyder en for sen lancering, at markedet allerede er mættet og 

har dannet præferencer. I et branche, hvor store udviklingsomkostninger forsøges dækket via overnormale 

overskud, kan dette have kritiske konsekvenser. På trods af, at Novo Nordisk er mindst i branchen målt på 

omsætning og udviklingsbudget, betyder specialiseringen og branchekendskabet således, at de alligevel har 

formået at klare sig igennem de seneste års interne rivalisering med markedsandelene intakt.  

                                                           
87 www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2017-foraar-webtv/materials/novo-nordisk.pdf 
88 www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2017-foraar-webtv/materials/novo-nordisk.pdf  
89 Sanofi Form 20-F, Statement F-6, Consolidates Income Statements 
90 Eli Lilly 2016 Financial Report, Statement F-44, Consolidates Statements of Operations 

http://www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2017-foraar-webtv/materials/novo-nordisk.pdf
http://www.shareholders.dk/kampagne/InvestorDagen-Koebenhavn-2017-foraar-webtv/materials/novo-nordisk.pdf
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Få store spillere i en branche vil ikke normalt forsage forøget intern rivalisering, som hvis den var præget af 

flere små spillere med samme størrelse, som alle ville forsøge at opnå forøgede markedsandele. Der kan dog 

alligevel være en tendens til, at virksomheder med mindre markedsandele i branchen som Eli Lilly, vil forsøge 

at forøge deres markedsandele via prisnedsættelser. Dette vil dog dels blive afhjulpet af, at markedet er i 

vækst grundet et forøget antal diabetikere og at dels af, at der stadig er u-udforskede nicheområder, hvor 

ingen af konkurrenter endnu har produkter, hvorfor der ikke er samme behov for at angribe andre 

virksomheder i branchen.  

Branchen er præget af høje faste omkostninger til forskning og udvikling, hvilket forsøges godtgjort via et 

efterfølgende højt produktsalg. For at have så god dækning på produkterne som muligt, og for at gøre det 

muligt at udvikle nye produkter og fastholde markedslederskab, vil konkurrenterne have et incitament at 

udkonkurrere hinanden via priskrig for at sprede omkostningerne yderligere. Prisen på medicinalprodukter 

er dog generel mindre væsentlig, hvorfor det i denne branche vil være mere væsentligt at konkurrere på 

produktegenskaber. Således vil den største og bedste dækning nås på de produkter, som reelt er bedst for 

slutbrugeren og som er bedst til at lindre diabetes. Dette vil forsage, at de normale markedsmekanismer med 

priskrig i mindre grad vil have indflydelse på branchen.  

Der er tale om en kapitaltung branche, hvor der bliver foretaget store investeringer. Det ses blandt andet 

ved, at Novo Nordisk i starten af 2015 påbegyndte byggeriet af en ny fabrik i Clayton, North Carolina, USA til 

op imod DKK 2 mia. Så tunge investeringer vil normalt tendere til at danne en overkapacitet i branchen, men 

grundet den høje markedsvækst, bygges denne blot for at efterkomme efterspørgslen91. Der ses derfor en 

overordnet tendens til, at markedsvæksten i en vis grad tilgodeser den interne rivalisering.  

 Truslen fra nye konkurrenter 

Som tidligere nævnt, at branchen for behandling af diabetikere i USA ret attraktiv og den har et stort 

vækstpotentiale, hvilket vil tiltrække nye konkurrenter. Dog er der flere ting til hinder for, at dette kan lade 

sig gøre. En af dem er, at medicinalbranchen stiller store krav til startkapital, da udvikling af nye lægemiddel 

i gennemsnit tager 10-12 år før det kan sælges som færdigt produkt92. Desuden kræver kommercialisering af 

et medicinalprodukt i USA et stort produktionskapacitet, da det ikke vil være muligt at dække de høje 

udviklingsomkostninger ved afsætning til en lille del af markedet.  

En anden adgangsbegrænsning i branchen er den viden og knowhow, som de store medicinalselskaber som 

Novo Nordisk har tilegnet sig igennem deres mangeårige historie, hvor de fra starten har udviklet produkter 

til behandling af diabetes. Herunder er ligeledes tilgangen til veluddannede medarbejdere, som kan gøre en 

idé til et færdigt produkt, da dette også er stor og vigtig del af drive en forretning med salg af 

medicinalprodukter.  

Den sidste store adgangsbarriere for potentielle nye konkurrenter i branchen, er de gældende krav og 

lovgivning til kommercialisering, markedsføring og distribution af medicinalprodukter i USA, hvilket både 

indebærer godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og adgang til distributionslister for 

                                                           
91 www.business.dk/medico/novo-nordisk-starter-milliardbyggeri-i-usa  
92 www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin  

http://www.business.dk/medico/novo-nordisk-starter-milliardbyggeri-i-usa
http://www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin
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de store sundhedsdækningsprogrammer som Medicare og Mediaid, som jævnfør ovenstående afsnit er både 

lang, kompleks og omkostningstung. Hertil kommer, at mange af de eksisterende produkter på markedet 

allerede er beskyttet af patenter, hvormed det ikke er lovligt at markedsføre lignende produkter.  

Overordnet set, tegnes der derfor et billede af en branche med små muligheder for nye indtrængere, hvilket 

gør branchen mere attraktiv for de eksisterende udbydere som Novo Nordisk. Dog vil udløbne patenter 

delvist bane vejen for nye konkurrenter, da vejen dermed er banet ved både udvikling af produkter og 

overholdelse af lovgivning. Innovation og fornyelse af patenter er derfor essentielt for overlevelse i branchen.  

 Truslen fra substituerende produkter 

Selvom det er nærliggende for Novo Nordisk, at holde fokus på andre producenter af insulin ved fastlæggelse 

af konkurrenter i branchen, kan der ligeledes være substituerende produkter, som udgør en lige så stor risiko 

for at miste markedsandele. Især en kapitaltung branche vil være mere udsat for konkurrence fra 

substituerende produkter. Risikoen vil dog være begrænset for produkter med en meget specifik virkemåde 

og effekt, som f.eks. insulin eller diabetesbehandlende produkter generelt.  

Det er derfor svært at se, hvilke substituerende produkter, der skulle kunne udgøre en potentiel risiko for 

insulinproducenterne. Der kan argumenteres for, at andre brancher kan substituere måden hvorpå man 

dosere sig med insulin, da dette siden opstarten har været via injektioner, f.eks. via vaccine eller andre 

præventive metoder. Dette vil dog nærmere være en del af den eksisterende rivalisering og produktudvikling 

i branchen, hvor Novo Nordisk allerede er i gang med at udvikle dosering via en pille, som netop vil 

overflødiggøre de oprindelige doseringsapparater. Truslen fra substituerende produkter i branchen er 

vurderes derfor, at være lav.  

 Kundernes forhandlingsstyrke 

For at vurdere kundernes forhandlingsstyrker, er det først vigtigt at definere, hvem de egentlige kunder er, 

da markedet som beskrevet ovenfor, er påvirket af forskellige led i distributionskæden, som alle har 

modsatrettede interesser. Det er her vigtigt at sondre imellem slutbrugerne, som er diabetikerne, der bruger 

insulin-produkterne fra Novo Nordisk, medicinalgrossisterne, som sørger for oplagring af produkterne hos 

hospitaler og apoteker, samt indkøbsorganisationerne bestående af PBM’er, som forhandler priserne i 

markedet. Idet de egentlige slutbrugere af produktet ikke selvstændigt har nogen forhandlingskraft, men 

bruger PBM’erne som agent i markedet, vil nedenstående afsnit alene vurdere forhandlingsstyrken hos 

indkøbsorganisationerne.  

Som beskrevet ovenfor, at branchen i USA domineret af tre store PBM’er, som samlet står for 95% af indkøbet 

af receptpligtig medicin93. Der er kilderne imellem en smule forskel, hvordan markedsandelene måles og 

hvilke typer af services der inkluderes i opgørelserne, men den overordnede konklusion er klart, at få store 

PBM’er sidder på store dele af markedet for indkøb af medicin i USA. Af de store spillere målt på omsætning 

og vækst kan nævnes xpressScripts, CVS Caremark, Argus, Envision og ProCare RX94. Deres størrelse alene, 

                                                           
93 www.ncpa.co/pdf/leg/nov12/pbm_one_pager.pdf  
94 www.thebalance.com/largest-pharmacy-benefit-managers-2663840  

http://www.ncpa.co/pdf/leg/nov12/pbm_one_pager.pdf
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giver dem en stor forhandlingskræft, da de selvstændigt vil udgøre en væsentlig del af omsætningen for 

medicinalproducenter.   

På trods af, at produkter til behandling af diabetes er avancerede og tager langt tid at udvikle, er der ikke 

store påviste forskelle medicinalproducenternes produkter i mellem. Generelt set, er der blot tale om en 

praktisk nødvendighed for diabetikere, uden at produktets egenskaber i øvrigt, giver de store forskelle, da 

patienten er nødt til at dosere sig selv uagtet. Naturligvis vil intervaller for dosering, afhjælpende bi-effekter 

på følgesygdomme og andre egenskaber være med til at differentiere produkterne fra hinanden, men ellers 

vil insulinprodukterne fra Eli Lilly, Sanofi og Novo Nordisk tilnærmelsesvis være homogene. Dette vil i en 

stigende grad betyde, at køber vil være tilbøjelige til at vælge og vrage blandt de få udbydere i markedet for 

at få den bedste pris, da fokus vil være større på rabatter og tilskud. Dette forstærkes kun af, at købet af 

produkter til behandling af diabetes udgør en væsentlig andel af det samlede indkøb af medicinalprodukter 

foretaget af PBM’erne, grundet den høje andel af amerikanske diabetikere. Således giver det et forhøjet 

incitament til forhandle forbedrede priser end hvis produkterne udgjorde en mindre del af det samlede 

indkøb.  

Det eneste der taler købernes forhandlingskræft ned er, at slutbrugerne i en vis grad er afhængige af 

produkterne til behandling af diabetes, da de ellers ville dø. Dog giver alternativerne i produktudvalget hos 

de store indkøbere en branche med høj forhandlingskræft hos kunderne.  

 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Et multinationalt selskab som Novo Nordisk har et kæmpe leverandørnetværk, som både leverer 

serviceydelser og materialer til deres insulin- og anden lægemiddelproduktion, men som også er 

underleverandører til en lang række af de interne støttefunktioner, som f.eks. administration, HR og 

udvikling. Det skal hertil bemærkes, at Novo Nordisk selv varetager en lang række af disse funktioner, hvilket 

blandt andet ses ved selskabet NNIT95, som varetager drift og vedligehold IT systemerne i gruppen. Dette er 

i en høj grad med til at gøre dem uafhængige.  

I leverancen af råmaterialer til selve produktionen indgår mange forskellige underleverandører, der blandt 

andet producerer farmaceutiske råvarer. Som led i CSR politikken i Novo Nordisk, er der udviklet specifikke 

krav til, hvordan disse råvarer produceres, distribueres og markedsføres, hvilket er med til at underbygge 

”Novo Nordisk Way” og den tredobbelte bundlinje96. Desuden bemærkes det, at Novo Nordisk er frivilligt ISO 

certificerede97, hvilket stiller store krav til underleverandører, arbejdsmiljø og andre etiske standarder. Det 

samme er gældende for de andre spillere i branchen, hvilket indikerer, at der generelt kan stilles store krav 

til underleverandører, som dermed ikke har så stor en forhandlingsstyrke.  

 Opsummering på brancheanalyse 

Som opsummering på ovenstående afsnit, kan det konstateres at branchen for behandling af diabetes i USA 

er domineret af få udbydere, som alle har så stor en størrelse, at de har en dominerende magt over 

                                                           
95 www.novo.dk/novo/novo-group  
96 www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/Sustainability/documents/Resp_Sourcing_Standards_DK.pdf  
97 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 14 
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underleverandører og samtidig holder nye konkurrenter væk. Truslen fra substituerende produkter er 

ligeledes lav, da de store medicinalproducenter sælger løsninger til behandling af diabetes, fremfor et 

egentligt fast produkt, som kan substitueres. Samlet set tilnærmer dette sig en oligopolistisk branche, hvor 

de eksisterende udbydere har store markedsandele og begrænset intern rivalisering. Købernes 

forhandlingsstyrke, i form af PBM’erne, er dog af væsentlig betydning for den samlede attraktivitet, da de i 

en høj grad påvirker, hvorvidt de solgte medicinalprodukter bliver succesfulde. Dette overskygger dog ikke, 

at branchen er drevet af en stærk vækst grundet et stigende antal diabetikere, hvilket gør branchen yderst 

attraktiv for de eksisterende udbydere.   
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5 Omverden 

De ovenstående afsnit har først fokuseret på kernen af virksomheden og de produkter, som præsenterer 

Novo Nordisk på markederne verden over. Herudover er dette blevet sammenholdt med konkurrenterne i 

markedet og den branche de opererer i. For at få et komplet overblik over forretningsmiljøet for Novo 

Nordisk, er det dog essentielt at analysere den omverden, som omslutter virksomheden, dens ressourcer, 

produkter, konkurrenter og branche, da denne er med til at give dem de midler, som sikrer deres overlevelse 

og fortsatte eksistens. Det var således også disse makroøkonomiske faktorer, som i første omgang gjorde 

stiftelsen af selskabet mulig, da de uden nye teknologiske metoder og forøget fokus på folkesundhed ikke 

ville have haft et efterspørgselsgrundlag for det første insulinprodukt.  

Det brede makroøkonomiske miljø vil nedenfor blive analyseret ved brug af metodikken i PEST-modellen, for 

at kategorisere de muligheder og trusler, som ligger i omverdenen for Novo Nordisk. Herudover vil 

nedenstående afsnit også belyse, hvordan disse faktorer har påvirket virksomheden og dens konkurrenter 

over tid, for at give et bedre grundlag til at estimere den fremtidige udvikling.  

5.1 PEST-analyse 

PEST-analysens formål er, at finde de ikke-økonomiske kræfter og faktorer, som påvirker medicinalbranchen 

og dens spillere. Disse faktorer kan skabe en lang række muligheder og udfordringer, som det er vigtigt, at 

virksomheden overvejer i forhold til deres fremtidige strategi. Fokus i nedenstående analyse vil ligge på de 

nøglefaktorer af politisk, økonomisk, sociokulturel eller teknologisk natur, som kan forventes at have en 

væsentlig indvirkning på fremtidig succes. Desuden vil analysen være specifikt målrettet den omverden som 

omslutter den amerikanske del af forretningen i Novo Nordisk.  

 Politisk 

Staten, delstaterne og det generelle politiske miljø i USA spiller en stor og væsentlig rolle i omverdenen for 

Novo Nordisk, da de både er direkte og indirekte økonomiske interessenter i forretningen. Dette sker, da de 

igennem de offentlige sundhedssikringsprogrammer som Medicare og Mediaid, kan anses som værende 

kunder, men ligeledes fordi, at de igennem deres politiske virke, har et ansvar for den amerikanske 

befolknings sundhed og beskæftigelse igennem arbejdspladser. Sidstnævnte vil særligt også gælde for Novo 

Nordisk, i egenskab af deres danske oprindelse og placering. De makroøkonomiske faktorer kan således 

kategoriseres som dem, der har direkte politisk involvering og dem, som i den ene eller anden grad giver 

politisk eksponering.  

5.1.1.1 Direkte politisk involvering 

Som tidligere beskrevet, er den amerikanske stat en væsentlig del af den komplekse distributions- og 

indkøbskæde for medicinalprodukter i USA, hvor de bærer en medfinansierende del i verdens dyreste 

sundhedssystem målt pr. indbygger. Som naturlig følge, er der en stor politisk interesse i at nedbringe 

omkostningerne til medicin, herunder også midler til behandling af diabetes. Blandt andet derfor, at der 

etableret indkøbsorganisationer i form af PBM’er, som skal forsøge at handle de bedste aftaler på plads med 

de multinationale medicinalproducenter, som alle har incitament til at sælge så dyrt som muligt.  
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Det komplekse indkøbssystem i sig selv er en stor udfordring for Novo Nordisk. Dette skyldes dels, at der i 

forvejen ofres mange omkostninger på tilskud, rabatter og lobbyisme i distributionsledet, men ligeledes at 

den nyligt valgte præsident Trump har varslet store ændringer for systemet, jævnfør tidligere afsnit. Dette 

gør, at offentlige og private betalere fokuserer på at begrænse medicinudgifterne ved at presse priserne, 

kræve højere rabatter og begrænse adgang og tilskud til nye produkter98. Det vil derfor være vigtigt for de 

store medicinalvirksomheder, at holde fokus på de ændringer som sker i branchen for at komme disse bedst 

muligt i forkøbet, da alternativet vil være tab af markedsandele til konkurrenter og yderligere omkostninger 

til tilskud og rabatter.  

5.1.1.2 Politisk eksponering 

På trods af, at det ikke direkte er statens ansvar, har de et indirekte ansvar for at opretholde folkesundheden 

blandt de amerikanske borgere. For at sikre, at enhver medicinalproducent ikke blot kan lancere et produkt, 

som ikke er gennemtestet og konstateret sikkert, er der i USA en omfattende godkendelsesproces for 

lancering af nye lægemidler. Det skal hertil bemærkes, at de amerikanske myndigheder ikke har et 

samarbejde med det europæiske lægemiddelagentur (EMA) om udveksling af godkendelse af medicin, 

hvorfor de har oprettet deres eget agentur i form af Food and Drug Administration (FDA), hvilket 

besværliggøre processen yderligere.  

Udvikling af en produktkandidat kan tage mere end 10 år og kan blive forsinket, eller ligefrem opgivet, med 

store omkostninger til følge. Processen omfatter ikke-kliniske afprøvninger og kliniske studier, kommerciel 

produkt-planlægning og myndighedsgodkendelse, herunder godkendelse af produktionsanlæggene99. 

Såfremt produktet i sidste ende ikke bliver godkendt af FDA, bliver det ikke muligt at markedsføre det i USA, 

hvilket betyder at de store omkostninger til udvikling ikke kan dækkes og overnormale overskud ikke kan 

opnås. For en virksomhed som Novo Nordisk, hvor produktporteføljen jævnfør ovenstående afsnit består af 

en begrænset antal type af produkter og forholdsvis få brands, vil et ikke-godkendt produkt derfor være 

katastrofalt. Som tidligere beskrevet, har konkurrenterne Eli Lilly og Sanofi en mere differentieret 

produktportefølje, hvorfor et enkelt afvist diabetes produkt ikke vil påvirke dem i samme grad.  

 Økonomisk 

Den klart væsentligste økonomiske faktor, som påvirker den fremtidige strategi i den amerikanske forretning 

hos Novo Nordisk, er udsving i internationale valutakurser og især amerikanske dollars, da udsving i denne 

kan medføre stor påvirkning på både indtægter og omkostninger. Indtægterne fra produktsalg vil variere i 

takt med valutakursudsving, da disse bliver solgt i lokal valuta på det amerikanske marked. Således vil en 

svækkelse af dollarkursen overfor kronen medføre en valutakurstab, da den konverterede indtægt i kroner 

bliver mindre, og vice versa. Det modsatte effekt vil gøre sig gældende på omkostningssiden, hvor Novo 

Nordisk har udgifter i amerikanske dollar til drift af lokale kontorer og fabrikker, hvilket blandt andet omfatter 

råvarer og medarbejderlønninger. Under antagelsen om, at den amerikanske forretning er overskudgivende, 

                                                           
98 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 44 
99 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 44 
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hvor indtægterne er større end omkostningerne, vil en styrkelse af dollarkursen dog klart være at foretrække, 

da dette vil forbedre det samlede overskud.  

Figur 16 – Udvikling i valutakurs USD vs. DKK fra 2012 til 2016100 

 

Som det ses af ovenstående graf, har kursen på amerikanske dollars givet store udsving i forhold til den 

danske krone, hvor den de seneste fem år var på sit laveste var i kurs 534 i august måned 2014 og modsat 

var på sit højeste i kurs 717 i december måned 2016. Udviklingen gjorde, at Novo Nordisk i 2015 opgjorde 

salgsvækst som følge af valutakurser til 21,9%. I 2016, hvor kursen var mere stabil, var denne effekt reduceret 

til 0,1%101, som dog stadig var en gevinst. Tidligere har det haft negative konsekvenser, hvor ovenstående 

viste kursfald i 2013 havde en nedadgående virkning på 3,8%102. Denne udvikling alene, vidner om en stor 

volatilitet og usikkerhed i valutakursernes påvirkning i fremtiden.  

I forhold til ovenstående skal det dog bemærkes, at finanspolitikken i Novo Nordisk sikre, at de væsentligste 

valutakursrisici afdækkes via sikringsinstrumenter, hvor store udsving dækkes via fastpriskontrakter på 

valuta103. Fejlestimeres udviklingen på de sikrede valutaer, kan dette betyde en meromkostninger for 

selskabet, hvorimod et korrekt estimat, kan sikre store økonomiske fordele.  

Udover ovenstående økonomiske forhold, vil de fleste virksomheder som udgangspunkt altid blive påvirket 

af udviklingen i markedskonjunkturerne på den ene eller anden måde, hvor især lavkonjunkturer kan betyde 

store fald i salgsvæksten. Producenter af livsnødvendige medicinalprodukter vil dog ikke være eksponeret 

over for denne risiko i særlig høj grad, da patienter skal have deres insulin uagtet af indkomst, jobsituation, 

bankkrak og finansiel krise. Dette er derfor ikke vurderet som en væsentlig faktor, som vil få indflydelse på 

strategien i den amerikanske forretning i Novo Nordisk.  

                                                           
100 www.nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1366  
101 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 68 
102 Novo Nordisk Annual Report 2014, side 66 
103 Novo Nordisk Annual Report 2014, side 8 

http://www.nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
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 Sociokulturelt 

Medicinalproducenterne der opererer på det amerikanske marked står i en ønskesituation i forhold til de 

sociokulturelle forhold. Dette skyldes dels, at andelen af amerikanere med diabetes vokser på grund af usund 

livsstil, og dels, at befolkningen generelt stiger med flere diabetikere til følge. Således vil der uagtet af 

vækststrategi, opstå et forøget behov for insulin- og diabetesbehandlende produkter. Desuden oplyses det 

jævnfør tidligere afsnit, at næsten en tredjedel af amerikanerne endnu ikke er diagnosticeret, hvilket giver 

endnu en umættet kundegruppe. Som følge af den generelle forøgede fokus på sundhed verden over, vil der 

også være mulighed for, at diagnosticering for sukkersyge bliver mere udbredt, hvilket vil give en forøget 

efterspørgsel efter produkter til behandling heraf. Samlet set, er der derfor tale om en store mulighed for 

Novo Nordisk og de andre insulinproducenter.  

Ovenstående efterlader dog også en etisk problemstilling, da medicinalproducenterne reelt set tjener penge 

på befolkningens syg- og dårligdom. En problemstilling som nemt kan sammenlignes med våbenproducenter, 

der tjener penge på krig. For at imødegå dette, har Novo Nordisk som led i deres sociale strategi iværksat 

initiativer for at nedbringe antallet af u-diagnosticerede patienter med diabetes, samt ved at lette adgangen 

til den livsnødvendige medicin104. Begge dele vil dog stadig medvirke positivt til omsætningen af 

insulinprodukter, hvilket også afslører kernen af problemstillingen. I så fald at det var muligt for Novo Nordisk 

at udrydde sygdommen fuldstændig, ville dette gøre dem arbejdsløse med kæmpe tab til følge.  

 Teknologisk 

Af teknologiske forhold med indflydelse på fremtidige strategi for den amerikanske del af Novo Nordisk, er 

især patentrettigheder væsentlige, da disse kan sikre overnormale indkomster for et produkt med høje 

udviklingsomkostninger. Dette alene gør, at det bliver rentabelt at forske i ny medicin og lægemidler, da det 

ellers ville være muligt for konkurrenter at blot lancere kopier af nye innovative produkter. Gyldigheden af 

patenterne, er således afgørende for at beskytte de kommercielle produkter og produktkandidater i 

forsknings- og udviklings-pipelinen, så de ikke direkte kan blive udfordret af konkurrenter105.  

Mulige ændringer i lovgivningen omkring patenter i USA kunne indebære kortere gyldighedsperioder eller 

højere gebyrer ved ansøgning. Begge dele ville medføre udfordringer for Novo Nordisk, hvor den direkte 

konsekvens ville være, at det ikke i samme grad ville være rentabelt at udvikle nye produkter. Desuden ville 

der komme forhøjede indirekte omkostninger i form at advokathonorarer og andre omkostninger til 

administration i processen. Modsat ville en forlængelse af gyldighedsperioderne give forbedret mulighed for 

at fastholde overnormale overskud længere, med en samlet bedre dækningsgrad pr. produkt til følge.  

I branchen figurerer producenter, som har specialiseret sig i, at udbyde kopimedicin efter patenterne fra de 

store innovative medicinalvirksomheder er udløbet. Således er der allerede indikationer af, at selskabet Teva 

Pharmaceuticals fra Israel vil lancere et kopi præparat af GLP-1 produktet Victoza fra Novo Nordisk106, på 

trods af, at patentet på produktet først udløber i 2022 i USA. Hvis patentlovgivningen lempes, vil tilfælde som 

                                                           
104 Novo Nordisk Annual Report 2014, side 11 
105 Novo Nordisk Annual Report 2014, side 45 
106 www.business.dk/medico/verdens-stoerste-kopiproducent-vil-angribe-novos-supersaellert  

http://www.business.dk/medico/verdens-stoerste-kopiproducent-vil-angribe-novos-supersaellert
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disse kun forekomme oftere, da der er store omsætningssummer at hente ved brug af minimale 

omkostninger til forskning og udvikling.  

Herudover kan det nævnes, at teknologiforbedring generelt vil give gode muligheder for multinationale 

virksomheder som Novo Nordisk, i form af IT-løsninger, teknologisk infrastruktur, optimering af 

produktionsapparater med videre. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på de risici, som en forøget brug 

af teknologi medfører, herunder at nedbrud på IT-systemer, f.eks. brud på datasikkerheden eller manglende 

integration af nye systemer, som kan ske overalt i den globale værdikæde, hvor velfungerende IT-systemer 

og infrastruktur er af afgørende betydning for effektiv drift107.  

Desuden vil IT sikkerhed alt andet lige også blive en medfølgende risikofaktor. Det ses blandt andet, at der 

tidligere er blevet lavet undersøgelser, hvor det viser sig, at 6 ud af 10 danske virksomheder har været udsat 

for hackerangreb108. Sådanne tilfælde, hvor hackere har mulighed for at lægge IT-systemer ned i timevis imod 

opkrævning af store løsesummer, vil sætte store virksomheder som Novo Nordisk i en kritisk position, da de 

bliver mere og mere afhængige af teknologien.  

Teknologien har som tidligere nævnt desuden også været medvirkende til produktinnovation, hvilket har 

givet Novo Nordisk mulighed for, at påbegynde udvikling af en pille imod diabetes109, hvor diabetikere kan 

nøjes med at indtage medicinen oralt i stedet for den traditionelle dosering via sprøjte. Fremtidens teknologi 

vil uden tvivl også danne grundlag for yderligere produktinnovation.  

5.2 Påvirkning fra tidligere konjunkturudsving 

Mange af de ovennævnte faktorer, der danner muligheder og udfordringer for Novo Nordisk, har også været 

gældende i fortiden. For at estimere værdipåvirkningen af fremtidige begivenheder, er det derfor vigtigt at 

forstå, hvordan konjunkturer og andre makroøkonomiske faktorer tidligere har påvirket producenterne af 

insulin i USA, som foruden Novo Nordisk, også tæller Sanofi og Eli Lilly som de væsentligste spillere. Desuden 

er det vigtigt at sondre imellem, hvad der er generelle markedsmæssige tendenser forsaget af de økonomiske 

konjunkturer, og hvad der blot er interne forhold i de enkelte virksomheder.  

Herudover har valgdebatten i forbindelse med præsidentvalget i USA i efteråret 2016 fyldt meget i de globale 

medier, hvor især sundhedssikring har været højt på agendaen for både den republikanske kandidat Donald 

Trump og den demokratiske kandidat Hilary Clinton. Som tidligere beskrevet, har begge kandidater været 

meget kritiske over for de udenlandske medicinalproducenter, som de beskylder for at tage store profitter 

på bekostning af fattige amerikanske borgere. Som tidligere analyser har vist, er den faktiske nettopris dog 

påvirket af en lang række andre faktorer, som ligger delvist uden for medicinalproducenternes kontrol, hvor 

lobbyisme og tilskudsbetaling fylder en stor del i distributionsledet. Det er derfor nødvendigt at undersøge, 

om udmeldinger i pressen reelt påvirker værdien af Novo Nordisk, eller om dette blot er ”støj”, som skal 

sorteres fra i den fremtidige budgettering, hvor reelle markedsvilkår har en langt større betydning, da dette 

påvirker fremtidig vækst.  

                                                           
107 Novo Nordisk Annual Report 2014, side 45 
108 www.business.dk/digital/6-ud-af-10-danske-virksomheder-er-blevet-hacket-det-seneste-aar  
109 www.borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/151690/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo3OiJWaWN0b3phIjt9  

http://www.business.dk/digital/6-ud-af-10-danske-virksomheder-er-blevet-hacket-det-seneste-aar
http://www.borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/151690/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo3OiJWaWN0b3phIjt9
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Nedenstående graf viser udviklingen i aktiekurserne for de tre selskaber, som alle er børsnoterede. Der er 

således tale om markedets værdiansættelse af virksomhedernes værdi, som må tænkes, at ligge 

tilnærmelsesvis tæt på virksomhedens reelle værdi. Der er udelukkende taget udgangspunkt i regnskabsåret 

2016, hvor aktiekursens udvikling i året er beregnet som indeks. Denne periode er valgt, da det især er her 

debatten for de politiske faktorer er startet i forbindelse med præsidentvalget i USA. På baggrund af 

udviklingen i aktiekursen for Novo Nordisk, er de fire største udsving i kurspoint fundet og forklaret i detaljen 

nedenfor, hvor der også er foretaget komparativ sammenligning med udviklingen for de to andre 

konkurrenter.  

Figur 17 – Udvikling i aktiekurs (kurs 100 pr. 1. januar 2012) for Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly110

 

 Præsentation af årsregnskab for 2015 (3. feb. 2016) 

Årsregnskabet dækkende for 2015 for Novo Nordisk blev offentliggjort den 3. februar 2016, hvor markedet 

åbnede med en lukkekurs fra dagen før på 377,70 kr. pr. aktie. På trods af, at regnskabet for første gang 

præsenterede nettoomsætning over DKK 100 mia., blev dette modtaget med skepsis af markedet, hvilket 

resulterede i en lukkekurs på dagen på 349,00 kr. pr. aktier og et fald på ca. 7,6%. Dette skyldes hovedsageligt, 

at dette var første gang i langt tid, hvor ledelsen sænkede vækstmålet for de næstkommende år med en 

forventning på 5-9% i salgsvækst111.  

Vækstmålet kan virke højt objektivt set, men ses dette i forhold væksten i omsætning fra 2014 til 2015 på op 

imod 22%, er det et noget lavere niveau. Dette var første udmeldinger efter valgkampen i USA var startet, 

hvor især Hilary Clinton allerede havde været ude efter biotekselskaber uden dog at specificere, hvordan hun 

ville behandle en eventuel ny reform112. Denne udmelding havde således også effekt på konkurrenterne 

Sanofi og Eli Lilly, hvor der også var nedadgående tendenser i aktiekurserne. En anden faktor med påvirkning 

på det fremtidige vækstmål er en opbremsning af økonomien i Kina, hvor inflationen begynder at aftage i 

takt med en mætning i økonomien. Dette marked udgør dog kun ca. 4% af den samlede omsætning i Novo 

Nordisk, hvorfor det vurderes mindre væsentligt.  

                                                           
110 Egen tilvirkning på baggrund af: www.en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx og sammenholdt med 
gængse kurinformation fra andre sider (f.eks. www.borsen.dk)  
111 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/319173/novo_faar_boerstaesk_efter_kaempeoverskud.html  
112 www.penge.borsen.dk/artikel/1/319143/her_er_novo_nordisks_stoerste_udfordringer_i_2016.html  
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 Salg af Tresiba foran oprindeligt vækstmål (4. marts 2016) 

Den næste store kursudvikling blev provokeret af en udtalelse i et interview i Bloomberg News den 3. marts 

2016 med Express Scripts lægefaglige direktør, Steve Miller, hvor frygten for lavere priser i USA, og dermed 

pres på væksten i Novo Nordisk blev diskuteret113. Dette fik imidlertid aktiekursen til at falde med ca. 2,6% 

og fik koncerndirektøren for den amerikanske del af Novo Nordisk til at komme med en officiel 

pressemelding. Heri udmeldte han, at der på trods af frygten for faldende priser på det amerikanske marked, 

var godt gang i salget af det moderne insulinprodukt Tresiba, som var foran planer i forhold til at få dækning 

hos forsikringsselskaberne og adgang til markedet114. Dette fik stor effekt på markedet den 4. marts 2016, 

hvor aktiekursen gik fra 356,40 kr. pr. aktie til 379,60 kr. pr. aktie, hvilket er en stigning på ca. 6,5%. Dette 

viser således, at forventninger til fremtiden har en stor effekt på aktiekursen, men at reelle omsætningstal 

vægtes højere af investorerne.  

 Præsentation af kvartalsregnskab for Q2, 2016 (5. aug. 2016) 

Aktiekursen tog endnu et dyk den 5. august 2016, da Novo Nordisk præsenterede halvårsregnskabet for 

2016, hvor det svære marked i USA igen fyldte meget. Det førte til et fald i aktiekursen fra 367,00 kr. pr. aktie 

til 330 kr. pr. aktie, svarende til et fald på ca. 10,1%. Det blev meldt ud, at forhandlingerne om priser og 

medicintilskud i USA for 2017 var blevet afsluttet, hvilket medførte forventet lavere gennemsnitspris efter 

rabatter og markedsadgange for produkter på niveau med tidligere. Dermed havde ledelsen i Novo Nordisk 

været nødsaget til, at sænke salgsvækstmålet til 5-7% vækst i stedet for de tidligere omtalte 5-9%115.  

 Præsentation af kvartalsregnskab for Q3, 2016 (28. okt. 2016) 

Historien for andet halvår blev gentaget, da Novo Nordisk sendte regnskabet for årets første ni måneder på 

gaden den 28. oktober 2018. Igen var dette præget af et presset amerikansk marked og fik aktiekursen til at 

falde med ca. 15%. På trods af faldet, var der igen gode nyheder for Tresiba-produktet, som fortsat var foran 

omsætningsplanerne for året. Produktet står dog for en forholdsvis lille andel af den samlede omsætning 

med DKK 2.500 mio. i årets første ni måneder. Det blev yderligere bemærket, at især 2017 så ud til at blive 

påvirket af prispres i en høj grad, som da også fik ledelsen til at sænke den langsigtede målsætning116.  

 Generelle tendenspåvirkninger 

Ovenstående afsnit tegner et generelt billede af, at markedet tager hårdt imod informationerne om de svære 

afsætningsforhold i USA, hvilket naturligt resulterer i faldende aktiekurser. Der ses derfor en generelt 

faldende tendens for året, hvor kursen dog også slutter i indeks 65 i forhold til starten af året, hvilket vidner 

om et samlet fald på ca. 35%. Udover ovenstående specifikke forhold, som har medført store enkeltvise fald, 

er det også værd at bemærke, at især den sidste del af året, har været hård ved aktiekursen. Det var netop i 

denne periode, at valgkampen i USA spidsede til, hvilket resulterede i den tidligere omtalte debat om de 

udenlandske medicinalproducenter og deres rolle i det amerikanske sundhedssystem. På trods af det, er det 

svært at se en sammenhængen til nøgledatoerne i valgkampen. Da Donald Trump vandt valget den 8. 

                                                           
113 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320977/novo-chef_efter_kurs-udsving_vi_er_foran_med_tresiba_i_usa.html  
114 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320977/novo-chef_efter_kurs-udsving_vi_er_foran_med_tresiba_i_usa.html  
115 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329227/prishug_i_usa_rammer_novo_nordisk_prisudvikling_vaerre_end  
116 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/333990/novo-bosser_paa_moerkeroed_kursdag_her_goer_det_ondt.html 

http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320977/novo-chef_efter_kurs-udsving_vi_er_foran_med_tresiba_i_usa.html
http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320977/novo-chef_efter_kurs-udsving_vi_er_foran_med_tresiba_i_usa.html
http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329227/prishug_i_usa_rammer_novo_nordisk_prisudvikling_vaerre_end
http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/333990/novo-bosser_paa_moerkeroed_kursdag_her_goer_det_ondt.html
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november 2016 resulterede det således i en kursstigning for Novo Nordisk aktien på ca. 4,1%117, hvorfor det 

mere lader til at være et sammenfald end en reel effekt, da der stadig er stor usikkerhed omkring, hvilke reel 

konsekvens de fremtidige politiske beslutninger vil få.  

I stedet er der vished om, at investorerne tager hårdt imod ledelsens meldinger om sænkelse af vækstmål, 

hvilket især markedet i USA har været skyld i. På trods af spekulationen fra præsidentkandidaterne, som 

endnu ikke er blevet til faktiske forslag, spiller distributionsledet en stor rolle. De faldende priser, som bliver 

forhandlet i forbindelse med store fastlagte aftaler for næsteliggende år, er især påvirket af de store 

indkøbsorganisationer, PBM’erne og de private forsikringsselskaber. Grundet deres størrelse og store 

budget, har de mulighed for at kræve store tilskud og rabatter, hvilket også kommer dem selv til gode, hvilket 

må ses som værende den største markedsmæssige udfordring for virksomhederne i medicinalbranchen i 

USA.  

Det er dog klar, at en eventuel reform fra Donald Trump, som kommer til at afskaffe de omdiskuterede 

ObamaCare og indfase et nyt sundhedsprogram, kan give potentielt endnu større udfordringer for Novo 

Nordisk, da dette formentlig skal finansieres via rabatter i produktionsleddet. Hvis det lykkedes, at lave et 

program, som dækker hele den amerikanske befolkning, vil det blot give PBM’erne et endnu større budget 

og mere magt.   

                                                           
117 www.en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx og sammenholdt med gængse kurinformation fra andre sider 

http://www.en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
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6 Reformulering 

Grundet internationale regnskabsstandarder og yderligere krav om præsentation af finansiel information for 

børsnoterede virksomheder som Novo Nordisk, vil årsregnskabet ikke altid give det fuldstændige billede af 

de værdiskabende aktiviteter. Dette skyldes, at virksomhedens aktiviteter som regel kan opdeles i 

driftsaktivitet og finansieringsaktivitet, hvilket ikke altid fremgår åbenlyst af det officielle regnskab. Idet at 

driftsaktiviteten er den aktivitet, som tilfører værdi til virksomheden og at investeringsaktivitet blot er et 

middel til at finansiere dette, vil det være vigtigt at foretage opdeling heraf. Hvis dette ikke sker, kan det 

resultere i, at værdien for virksomheden beregnes på et forkert grundlag og forplanter sig i usunde prognoser, 

forkerte vurderinger og investeringsanbefalinger.  

Nedenstående afsnit har til formål, at rense de officielle opgørelser over egenkapital, balance og resultat for 

Novo Nordisk med henblik på at skabe et retvisende fundament for de senere udførte regnskabs- og 

nøgletalsanalyser. Således vil afsnittet gøre op med de potentielle kilder til fejlinformation, som defineres 

som støj og forvrængning introduceret ved stivheden i regnskabsregler, tilfældige fejl i regnskabsmæssige 

skøn og systematisk rapporteringsvalg af ledelsen for at opnå specifikke mål118.  

6.1 Reformulering af egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalopgørelse udtrykker ejernes interesse i selskabet ved at vise bevægelserne heri fra starten til 

slutningen af regnskabsåret. Disse bevægelser udgøres af henholdsvis sædvanlige transaktioner med ejerne 

og anden totalindkomst, som siden 2009 har været påkrævet at oplyse ved aflæggelse IFRS-regnskabet119. I 

den officielle egenkapitalopgørelse for Novo Nordisk fremgår således også totalindkomst i form af 

værdiregulering af ydelsesbaserede pensionsordninger, valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske 

dattervirksomheder, pengestrømssikring, mv. Da disse posteres direkte på egenkapitalopgørelsen og uden 

om resultatopgørelsen, er det essentielt at fange disse i den reformulerede opgørelse.  

Figur 18 – Summeret reformuleret egenkapitalopgørelse fra 2012 til 2016120

 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse for Novo Nordisk er forholdsvis enkel at udarbejde og læse, da 

anden totalindkomst, også benævnt som dirty surplus poster, allerede er oplyst som del af resultatopgørelse 

i overensstemmelse med ovenstående nævnte krav. Det ses endvidere, at dirty surplus posterne udgør en 

                                                           
118 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 129 
119 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 103 
120 Bilag 2 

(Beløb i DKK mio.) 2016 2015 2014 2013 2012

Primo 46.969 40.294 42.569 40.632 37.448

Resultat 37.925 34.860 26.481 25.184 21.432

Anden Totalindkomst -1.191 1.108 -2.652 -131 1.026

Ejertransaktioner -38.434 -29.293 -26.104 -23.116 -19.274

Ultimo 45.269 46.969 40.294 42.569 40.632
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mindre væsentlig del af opgørelse, hvorimod især ejertransaktioner fremgår med store beløb. Dette vedrører 

hovedsageligt udloddet udbytte og køb af egne aktier, som i 2016 udgjorde henholdsvis DKK 23.830 mio. og 

DKK 15.057 mio.121 Sidstnævnte er sket som led i et omfattende aktietilbagekøbsprogram udført i henhold til 

artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, hvor repræsentanter 

bliver udpeget til at tilbagekøbe aktier uden indvirkning fra Novo Nordisk selv122. Desuden er der udbetalt 

udbytte til ejerne i bestræbelse på, at udlodde alt overskydende kapital, som ikke skal bruges til at finansiere 

driften. Til trods herfor, at egenkapitalen dog alligevel vokset med DKK 4.637 mio. på de fem år opgørelsen 

dækker.  

6.2 Reformulering af balance 

Den formelle balance som præsenteret i årsregnskabet for Novo Nordisk er opdelt i aktiver og passiver, som 

viser henholdsvis virksomhedens kapitalapparat og dertilhørende forpligtelser. Der er foretaget yderligere 

kategorisering i kort- og langfristede poster med henblik på, at regnskabslæseren kan vurdere likviditet og 

kreditværdighed. Dette er dog ikke helt hensigtsmæssigt i forbindelse med en fundamentalanalyse, da denne 

udelukkende fokuserer på de værdiskabende aktiviteter. Det er således nødvendigt, at foretage en opdeling 

af balanceposterne i driftsposter og finansielle poster.  

For at gøre dette, er det vigtigt at fokusere på kerneaktiviteten i Novo Nordisk, som er udvikling, produktion 

og salg af medicinalprodukter. Som hovedregel vil det gælde, at de fleste balanceposter bidrager til dette på 

den ene eller anden måde. Dog vil virksomheder med overskudslikviditet typisk forsøge sig med sekundære 

aktiviteter i form af investering i værdipapirer og lignende. Desuden vil finansielle forpligtelser opstå som 

følge af virksomheden finansielle beslutninger og forhandlinger med långivere, hvor gæld til banker og 

realkreditinstitutter, udstedte virksomhedsobligationer og anden gæld vil medvirke til at finansiere driften. I 

tilfældet for Novo Nordisk er dette dog ikke væsentligt, da er ikke har ekstern gæld og er finansieret med 

næsten ren egenkapital, hvilket også skildres i netto finansielle aktiver. For at lave den specifikke opdeling er 

det dog vigtigt at tage sine forholdsregler i forhold til balanceposternes oprindelige præsentation, som er 

blevet anvendt ved konstruktion af nedenstående reformulerede balance. Derfor er nedenstående 

forudsætninger anvendt.  

Som beskrevet ovenfor, vil den likvide beholdning være en form for overskudslikviditet, som ikke er blevet 

anvendt i driften og som er opstået som følge af en positiv overskudsgrad, hvor indtægterne er større end 

omkostningerne. Denne vil derfor som udgangspunkt klassificeres som et finansielt aktiv. Det er dog vigtigt 

at bemærke, at en vis driftslikviditet er nødvendig for at kunne imødegå daglige betalinger til leverandører 

og andre kreditorer123. Idet at ledelsen ikke har oplyst et skøn over størrelsen af driftslikviditeten og da 

branchen som udgangspunkt ikke er påvirket af høj pengestrømsvolatilitet, må denne fastsættes ved hjælp 

af skøn, hvor 1% af omsætningen (det vil sige DKK 1.118 mio.) er anvendt i ovenstående opgørelse, da dette 

vurderes tilstrækkeligt i forhold til forståelsen af virksomheden.  

                                                           
121 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 63 
122 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 46 
123 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 161 
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Novo Nordisk ejer kapitalandele i det børsnoterede aktieselskab NNIT, som er klassificeret som associeret 

virksomhed med en ejerandel på 26% i virksomhedens egenkapital124. Da dette reelt er en ejerandel i 

virksomhedens drift, vil der reelt også her skulle foretages en opdeling af ejerandelen i driftsaktiver og 

finansielle aktiver. Dette er dog ikke vurderet væsentligt for den samlede værdiansættelse grundet en 

størrelse på DKK 809 mio., som ikke betyder så meget i det samlede billede, hvorfor hele andelen er 

klassificeret som driftsaktiv.  

Afledte finansielle instrumenter vil typisk være at betragte som finansiel aktivitet. I tilfældet for Novo 

Nordisk, indeholder poster dog en lang række terminskontrakter på især amerikanske dollars125, som jævnfør 

tidligere omtale er sikret via hedges. Dette er essentiel del af driften i virksomheden, da en stor del af handlen 

foretaget i fremmed valuta, hvorfor det er vurderet mere retvisende at klassificere disse som henholdsvis 

finansielle aktiver og forpligtelser.  

Figur 19 – Summeret reformuleret balance fra 2012 til 2016126

 

Den reformulerede balance kaldes også den strategiske balance, da den belyser, hvorledes en virksomhed 

organiserer sin forretningsmodel127. Det ses, at Novo Nordisk har betydelig finansielle aktiver, som næsten 

er på niveau med driftsaktiverne, hvormed egenkapitalen på DKK 45.269 mio. er investeret i DKK 24.529 mio. 

driftsaktiver og DKK 20.740 i finansielle aktiver.  

Stigningen i egenkapitalen, som er den del der som ikke bliver brugt på aktietilbagekøb og udlodning til de 

ordinære ejere, er hovedsageligt forvaltet i finansielle aktiver i form af likvide beholdninger. Der ses derfor 

også en stigning i de netto finansielle aktiver på DKK 5.687 mio. i den femårige periode. Modsat er netto 

driftsaktiver fastholdt på samme niveau med en gennemsnitlig værdi på omkring DKK 26 mia. Til trods for, at 

både driftsaktiver og driftsforpligtelser er steget kraftigt i takt med den voksende virksomhed og vækst, ses 

der således stadig samme prioritering af andelene, som genfinansieres i driften i form af varelagre og 

anlægsaktiver. Omsætningshastigheder og gearing vil blive yderligere gennemgået i næste afsnit.  

                                                           
124 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 95 
125 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 85 
126 Bilag 3 
127 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 168 

(Beløb i DKK mio.) 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsaktiver DA 76.570 71.074 61.189 56.153 50.116

Driftsforpligtelser DF 52.041 43.757 36.048 27.553 24.537

Netto driftsaktiver NDA 24.529 27.317 25.141 28.600 25.579

Finansielle aktiver FA 20.969 20.725 15.873 14.184 15.553

Finansielle forpligtelser FF 229 1.073 720 215 500

Netto finansielle aktiver NFA 20.740 19.652 15.153 13.969 15.053

Egenkapital EK 45.269 46.969 40.294 42.569 40.632

Samlede aktiver DA + FA 97.539 91.799 77.062 70.337 65.669

Samlede fordringer DF + FF + EK 97.539 91.799 77.062 70.337 65.669
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6.3 Reformulering af resultatopgørelse 

Formålet med at reformulere resultatopgørelsen, er i lighed med balancen at kategorisere denne i 

driftsaktiviteter, som danner driftsoverskuddet, og netto finansielle omkostninger, som er resultatet af 

virksomheden finansieringsaktiviteter. Desuden foretages der opdeling af de usædvanlige poster, som ikke 

direkte kan henføres til en af de to førnævnte kategorier, og som kan defineres som ikke-tilbagevendende 

eller uforudsigelige. Modsat den officielle og typiske resultatopgørelse fra årsrapporten, tager 

reformuleringen udgangspunkt i totalindkomstopgørelsen, som er kendt fra den tidligere reformulerede 

egenkapitalopgørelse. Dermed fås der et fuldstændigt billede af virksomhedens historiske rentabilitet128. 

En vigtig del af reformuleringen af resultatopgørelsen, er desuden allokeringen af skatteomkostningen. I det 

officielle regnskab præsenteres denne som en samlet post, selvom den kan henføres mere direkte til de 

enkelte poster i regnskabet. For at kunne estimere fremtidig rentabilitet, er det essentielt også at medtage 

skatteeffekter, da denne påvirker det samlede overskud fra driften væsentligt.  

Det samlede core driftsoverskud før skat (EBIT) i Novo Nordisk er forholdsvist nemt at udlede, da denne kan 

aflæses direkte i den officielle resultatopgørelse129. Eneste reformulering er af- og nedskrivninger på 

materielle og immaterielle anlægsaktiver samt flytning af licens og andre driftsaktiviteter, da disse ikke 

hidrører fra kerneaktiviteterne i virksomheden. Yderligere antagelser gjort i forbindelse med 

skatteallokering, resultat af usædvanlige driftsposter og netto finansielle omkostninger er beskrevet 

nedenfor.  

Den samlede omkostning til selskabsskat i 2016 på DKK 9.873 mio. er ikke opgjort på baggrund af det 

regnskabsmæssige resultat, men summerer i stedet forskellige enkeltstående faktorer i regnskabet til et 

skattemæssigt resultat. Opgørelsen og udregningen heraf er ikke offentlig tilgængelig, hvorfor der er 

foretaget allokering af skatten på baggrund af alment kendte skattebetingelser. Herunder er der gjort brug 

af selskabsskatteprocenten for virksomheder i Danmark, som er faldet fra 25% i 2013 og gradvist til 22% i 

2016 med mellemliggende intervaller130.  

Der er således medtaget en skattefordel på netto finansielle omkostninger som udgør DKK 98 mio. i 2016131, 

som svarer til en skatteindtægt på DKK 22 mio. Denne er medtaget i opgørelsen af netto finansielle 

omkostninger, da det er her den hidrører, og er har således forøget skatteomkostningen på driftsoverskuddet 

tilsvarende. Desuden er der foretaget allokering til de andre indkomst og omkostningselementer i den 

reformulerede resultatopgørelse, som medfører at ikke beskattede usædvanlige driftsposer med en 

omkostning på DKK 547 mio. reguleres med en skattegevinst på DKK 120 mio. og at andre driftsindtægter på 

DKK 737 mio. reguleres med en skatteomkostning på DKK 162 mio. Den samlede skatteomkostning på core 

driftsoverskud ender således med at blive DKK 9.873 mio. På trods af, at dette er tæt på det initiale beløb, er 

det et nettobeløb, som individuelt rammer de underliggende opgørelser.  

                                                           
128 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 171 
129 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 60 
130 www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049049  
131 Bilag 4 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049049
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I lighed med den tidligere klassifikation af afledte finansielle instrumenter som driftsaktiv, er 

valutakursreguleringer, tab på terminskontrakter og andre poster hidrørende fra køb og salg af valuta 

klassificeret som usædvanlige driftsposer før skat. De antages at være usædvanlige, da de er delvist 

uforudsigelige, hvilket også bekræftes af udsving fra år til år. Det samme gør sig gældende for indkomsten 

fra den delvise afhændelse af NNIT ved dens børsnotering i 2015, som tidligere beskrevet, da denne anses 

for værende enkeltstående og ikke-tilbagevendende. Desuden er dirty surplus posterne fra 

egenkapitalopgørelsen medtaget som usædvanlige poster efter skat.  

Figur 20 – Summeret reformuleret resultatopgørelse fra 2012 til 2016132

 

Den reformulerede resultatopgørelse er summeret i ovenstående figur. Heraf ses det, at der for næsten alle 

posterne har været vækst i hele den femårige periode. Således ses det, at core driftsoverskud fra salg (net 

operating profit after tax) er steget fra DKK 22.112 mio. i 2012 til DKK 37.829 mio. 2016, hvilket giver en 

stigning på DKK 15.717 mio. eller 71%. Dette er naturligvis resultatet af en branche i stor vækst, hvor Novo 

Nordisk har formået at udvikle og levere de produkter, som kunderne har efterspurgt. Rentabiliteten og 

estimering af fremtidig vækst vil blive analyseret og gennemgået i nedenstående afsnit.  

Det bemærkes i ovenstående opgørelse, at netto finansielle poster er en omkostninger til trods for, at den 

reformulerede balance gav netto finansielle aktiver. Dette er ikke yderligere omtalt i den officielle årsrapport 

grundet beløbenes størrelse, men må kunne henføres til, at hoveddelen af de finansielle aktiver består af 

likvide beholdninger, som ikke er rentebærende, hvorfor eventuel rentebærende gæld, tab på værdipapirer 

og andre finansielle omkostninger let vil overgå de samlede finansielle indtægter.  

  

                                                           
132 Bilag 4 

(Beløb i DKK mio.) 2016 2015 2014 2013 2012

Core driftsoverskud før afskrivninger EBITDA 50.875 48.887 37.031 33.495 31.410

Core driftsoverskud, før skat EBIT 47.682 45.928 33.596 30.696 28.717

Core driftsoverskud fra salg NOPAT 37.829 36.727 26.104 23.802 22.112

Core andet driftsoverskud 599 860 581 512 500

Core driftsoverskud 38.428 37.587 26.685 24.313 22.611

Resultat af usædvanlige driftsposter -1.618 -1.549 -2.819 815 -53

Samlet driftsoverskud, efter skat 36.810 36.038 23.866 25.128 22.559

Netto finansielle omkostninger, efter skat -76 -70 -37 -75 -101

Totalindkomst til ordinære aktionærer 36.734 35.968 23.829 25.053 22.458
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7 Rentabilitetsanalyse 

I enhver værdiansættelse, er det essentielt at analysere rentabiliteten i virksomheden, da dette giver en 

forståelse af de værdidrivere, som sikrer fremtidig vækst. Ved at forstå virksomhedens nuværende og 

historiske rentabilitet, opnås en viden og vished om, hvordan de fremtidige nøgletal må forventes at udvikle 

sig133. Desuden medvirker analysen til at kvantificere de strategiske-, drifts- og branchemæssige aspekter, 

som er blevet gennemgået tidligere i opgaven. Rentabilitetsanalysens hovedformål er, at analysere 

forrentningen af egenkapitalen (ROE), da denne har direkte medindflydelse på de residualoverskud, som 

senere skal estimeres og danne grundlag for den samlede værdiansættelse af virksomheden.  

DuPont-modellens tre niveauer og de reformulerede regnskabstal fra tidligere afsnit vil blive anvendt i 

analysen og forklaret på hvert niveau nedenfor, hvor nøgletallene er beregnet. Idet at nogle nøgletal tager 

udgangspunkt i gennemsnitlige værdier for to år, vil nogle nøgletal kun vise udviklingen i de sidste fire år.  

7.1 Niveau 1: Opdeling af driftsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 

Forrentningen af egenkapitalen (ROE) kan basalt set opdeles i to hovedaktiviteter, nemlig driftsaktivitet og 

finansieringsaktivitet, som begge er medvirkende til værdiskabelse og vækst i virksomheden. Denne opdeling 

er desuden i tråd med den tidligere opdeling, som blev foretaget af henholdsvis balance- og 

resultatopgørelsesposter. Som hoved regel må det antages, at virksomheden hovedaktivitet i form at 

driftsaktiviteten normalt vil bidrage med størst vækst. Desuden vil der normalt være forrentet gæld i de fleste 

virksomheder, som bruges til at finansiere driften. Her vil den finansielle gearing vil vise forholdet imellem 

finansieringskilderne i form af egenkapital og finansielle forpligtelser134. Situationen for Novo Nordisk er dog 

atypisk, da de har netto finansielle aktiver og fuld finansiering via egenkapitalen. Desuden er der netto 

finansielle omkostninger, som tidligere beskrevet. Derfor vil den finansielle gearing være mindre væsentlig 

til analysebrug, hvilket også se ved negative værdier i nedenstående summering.  

Grundet de netto finansielle aktiver, vil det i stedet være væsentligt at analysere afkastet herpå i form af 

RONFA, hvorfor den samlede sammensætning af ROE kan summeres til nedenstående formel.  

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 − [
𝐺𝑛𝑠. 𝑁𝐹𝐴

𝐺𝑛𝑠. 𝐸𝐾
∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑅𝑂𝑁𝐹𝐴)] 135 

Ved udregning af afkastet på de netto finansielle aktiver ses en værdi der er tilsvarende den gennemsnitlige 

lånerente, hvilket skyldes, at der ikke er eksternt forrentet gæld. Niveauet ligger stabilt over hele analyse 

perioden på negativt ca. 0,5%. Som beskrevet i tidligere afsnit, er dette et resultat af, de samlede finansielle 

aktiver, som hovedsageligt består af likvide beholdninger, giver en mindre forrentet afkast end de samlede 

finansielle forpligtelser, hvorfor der også ses netto finansielle omkostninger i den reformulerede 

resultatopgørelse.  

                                                           
133 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 209 
134 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 211 
135 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 216 
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Af nedenstående summering ses det, at klart den største del af væksten er dannet af afkastet på netto 

driftsaktiver (ROIC), hvilket også ses ved en tilsvarende høj rentemarginal (SPREAD). Niveauet herpå er steget 

fra 92,8% til 142,0%, hvilket er en stigning på 49,2%-point. Dette vidner om, at Novo Nordisk over den firårige 

periode, er blevet væsentligt bedre til at udnytte sine driftsaktiver og er blevet mere profitabel til følge, 

hvorfor det vil være væsentligt at analysere dette nærmere i de næsteliggende niveauer for at finde de 

egentlige værdidrivere.  

Figur 21 – Summering af rentabilitetsanalyse på niveau 1 fra 2013 til 2016 

 

Herudover ses det, at forrentningen af egenkapitalen (ROE) er påvirket af, at den høje andel af netto 

finansielle aktiver ikke bidrager med væsentlig indkomst til resultatopgørelse, hvor niveauet herfor er tæt på 

halveret i forhold til ROIC, hvor der dog stadig ses en stigning over perioden.  

7.2 Niveau 2: Dekomponering af ROIC 

Som beskrevet i tidligere afsnit, er afkastet på driftsaktiver (ROIC) klart det element i ROE som genererer 

mest vækst, hvor det måler, hvor rentabel Novo Nordisk er i stand til at implementere sine netto driftsaktiver 

til at skabe driftsoverskud. Det vil være nødvendigt at dekomponere ROIC nærmere for at identificere de 

enkeltstående elementer, som driver forrentningen. Dette gøres via nedenstående formel for ROIC.  

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑠. 𝑁𝐷𝐴
136 

 Det ses, at ROIC består af to elementer, som er henholdsvis overskudsgraden (OG, til venstre) og 

omsætningshastigheden (AOH, til højre). Begge er udledt via ovenstående formler og summeret i 

nedenstående figur.  

Figur 22 – Summering af rentabilitetsanalyse på niveau 2 fra 2012 til 2016

 

Overskudgraden (OG) vil måle overskuddet for én krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet, hvilket vil 

indikere hvor profitabel virksomheden er og hvor gode de er til at tilpasse deres omkostninger til 

                                                           
136 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 216 

2016 2015 2014 2013

Finansiel gearing FGEAR 0,44 0,40 0,35 0,35

Afkast på netto finansielle aktiver RONFA -0,4% -0,4% -0,3% -0,5%

Afkast på netto driftsaktiver ROIC 142,0% 137,4% 88,8% 92,8%

Gennemsnitlig lånerente r -0,4% -0,4% -0,3% -0,5%

Rentemarginalen SPREAD 142,4% 137,8% 89,1% 93,3%

Forrentning af egenkapital ROE 79,7% 82,4% 57,5% 60,2%

2016 2015 2014 2013 2012

Overskudsgrad OG 32,9% 33,4% 26,9% 30,1% 28,9%

Omsætningshastighed AOH 4,3 4,1 3,3 3,1
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indtjeningen137. Det vil således tilstræbes, at have så høj en overskudsgrad (OG) som muligt. Der ses en 

svingende tendens for overskudgraden (OG) i Novo Nordisk, som dog udvikler sig positivt fra 28,9% til 32,9% 

over den femårige periode, hvilket svarer til en stigning på 4%-point. Grunden til stigningen kan ses i den 

reformulerede resultatopgørelse, hvor det samlede driftsoverskud er steget med ca. 63% over den femårige 

periode, til trods for, at omsætning kun er steget med ca. 43%. De er således blevet bedre til at tilpasse deres 

omkostninger, hvilket også vil ses på næste niveau i analysen, hvor overskudsgraden dekomponeres.  

Omsætningshastigheden (AOH) måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver138. Der ses for Novo 

Nordisk en stigning over hele perioden i dette nøgletal, hvilet ender ud med en AOH på 4,3 i 2016. Dette 

niveau må anses for at være højt, da det muligt for Novo Nordisk at genere 4,3 kroners omsætning for hver 

kroner de har bundet i aktiver, til trods for, at de både har store anlægsaktiver og tilgodehavender fra salg.  

7.3 Niveau 3: Analyse af overskudsgraden og omsætningshastigheden 

Som beskrevet ovenfor, har Novo Nordisk formået at forbedre deres driftsoverskud i en højere grad en deres 

nettoomsætning, hvilket indikerer, at en omkostningspost i resultatopgørelsen ikke er steget i takt med 

topvæksten. For at analyser dette nærmere, er den reformulerede resultatopgørelse nedenfor analyseret pr. 

linje i forhold til omsætningen.  

 Figur 23 – De-komponering af overskudsgrad fra 2012 til 2016 

 

Det ses, at især driftsomkostningerne er medvirkende til forøgede overskudsgrad (OG), da disse er faldet fra 

at udgøre 59,7% af omsætning i 2012 til at udgøre 54,5% af omsætning i 2016, hvilket er et fald på 5,2%-

point. Dette medvirker til en forbedret EBITDA-margin, som er gennemgående til den samlede overskudsgrad 

(OG), som kan afstemmes til de tidligere beregnede nøgletal på niveau 2. Dette må dels ses som effekt af 

intern effektivisering, hvor det må tænker, at specielt udviklings- og produktionsprocessen kan optimeres i 

takt med at forretningen vokser. Desuden må det tænker, at der opstår yderligere stordriftsfordele ved 

forhandling af priser på råvarer fra underleverandører i takt med at Novo Nordisk-brandet udbredes og større 

mængder kan indkøbes. De andre poster har ikke udviklet sig nævneværdigt og udgør desuden ikke samme 

store andel af omkostningsbasen i forhold til driftsomkostningerne.  

                                                           
137 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 216 
138 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 217 

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsætning OG 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Driftsomkostninger -54,5% -54,7% -58,3% -59,9% -59,7%

EBITDA-margin 45,5% 45,3% 41,7% 40,1% 40,3%

Af- og nedskrivninger -2,9% -2,7% -3,9% -3,3% -3,5%

EBIT-margin 42,7% 42,6% 37,8% 36,7% 36,8%

Skat på EBIT -8,8% -8,5% -8,4% -8,2% -8,5%

NOPAT-margin 33,8% 34,0% 29,4% 28,5% 28,3%

Core andet driftsoverskud, efter skat 0,5% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6%

Usædvandlige poster, efter skat -1,4% -1,4% -3,2% 1,0% -0,1%

Overskudsgrad 32,9% 33,4% 26,9% 30,1% 28,9%
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Det andet nøgletal, aktivernes omsætningshastighed (AOH), kan yderligere opdeles i de to elementer, som 

netto driftsaktiverne er sammensat af. Det element er arbejdskapitalen, som er nødvendig for at udøve den 

daglige drift, hvilket for Novo Nordisk er varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og leverandørgæld som 

hovedelementer. Det andet elementer er anlægskapitalen, som ikke er direkte brugt i driften, men som har 

indirekte medindflydelse herpå. Dette vil hovedsagelig omfatte immaterielle og materielle anlægsaktiver for 

Novo Nordisk. For at se, hvor meget af den bundne kapital der bruges til at skabe én krones salg, er den 

inverse omsætningshastighed beregnet nedenfor. Modsat den normale omsætningshastighed, vil det derfor 

være optimalt, at denne er så lav som muligt.  

Figur 24 – De-komponering af overskudsgrad fra 2012 til 2016 

 

Ovenstående summering viser, at Novo Nordisk de seneste to år har haft negative investeringer i deres 

arbejdskapital, hvilket hovedsageligt skyldes, at selskabet kortfristede forpligtelser er steget. Disse 

forpligtelser vedrører hovedsageligt medarbejderforpligtelser i form af skyldige feriepenge og bonus, samt 

hensættelser til igangværende retssager. Begge elementer, som må forventes at stige i takt med at en 

virksomhed vokser og bliver mere global. Modsat har der ikke være nævneværdige ændringer i 

anlægskapitalen i forhold til omsætningen.  

Det ses, at den samlede inverse omsætningshastighed på 0,23 i 2016 svarer til 1/4,3 som er 

omsætningshastigheden fra tidligere niveau 2. Derfor må det konstateres, at det hovedsageligt er 

anlægskapitalen, som holder AOH nede, da arbejdskapitalen alene ville generere omsætningshastigheder på 

op imod 20. Kapitaltilpasningsevnen har dog været konsistent over hele analyseperioden.  

  

2016 2015 2014 2013

Arbejdskapital / nettoomsætning AOH -0,05 -0,03 0,02 0,05

Anlægskapital / nettoomsætning 0,28 0,27 0,29 0,28

Netto driftsaktiver / nettoomsætning 0,23 0,24 0,30 0,32
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8 Budgettering og Værdiansættelse 

Udgangspunktet for denne opgave og alle de tidligere afsnit, er udarbejdet med henblik på, at opnå en 

forståelse for Novo Nordisk, deres aktiviteter, fremtidige strategier og omverden. Dette er gjort for at kunne 

skønne og estimere, hvordan den fremtidige værdiskabelse og vækst i virksomheden vil blive drevet af 

henholdsvis drifts- og finansieringsaktivitet i form af budgettering. Dette afsnit er således ikke en selvstændig 

analyse, men skal mere ses som en sammenfatning af den viden, som er opstået i forbindelse med de tidligere 

afsnit.  

8.1 Fastsættelse af budgethorisontens længde 

Denne værdiansættelse er lavet ud fra en going-concern betragtning, hvor det forventes, at Novo Nordisk vil 

forsætte driften til evig tid. Det er dog ikke muligt at fastlægge et overskueligt budget for så lang en 

tidsramme, hvorfor budgetperioden skal afgrænses. Denne afgrænsning vil blive foretaget via af en egentlig 

budgetperiode, hvor det er muligt, at lave eksplicitte proforma-opgørelser for de finansielle opgørelse, og en 

terminalperiode, hvor de tidligere udarbejdede proforma-opgørelser må forventes, at vokse med en konstant 

vækstrate139. Budgetperioden afgrænses således til det tidspunkt, hvor det ikke længere er meningsfyldt at 

lave egentlige proforma-opgørelse. Dette vil som udgangspunkt være, når nøgletallene for rentabilitet 

udtrykt i overskudsgraden (OG), den samlede omsætningshastighed (AOH) og den finansielle gearing (FGEAR) 

forbliver konstante. Desuden er det vigtigt, at væksten målt via omsætningen forbliver kontant udtrykt i 

procent140.  

Som tidligere beskrevet, vil fremtidige beslutning og reformer i USA kunne påvirke den fremtidige vækst i 

Novo Nordisk væsentligt. Priserne på medicinalprodukter for den almene amerikaner har været et stort emne 

i valgkampen, hvor præsident Donald Trump gav flere løfter om bedre dækning og lavere priser. Det må 

antages, at politiske modstandere og sympatisører vil kunne holde ham op på disse løfter indtil udløbet af 

hans først valgperiode i slutningen af 2020, hvorfor det som udgangspunkt vil være slutåret for en realistisk 

budgettering.  

Dog er det også vigtigt at overveje konsekvenserne af udløbne patenter, da de jævnfør tidligere afsnit også 

er en af væsentlige faktorer, som kan skabe både muligheder og udfordringer for Novo Nordisk. I USA er det 

bedst sælgende brand Victoza med en årlig omsætning på DKK 14.146 mio.141, som er stigning i forhold til 

tidligere år, hvorfor det må antages, at omsætningen bliver endnu højere i fremtiden. Patentet på Victoza i 

USA udløber først i 2022, hvorfor der er god grund til at antage, at salget ikke vil falde før dette tidspunkt, 

dog under forudsætningen, at konkurrenterne ikke lancerer bedre produkter med eget patent.  

For at tage høje for begge forhold, er der derfor valgt en budgetperiode på fem år, hvorfor salgsvæksten og 

nøgletal er estimeret individuelt fra 2017 til 2021. Den resterende fremtidige periode vil bliver afdækket via 

et terminal-budget med konstant vækst.  

                                                           
139 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 250 
140 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 250 
141 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 68 
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8.2 Budgettering af driftsaktiviteten 

Budgettering af driftsaktiviteten tager udgangspunkt i de nøglefaktorer og nøgletal, som tidligere er blevet 

analyseret i rentabilitetsanalyser, således at den viden der er blevet tilegnet kan benyttes inden for den 

samme referenceramme. Elementerne i denne budgettering vil derfor være salg målt i omsætning, 

driftsoverskud (DO) og investering i netto driftsaktiver (NDA) for at understøtte den budgetterede udvikling 

i salget. Foruden disse forhold, er det vigtigt at foretage beregning af driftens kapitalomkostning (𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶) som 

udgøres af investorernes afkastkrav og afkastkravet til de finansielle aktiver.  

 Budgettering af fremtidig salgsvækst 

For at budgettere den fremtidige salgsvækst er det vigtigt at både at inddrage virksomhedsspecifikke 

faktorer, branchespecifikke faktorer og makroøkonomiske faktorer.  

Den første åbenlyse faktor ved budgettering af fremtidig vækst, som både er gældende for budgetperioden 

og terminalperioden er, at verdensøkonomien dels vil udvikle sig via inflation og realvækst dannet af en 

forøgelse af verdens bruttonationalprodukt. Ses der retrospektivt på udviklingen i verdensøkonomien i 

nedenstående graf, har denne svinget mellem -1,7%, da finanskrisen var på sit højeste i 2009 og 6,7% i 

efterkrigstiden i 1964. Der er således stor usikkerhed omkring, hvordan denne kommer til at udvikle sig 

fremadrettet. Der er taget udgangspunkt i en rate på 2,6%, som er gennemsnittet af de seneste fem års 

vækst, hvorfor denne også må kunne forventes at fortsætte ud i fremtiden.  

Figur 25 – Vækst i verdensøkonomien fra 1961 til 2016 målt i procent142

 

Som tidligere beskrevet, forventes andelen af befolkningen med diabetes at stige grundet urbanisering og 

forøget velstand. Ses der specifikt på USA, hvor andelen af amerikanere med diabetes i 2014 var 9,3%, 

forventes dette at stige til op imod 33,3% i 2050143, hvilket er en stigning på 24%-point. Dette svarer til en 

                                                           
142 www.data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG  
143 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 37 

http://www.data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG


Page 56 of 69 
 

stigning på 0,7% pr. år. Selvom denne stigning ikke er udtryk en direkte vækst i omsætning, må dette alligevel 

tænkes at have en afsmittende på salget af Novo Nordisk produkter. Dette skyldes dels, at insulin og 

insulinlignende produkter er et livsnødvendigt onde for diabetikere, og dels, at en stigning i 

markedspopulationen normalt også vil medføre en stigning i salget. Sidstnævnte er naturligvis betinget af, at 

markedsandelene imellem de konkurrerende insulinproducenter fastholdes, men som Figur 15 i tidligere 

afsnit har vist, har disse markedsandele ikke ændret sig væsentligt over de sidste fem år, hvorfor de ikke må 

forventes at gøre dette fremadrettet. Således er der ligeledes tillagt en faktor på 0,7% i opgørelsen af den 

samlede salgsvækstrate.  

Vækstraten vil ligeledes være påvirket af generel markedsfremgang, nye produkter, stigninger i 

diagnosticerede diabetikere, hvilket vil være den sværeste faktor at estimere. Ses der historisk på Novo 

Nordisk i de sidste fem år, har denne spændt i mellem 21,5% som det højeste i 2015 og 3,6% som det laveste 

i 2016144, hvilket vidner om stor usikkerhed om fremtiden. Det skal bemærkes, at disse rater er inklusiv 

forhold som inflation og stigning i markedspopulation, som er individuelt estimeret ovenfor. Ses der generelt 

på branchen, inklusiv Sanofi og Eli Lilly, er der ligeledes stort spænd i vækstraterne, hvor der også ses negativ 

omsætningsvækst. Dette skyldes naturligvis, at disse ikke udelukkende producerer diabetes-produkter, 

hvorfor de også er påvirket af forhold, som ikke er omtalt i denne opgave. Tages der udgangspunkt i 

gennemsnittet mellem salgsvæksten over de seneste fem år for branchegruppen (Novo Nordisk, Sanofi og Eli 

Lilly) på ca. 4,8% og salgsvæksten over de seneste fem år individuelt for Novo Nordisk på 9,6% opnås der et 

resultat på 7,2%, hvilket vurderes at være et passende estimat for væksten i 2017. Fra dette skal dog 

fratrækkes tidligere estimerede faktorer, hvorfor et resultat på 3,7% er brugt som faktor i nedenstående 

opsummering.  

Modsat de førnævnte faktorer, vil denne vækst ikke være fast over hele budgetperioden og fortsætte i 

terminalperioden, da der må forventes en vis modning i markedet og da evig vækst til sidst ville gøre Novo 

Nordisk større end verdensøkonomien145, hvilket synes utænkeligt. Derfor er det estimeret, at vækstraten vil 

falde med ca. 0,5%-point over hele budgetperioden. Dette resulterer også i, at den totale vækstrate i 

terminalværdien forbliver på et niveau, som er i takt med den udviklingen i verdensøkonomien.  

Det sidste springende punkt og fokus for denne opgave, er det stadig stigende prispres på markedet i USA, 

hvor PBM’er og andre indkøbsorganisationer forsøger at presse nettopriserne yderligere ned. Som tidligere 

afsnit har beskrevet, har dette også påvirker den interne målsætning i Novo Nordisk, hvor det øvre vækstmål 

flere gange er blevet nedjusteret med utilfredse investorer til følge. Prisaftalerne for de næsteliggende år er 

allerede blevet udarbejdet, hvilket har medført et fald i gennemsnitsprisen for medicinal- og 

insulinprodukter146. Dette prisfald vil naturligvis ikke påvirke væksten på alle markederne for Novo Nordisk, 

men qua den signifikante af det nordamerikanske marked, kan dette ikke undgås at få en effekt på den 

samlede omsætningsvækst. I beregningen af den samlede vækstfaktor er der derfor reguleret for et forventet 

fald i gennemsnitspriserne på 1,0%-point, hvilket ud fra den nuværende markedssituation vurderes at være 

                                                           
144 Udregnet på baggrund af Novo Nordisk årsrapporter fra 2011 til 2016 
145 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 254 
146 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329227/prishug_i_usa_rammer_novo_nordisk_-prisudvikling_vaerre_end  

http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329227/prishug_i_usa_rammer_novo_nordisk_-prisudvikling_vaerre_end
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passende. Idet der ikke er kendskab til patentfornyelse og lignende efter budgetperioden, er denne faktor 

også fastholdt i terminalperioden. De totale vækstrater i budgetperioden og terminalperioden kan således 

opsummeres som nedenstående.  

Figur 26 – Estimat for vækstrater i budget- og terminalperiode for Novo Nordisk 

 

 Budgettering af driftsaktiver 

Et vigtigt element der påvirker de frie cash flow, som danner udgangspunktet for værdiansættelsen af Novo 

Nordisk i denne opgave, er udviklingen i netto driftsaktiver (NDA). Tages der udgangspunkt i den ovenfor 

budgetterede omsætningsvækst, kan disse estimeres ved brug af aktivernes omsætningshastighed (AOH) via 

brug af nedenstående formel147.  

𝑁𝐷𝐴𝑡−1 = 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑡 ∗ 1/𝐴𝑂𝐻𝑡 

For at estimere aktivernes omsætningshastighed, som både udgøres af anlægs- og arbejdskapital, er det 

vigtigt at forstå virksomheden kredit- og distributionspolitiker, kundernes og leverandørernes 

forhandlingsstyrke samt kapacitetsudnyttelse. Det kan dog være svært at kvantificere denne viden til tal, 

hvorfor kendskab til historiske nøgletal også er essentielt. Ses der på den tidligere analyserede 

omsætningshastighed for aktiverne, har denne udviklet sig fra 3,1 i 2012 til 4,3 i 2016, hvilket vidner om en 

forbedret kapitaltilpasningsevne. Dette er i overensstemmelse med de analyserede forhold for 

leverandørernes forhandlingsstyrke i tidligere analyse af branchen. Herudover antages det, at den stigende 

størrelse i forretningen har bidraget til stordriftsfordele.  

Figur 27 – Estimat aktivernes omsætningshastighed (AOH) og effekt på netto driftsaktiver (NDA) 

 

Ses der på fremtidig udvikling, må udviklingen forventes at fortsætte. Dog må de forbeholdes, at markedet i 

USA på sigt kan stille krav om forøgede bindinger i arbejdskapital i form af forøgede kredittider og stigende 

varelagre. Derfor er det estimerede niveau for budget-perioden fasthold til 4,5. Tages der udgangspunkt i 

den budgetterede aftagende salgsvækst i terminalperioden, som tidligere beskrevet, må der også forventes 

                                                           
147 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 257 

2017

(est.)

2018

(est.)

2019

(est.)

2020

(est.)

2021

(est.)

Terminal

(est.)

Inflation og realprisudvikling 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Stigning i andel af populationen med diabetes 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

Fald i nettopriser på medicinalprodukter -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

Mersalg til u-diagnosticerede, bedre produkter, etc. 3,7% 3,2% 2,7% 2,2% 1,7% 1,2%

Vækst i procent 5,9% 5,4% 4,9% 4,4% 3,9% 3,4%

2017

(est.)

2018

(est.)

2019

(est.)

2020

(est.)

2021

(est.)

Terminal

(est.)

Nettoomsætning 118.408 124.836 130.990 136.792 142.167 147.042

Omsætningshastighed AOH 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0

Netto driftsaktiver NDA 26.616 28.388 30.140 31.852 33.506 39.467



Page 58 of 69 
 

en mindre stigning i aktivernes omsætningshastighed. Denne er derfor sat til 4,0 for terminalperioden. Netto 

driftsaktiver kan således estimeres via ovenstående formel.  

 Budgettering af driftsoverskud 

For at estimere det frie cash flow fra driften, er det nødvendigt at estimere hver enkelt omkostningslinje 

indtil det driftsoverskuddet efter skat kendes. Dette er imidlertid en omfattende opgave, da omkostnings-

grupperne kan udvikle sig i begge retninger uden dog at give en væsentlig nettopåvirkning. I stedet vil det 

derfor give et mere retvisende og usikkert resultat blot at betragte overskudsgraden fra driften og på 

baggrund heraf, beregne driftsoverskuddet før skat (EBIT). Overskudsgraden har de sidste to år ligget på 

omkring 33%, hvilket også er det historiske niveau. Da der ikke er kendskab til faktorer, som skulle kunne 

påvirke denne i fremtiden, er denne derfor også anvendt ved budgettering i både budget- og 

terminalperioden med nedenstående resultat til følge. Den kendte selskabsskatteprocent på 22% er anvendt 

i hele perioden og er ikke analyseret nærmere.  

Figur 28 – Estimat for driftsoverskud (før og efter skat)

 

8.3 Fastlæggelse af driftens kapitalomkostning 

Værdien af virksomheden beregnes ved, at tilbagediskontere pengestrømme fra fremtidige aktiviteter med 

en diskonteringsfaktor. Det gøres, da én krone i dag er mere værd end én krone i morgen, da der skal tages 

højde for nutidsværdien af penge. Tilbagediskonteringsfaktoren afhænger af egenkapitalomkostningerne, 

svarerende til ejernes afkastkrav ved en alternativ investering til samme risiko148, som danner 

udgangspunkter for virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostning (WACC).  

For at beregne ejernes afkastkrav, vi Capital Asset Pricing modellen (CAPM) blive anvendt, da denne tager 

udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på virksomhedens aktier og afkastet på hele 

aktiemarkedet, da det må antages, at investorerne kræver et merafkast som kompensation for risikoen ved 

at investere i Novo Nordisk fremfor en risikofri investering. Modellen kan betegnes med følgende formel.  

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑅𝑓] 

Ovenstående formel udtrykker, at ejernes afkastkrav (𝑟𝑒) er resultat af den risikofrie rente (𝑟𝑓), den 

systematiske risiko (𝛽), det forventede afkast ved investering i markedsporteføljen (𝐸(𝑟𝑚)) og markedets 

risikopræmie (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓)149. De forskellige elementer vil blive gennemgået nedenfor og samlet til sidst for 

at opnå doskonteringsrenten til brug i værdiansættelsen.  

                                                           
148 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 43 
149 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 44 

2017

(est.)

2018

(est.)

2019

(est.)

2020

(est.)

2021

(est.)

Terminal

(est.)

Overskudsgrad, før skat OG 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Driftsoverskud, før skat EBIT 39.524 42.156 44.758 47.301 49.756 52.096

Skatteprocent 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Driftsoverskud, efter skat 30.829 32.882 34.911 36.894 38.810 40.635
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 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er teoretisk set være renten ved en investering i nul-kursobligation, hvor der ikke er 

nogen konkurs- og investeringsrisiko. Desuden skal tidshorisonten på denne risikofrie investering matches til 

den tilbagediskonteringsperioden for de enkelte pengestrømme150. Idet, at dette både vil være meget 

omfattende og at komplet risikofrie investeringer ikke findes, er der i stedet taget udgangspunkt i en 

tonegivende 10-årig statsobligation, da dette er det nærmeste der kommes en risikofri investering. I det 

amerikanske S&P 500 indeks, som er tonegivende for det meste af verden og ofte benyttes i lignende 

sammenhænge i teorien, er rente på den 10-årige statsobligation (GT10:GOV) på 2,43% ved udgangen af år 

2016151. Dette er således brugt som den risikofrie rente i beregningen af egenkapitalomkostningen.  

 Risikopræmien 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier relativt til at investere risikofrie 

aktiver152, som angivet ovenfor ved den risikofrie rente. For at opnå kendskab til den eksakte risikopræmie 

for kapitalejerne i Novo Nordisk, ville det kræve en rundspørge blandt alle investorer, hvilket naturligvis ikke 

er muligt. Derfor benyttes gennemsnittet fra en omfattende undersøgelse udført i 2011, hvor 

respondenterne svarede, at de havde en risikopræmie på 5,40% for investeringer på det danske 

aktiemarked153.  

 Den systematiske risiko 

Den systematiske risiko, udtrykt ved beta (𝛽), viser hvor høj risikoen er på en given investering. En høj risiko 

(udtrykt ved en høj beta-værdi) kompenseres via en forøget risikopræmie, da denne faktor ganges på leddet 

for risikopræmien i ovenstående CAPM-formel. Ved tolkning af beta-værdien, vil 𝛽 = 1 være svarende til en 

risiko i markedsporteføljen, hvorfor risikopræmien ikke vil blive hverken forøget eller formindsket. Beta-

værdier over og under en vil således give henholdsvis en forøget og formindsket risikopræmie.  

Novo Nordisk er en del af det danske C20-indeks over de 20 mest handlede aktier og er en stor multinational 

virksomhed. Herudover er branchen for medicinalprodukter mindre følsom over for konjunkturudsving, da 

der er tale om nødvendighedsvarer for forbrugerne. Derfor vurderes risikoen ved en inventering i Novo 

Nordisk-aktier at være under risikoen for det generelle marked, som indeholder mindre virksomheder, der 

er mere påvirkelige overfor konjunkturer. Den systematiske risiko (𝛽) er derfor sat til 0,90 i den samlede 

beregning.  

Ved brug af de ovenfor nævnte faktorer, kan ejernes samlede afkastkrav beregnes via nedenstående formel, 

hvor det samlede resultat bliver 7,29%. Dette vil blive brugt nedenfor til at fastlægge driftens 

kapitalomkostning.  

𝑟𝑒 = 2,43% + 0,90 ∗ 5,4% = 7,29% 

 

                                                           
150 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 44 
151 www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us  
152 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 44 
153 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 44 

http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
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 Virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostning 

For at beregne værdien af virksomheden, er det vigtigt også at tage hensyn til virksomheden gennemsnitlige 

kapitalomkostning (𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶), som tager højde for både ejernes og långivernes afkastkrav154. Den generelle 

formel til estimering af vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter selskabsskat kan udtrykkes som 

følgende.  

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑉0

𝐸

𝑉0
𝐸𝑉 ∗ 𝑟𝑒 +

𝑉0
𝑁𝐹𝐴

𝑉𝐸𝑉
∗ 𝑟𝑔 

Det ses, at formlen benytter markedsværdien af egenkapitalen i år nul (𝑉0
𝐸𝑉), som kan beregnes som det 

samlede antal aktier ganget med aktiekursen. I Novo Nordisk var der ved udgangen af år 2016, som er år nul 

for denne værdiansættelse, i alt 2.550 mio. aktier155 til en markedspris på DKK 254,70 pr. aktie156. Dette svarer 

til en markedsværdi for egenkapitalen på DKK 649.485 mio. Herudover er de netto finansielle aktiver (𝑉0
𝑁𝐹𝐴) 

i formlen, som i den tidligere reformulerede balance blev opgjort til DKK 20.740 mio. Sidste endnu ukendte 

faktor er afkastkravet til de finansielle aktiver. Som det tidligere er set, har Novo Nordisk negativt afkast på 

de finansielle aktiver (RONFA), som var på -0,40% i de sidste to regnskabsår. Da der ikke er kendskab til 

ændringer heri, fastholdes denne i beregningen af den gennemsnitlige kapitalomkostning, som samlet er 

udledt nedenfor.  

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 =
649.485

670.225
∗ 7,29% +

20.740

670.225
∗ −0,40% = 7,08% 

Driftens samlede kapitalkrav kan derfor opgøres til 7,08%, hvilket er brugt som doskonteringsfaktor i 

nedenstående værdiansættelse. Det ses, at den gennemsnitlige kapitalomkostning er en smule lavere end 

ejernes afkastkrav, da der er negativ forrentning at netto finansielle aktiver.  

8.4 Beregning af virksomhedsværdien 

Figur 29 – Beregning af værdien af Novo Nordisk via FCF-modellen 

 

                                                           
154 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, Ole Sørensen, 4. udgave, 2012, side 46 
155 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 46  
156 http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx  

2016

(real)

2017

(est.)

2018

(est.)

2019

(est.)

2020

(est.)

2021

(est.)
Terminal

Samlet driftsoverskud, efter skat DO 29.311 31.429 33.482 35.511 37.494 39.410 41.235

Netto driftsaktiver NDA 24.529 26.616 28.388 30.140 31.852 33.506 39.467

Frit cashflow FCF 29.342 31.710 33.759 35.782 37.756 35.274

Diskonteringsfaktor WACC 1,07 1,15 1,23 1,31 1,41

Nutidsværdi af frit cashflow PV-FCF 27.403 27.657 27.498 27.220 26.823

Total nutidsværdi af frit cashflow (t.o.m. FY2021) PV-FCF 136.601

Terminalværdi TV 967.084

Nutidsværdi af terminalværdi PV-TV 687.049

Enterprise value EV 823.650

Netto finansielle aktiver NFA 20.740

Værdi af egenkapital VE 844.390

Antal aktier 2.550

Værdi pr. aktie 331

http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
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De forudgående afsnit har alle dannet grundlag for budgettering af omsætning, netto driftsaktiver og dermed 

frit cash flow, hvilket gør det muligt at beregne virksomhedsværdien ved brug af FCF-modellen, som er 

angivet ovenfor. Det ses, nutidsværdien af de frie cash flow i budgetperioden på DKK 136.601 mio. sammen 

med nutidsværdien af frie cash flow i terminalperioden på DKK 687.049 mio. giver en samlet enterprise value 

på DKK 823.650 mio. Tillægges værdien af de netto finansielle aktiver, fås en samlet virksomhedsværdi på 

DKK 844.390 mio. Deles denne på de 2.550 mio. aktier medfører dette en værdi pr. aktie på DKK 331, hvilket 

er DKK 76 eller 30% over markedsværdien på DKK 255 pr. den 31. december 2016.  

8.5 Vækstmål for Novo Nordisk 

Ovenstående budgettering er udarbejdet på baggrund af den viden, som er blevet tilegnet igennem de 

strategiske og finansielle analyser i denne opgave, hvilket naturligvis giver en vis grad af usikkerhed, da 

interne elementer, som burde indgå i budgetteringsovervejelserne, ikke nødvendigvis er offentligt 

tilgængelige. Novo Nordisk har dog også selv opstillet vækstmål for fremtiden, hvilket også fremgår af 

ovenstående afsnit, hvor ledelsen midt på året sænkede det langsigtede vækstmål til 5-7%157, hvilket dog 

fortsat må siges at være i den høje ende, det pressede marked i USA taget i betragtning.  

Dette blev dog imidlertid også sænket igen i det nyeste vækstmål præsenteret i den seneste årsrapport, hvor 

ledelsen nu forventer en salgsvækst i lokale valutaer på mellem -1% og 4%158, hvilket indikerer, at 

forretningen er presset i en grad, som den aldrig har været før, da ikke i nyere tid har været negativ 

salgsvækst. Dette fik dog også aktiekursen til at falde fra DKK 266,80 kr. pr. aktie ved præsentationen dem 1. 

februar 2017 til DKK 231,30 kr. pr. aktie den efterfølgende dag, hvilket er et fald på ca. 13%159.  

Sammenholdes der med ovenstående udarbejdede budgettering, som ligger i intervallet fra 3,4% til 5,9%160, 

kan denne derfor synes en smule optimistisk, men dog stadig langsigtet inden for sammen vækstmål som 

Novo Nordisk. Som nævnt ovenfor, kan der være ikke offentlige kendte faktorer, som påvirker den af ledelsen 

udarbejdede målsætning. Det er tydeligt, at det største usikkerhedsmoment vil være det prispres, som på 

sigt at forventes at ramme markedet i USA, hvilket også er det store fokus i årsrapporten. Påvirkes denne 

negativt med én procentpoint, vil det medføre en udregnet værdi pr. aktie på DKK 273161, som dog stadig er 

over markedsværdier på DKK 255 pr. den 31. december 2016, hvorfor niveauet for de estimerede 

vækstgrader vurderes at være passende.  

8.6 Usikkerhed i forrentning 

Et andet stort usikkerhedsmoment i ovenstående værdiansættelse, er den diskonteringsfaktor (𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶), som 

er anvendt til at diskontere de fremtidige pengestrømme. Denne kan nedbrydes til henholdsvis den risikofrie 

rente, risikopræmien og den systematiske risiko, som alle er elementer i virksomhedens gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, der ovenfor blev beregnet til 7,08%. For Novo Nordisk vil driftens kapitalomkostning 

udgøre den største del af den gennemsnitlige kapitalomkostning, da forrentningen på de netto finansielle 

                                                           
157 www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/333990/novo-bosser_paa_moerkeroed_kursdag_her_goer_det_ondt.html 
158 Novo Nordisk Annual Report 2016, side 9 
159 www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/novo-nordisk-b-a-s/205365  
160 Figur 26 
161 Udregnet ved brug af model fra Figur 29 

http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/333990/novo-bosser_paa_moerkeroed_kursdag_her_goer_det_ondt.html
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/novo-nordisk-b-a-s/205365
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aktiver som bekendt er forholdsvis lav. Hvis denne justeres opad med én procentpoint, vil aktien kunne 

værdiansættes til DKK 262 kr. pr. stk. Modsat vil der ses en kraftig stigning i aktiekursen til DKK 452 kr. pr. 

stk. 162, hvis forrentningen formindskes med én procentpoint.  

Dette vil naturligvis være nutidsværdien af penge som spiller ind, da én krone i dag er mere værd end én 

krone i morgen, hvilket kun bliver forstærket af den forøgede rente. Det ses også, at en ændring af renten vil 

have en klart største effekt på den udregnede aktiekurs i forhold til ændring af vækstbudgetterne. Samlet 

set, vil de dog kunne udgøre store ændringer i den udregnede aktiekurs. Det er dog værd at bemærke, at 

hverken et fald i den budgetterede salgsvækst på én procentpoint eller en stigning i virksomhedens 

gennemsnitlige kapitalomkostning på én procentpoint vil medføre en aktiekurs, som er under 

markedsværdier på DKK 255 pr. den 31. december 2016. Dette indikerer derfor, at aktien som udgangspunkt 

er værdiansat for lavt af markedet.   

                                                           
162 Udregnet ved brug af model fra Figur 29 
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9 Konklusion 

Novo Nordisk har siden deres opstart i 1922 haft fokus på behandling af diabetes, hvilket stadig er en stor 

del virksomhedens aktiviteter i dag til trods for, at de nu er vokset til en multinational og global organisation 

med over 42.000 medarbejdere og en omsætning der i 2016 nærmede sig DKK 112 mia. Dette er opnået via 

et forsat fokus på produktfornyelse og innovation, hvilket har givet en lang række vellykkede produkter til 

fordel for diabetes-patienter verden over. Desuden lader det til, at Novo Nordisk også i fremtiden vil stå 

stærkt på markedet for diabetes-behandling, da GLP-1-midlet Victoza allerede nu besidder store 

markedsandele i forhold til de konkurrerende produkter fra Eli Lilly og Sanofi, som til trods for deres 

dominerede størrelse, havde en senere indtræden på markedet.  

Den konstante udvikling og innovation er vigtig, da branchen i en høj grad er præget af høje 

udviklingsperioder og omkostninger, hvor nye lægemidler kan være undervejs i over ti år. Dette eksponerer 

virksomhederne, som konkurrerer i branchen over for en lang række risici, som både tæller truslen for 

kopiprodukter, risikoen for fejlede testforsøg og manglende godkendelse under de krav, som er udstedt af 

lægemiddelagenturer verden over. Dette har i en høj grad gjort Novo Nordisk afhængig af deres omverden, 

hvor især patenter har hjulpet med at fastholde væksten. Dette har de formået at udnytte i en meget høj 

grad, hvilket har haft en afsmittende effekt på omsætningen, som er vokset støt over de sidste mange år.  

Dog har Novo Nordisk i den senere tid mødt modstand i deres virke som multinational medicinalproducent, 

hvor der især har været udfordringer på det amerikanske marked. Sammensætningen af distributionsledet 

gør, at der skal gives store tilskud og rabatter til private indkøbsorganisationer, som er etableret for at 

fastholde lave priser for den almene amerikaner. Det lader dog umiddelbart til, at tilskuddene i en højere 

grad kommer indkøbsorganisationerne til gode, da de tager sig godt betalt for at fastholde produkterne fra 

Novo Nordisk på deres udbudslister under både private og offentlige forsikringsprogrammer.  

Interessekonflikten er blusset kraftigt op i forbindelse med valgkampen i USA, som blev afgjort for nyligt med 

republikaneren og forretningsmanden Donald Trump som vinder. De globale medier har spillet en stor rolle 

i dækningen heraf. Grundet den klart højeste omkostning for sundhedsdækning pr. indbygger i verden til 

trods for en høj grad af egenbetaling og en stor mængde amerikanere, som endnu ikke er dækket af 

sundhedssystemet, kan det amerikanske sundhedssystem virke ineffektivt. Det er har derfor været naturligt 

fokus for både de republikanske og demokratiske kandidater fra starten af valgkampen og der er set store 

fald i aktiekurserne for såvel Novo Nordisk som andre medicinalproducenter verden over.  

Til trods herfor, har den nyvalgte præsident dog endnu ikke udmeldt en løsning på problematikken for 

sundhedssektoren, hvorfor valgløfter om reducerede priser for de amerikanske borgere kan virke vage. Det 

vil derfor være naivt at anskue selve præsidentvalget som reel årsag til den faldende markedsværdi for Novo 

Nordisk, selvom det naturligvis er vidne om en tendens i samfundet. Denne tendens bliver kraftigt forstærket 

af børsmeddelelser og offentlige udmeldinger fra Novo Nordisk, som kæmper med hårde prissætningsvilkår 

på det amerikanske marked, som følge af stadig større og mere magtfulde indkøbsorganisationer.  
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Det kan derfor konkluderes, at der er en faldende tendens i væksten på det amerikanske marked for 

medicinalprodukter fra Novo Nordisk. Omfanget at dette fald er dog i en høj grad til diskussion og det har 

endnu været svært at se en direkte målbar effekt heraf. Således ses der stadig stor omsætningsvækst og 

overskudsgrader i de senest opgjorte finansielle opgørelser målt globalt. Dette tyder derfor på, at medierne 

i denne konflikt har fået rollen som den fjerde statsmagt, som overfortolker markedstendenserne, til trods 

for, at der er et vis gran sandhed i forudsigelserne. Dette har uden tvivl været en medvirkende faktor til, at 

aktiekursen for Novo Nordisk aktien er faldet med en tredjedel inden for det seneste år.  

Den estimerede værdiansættelse af Novo Nordisk aktien pr. 31. december 2016 lyder på DKK 331 kr. pr. aktie, 

hvilket er væsentligt over den af markedet fastsatte værdi på DKK 255 kr. pr. aktie. Til trods for, at der i den 

estimerede værdi er flere usikkerhedsmomenter i form af diskonteringsfaktoren, længden på 

budgetperioden og de budgetterede vækstgrader, tyder alle tendenser umiddelbart på, at aktien er 

undervurderet af markedet. Denne tendens er kun blevet forstærket af, at aktiekursen på tidspunktet for 

afleveringen af denne opgave har været tæt på DKK 300 kr. pr. aktie, hvilket stadig er lavere end lukkekursen 

i den forgangne år. Alt dette tyder på, at Novo Nordisk aktien vil kunne anses som en attraktiv investering for 

private investorer. 
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11 Bilag 

Bilag 1 – Omsætning pr. produktkategori for Novo Nordisk, Sanofi og Eli Lilly 

 

Bilag 2 – Reformuleret egenkapitalopgørelse fra 2012 til 2016163 

 

                                                           
163 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter fra 2012 til 2016 

2016 2015 2014

Novo Nordisk

New-generation and modern insulin 51.969 51.602 42.195 Treshiba, NovoLog, NovoMix, Levemir, m.fl.

Human insulin 11.090 11.231 10.298 Mixtard, Insulatard, Actrapid

GLP-1 20.046 18.027 13.426 Victoza

Subtotal 85.121 82.875 67.933

Sanofi

New-generation and modern insulin 50.139 51.629 49.766 Lantus, Toujeo, Apidra

Human insulin 961 1.050 1.021 Insuman

GLP-1 246 283 201 Lyxumia

Subtotal 53.361 54.977 53.002

Eli Lilly

New-generation and modern insulin 9.561 9.152 9.801 Humulin

Human insulin 19.382 19.893 19.496 Humalog

GLP-1 6.479 1.741 71 Trulicity

Subtotal 37.437 32.801 31.383

Total 175.920 170.653 152.317

(Beløb i DKK mio.) 2016 2015 2014 2013 2012

Primo 46.969 40.294 42.569 40.632 37.448

Resultat 37.925 34.860 26.481 25.184 21.432

Anden Totalindkomst

Værdiregulering af ydelsesbaserede pensionsordninger-205 -37 -247 54 -281

Valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder-7 -669 -39 -435 -172

Pengestrømssikring, realisation af tidligere års udskudte (gevinster)/tab682 2.216 -1.229 -809 1.182

Pengestrømssikring, årets udskudte gevinster/(omkostninger)-1.911 -681 -2.225 1.195 849

Øvrige poster -74 366 111 75 35

Skat af anden totalindkomst, indtægter/(omkostninger)324 -87 977 -211 -587

Anden Totalindkomst -1.191 1.108 -2.652 -131 1.026

Ejertransaktioner

Udloddet udbytte -23.830 -12.905 -11.866 -9.715 -7.742

Aktiebaseret aflønning 368 442 371 409 308

Skat relateret til aktiebaseret aflønning 85 366 58 114 56

Køb af egne aktier -15.057 -17.229 -14.728 -13.989 -12.162

Salg af egne aktier 0 33 61 65 266

Ejertransaktioner

Ejertransaktioner -38.434 -29.293 -26.104 -23.116 -19.274

Ultimo 45.269 46.969 40.294 42.569 40.632
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Bilag 3 – Reformuleret balance fra 2012 til 2016164 

 

                                                           
164 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter fra 2012 til 2016 

(Beløb i DKK mio.) 2016 2015 2014 2013 2012

Driftsaktiver

Varebeholdninger kort 14.341 12.758 11.357 9.552 9.543

Tilgodehavender fra salg kort 20.234 15.485 13.041 10.907 9.639

Immaterielle aktiver lang 2.714 2.158 1.378 1.615 1.495

Grunde og bygninger lang 12.008 10.555 10.458 9.917 9.464

Produktionsanlæg og maskiner lang 6.086 6.135 5.500 5.350 5.047

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar lang 1.546 1.239 1.377 1.183 1.150

Acontobetalinger og materielle aktiver under opførelse lang 10.539 7.616 5.801 5.432 5.878

Kapitalandele i associeret virksomhed lang 809 811 0 0 0

Udskudte skatteaktiver lang 2.683 6.806 5.399 4.231 2.244

Tilgodehavende skat kort 1.552 3.871 3.210 3.155 1.240

Andre tilgodehavender og forudbetalinger kort 2.411 2.257 2.750 2.454 2.705

Afledte finansielle instrumenter kort 529 304 30 1.521 931

Driftslikviditet kort 1.118 1.079 888 836 780

Driftsaktiver DA 76.570 71.074 61.189 56.153 50.116

Driftsforpligtelser

Leverandørgæld kort 6.011 4.927 4.950 4.092 3.859

Udskudte skatteforpligtelser lang 13 6 7 672 732

Pensionsforpligtelser lang 1.451 1.186 1.031 688 760

Andre hensatte forpligtelser lang 3.370 2.765 2.041 2.183 1.907

Skyldig selskabsskat kort 3.976 3.777 2.771 2.222 593

Andre forpligtelser kort 14.181 12.655 11.051 9.386 8.982

Afledte finansielle forpligtelser kort 2.578 1.382 2.607 0 48

Andre hensatte forpligtelser kort 20.461 17.059 11.590 8.310 7.656

Driftsforpligtelser DF 52.041 43.757 36.048 27.553 24.537

Netto driftsaktiver NDA 24.529 27.317 25.141 28.600 25.579

Finansielle aktiver

Øvrige finansielle aktiver 1.388 1.339 856 551 228

Letomsættelige værdipapirer 2.009 3.542 1.509 3.741 4.552

Likvide beholdninger 17.572 15.844 13.508 9.892 10.773

Finansielle aktiver FA 20.969 20.725 15.873 14.184 15.553

Finansielle forpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser 229 1.073 720 215 500

Finansielle forpligtelser FF 229 1.073 720 215 500

Netto finansielle aktiver NFA 20.740 19.652 15.153 13.969 15.053

Egenkapital EK 45.269 46.969 40.294 42.569 40.632

Samlede aktiver DA + FA 97.539 91.799 77.062 70.337 65.669

Samlede fordringer DF + FF + EK 97.539 91.799 77.062 70.337 65.669
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Bilag 4 – Reformuleret resultatopgørelse fra 2012 til 2016165 

 

                                                           
165 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter fra 2012 til 2016 

Selskabsskatteprocent 22,0% 23,5% 24,5% 25,0% 25,0%

(Beløb i DKK mio.) 2016 2015 2014 2013 2012

Core nettoomsætning 111.780 107.927 88.806 83.572 78.026

Produktionsomkostninger -17.183 -16.188 -14.562 -14.140 -13.465

Salgs- og distibutionsomkostninger -28.377 -28.312 -23.223 -23.380 -21.544

Forsknings- og udviklingsomkostninger -14.563 -13.608 -13.762 -11.733 -10.897

Administrationsomkostninger -3.962 -3.857 -3.537 -3.508 -3.312

Produktionsomkostninger (eksl. af- og nedskrivninger) -15.045 -14.053 -12.316 -12.059 -11.475

Salgs- og distibutionsomkostninger (eksl. af- og nedskrivninger) -28.315 -28.247 -23.159 -23.302 -21.448

Forsknings- og udviklingsomkostninger (eksl. af- og nedskrivninger) -13.643 -12.936 -12.846 -11.267 -10.434

Administrationsomkostninger (eksl. af- og nedskrivninger) -3.902 -3.804 -3.454 -3.449 -3.259

Core driftsomkostninger -60.905 -59.040 -51.775 -50.077 -46.616

Core driftsoverskud før afskrivninger EBITDA 50.875 48.887 37.031 33.495 31.410

Afskrivninger indregnet i produktionsomkostninger -2.138 -2.135 -2.246 -2.081 -1.990

Afskrivninger indregnet i salgs- og distributionsomkostninger -62 -65 -64 -78 -96

Afskrivninger indregnet i forsknings- og udviklingsomkostninger -920 -672 -916 -466 -463

Afskrivninger indregnet i administrationsomkostninger -60 -53 -83 -59 -53

Afskrivninger indregnet i licens og andre driftsindtægter (netto) -13 -34 -126 -115 -91

Afskrivninger og amortiseringer -3.193 -2.959 -3.435 -2.799 -2.693

Core driftsoverskud, før skat EBIT 47.682 45.928 33.596 30.696 28.717

Selskabsskat -9.873 -8.623 -7.615 -7.355 -6.379

Allokering: Skattefordel på core netto finansielle omkostninger -22 -22 -12 -25 -34

Allokering: Skat på usædvanlige driftsposter -120 -816 -54 315 -360

Allokering: Skat på core andre driftsoverskudsposter 162 260 189 171 167

Skat på core driftsoverskud fra salg -9.853 -9.201 -7.493 -6.894 -6.606

Core driftsoverskud fra salg NOPAT 37.829 36.727 26.104 23.802 22.112

Core andre driftsindtægter, netto 737 1.106 770 682 666

Skat på core andre driftsoverskudsposter -162 -260 -189 -171 -167

Indtægter fra associerede virksomheder, efter skat 24 14 0 0 0

Core andet driftsoverskud 599 860 581 512 500

Core driftsoverskud 38.428 37.587 26.685 24.313 22.611

Delvis afhændelse af NNIT A/S 0 2.376 0 0 0

Gevinster på terminskontrakter (netto) 0 0 0 1.631 0

Valutakursgevinster på valutaoptioner (netto) 0 0 32 0 0

Gevinst på værdipapirer mv. 16 15 34 0 0

Valutakurstab (netto) -335 -504 -288 -435 -161

Tab på terminskontrakter (netto) -158 -5.232 -125 0 -1.289

Valutakurstab på valutaoptioner (netto) -83 -162 0 -50 -79

Usædvanlige driftsposter -547 -3.473 -221 1.261 -1.438

Skat på usædvanlige driftsposter 120 816 54 -315 360

Værdiregulering af ydelsesbaserede pensionsordninger -205 -37 -247 54 -281

Valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder -7 -669 -39 -435 -172

Pengestrømssikring, realisation af tidligere års udskudte (gevinster)/tab 682 2.216 -1.229 -809 1.182

Pengestrømssikring, årets udskudte gevinster/(omkostninger) -1.911 -681 -2.225 1.195 849

Øvrige poster -74 366 111 75 35

Skat af anden totalindkomst, indtægter/(omkostninger) 324 -87 977 -211 -587

Driftsmæsige dirty-surplus poster, efter skat -1.191 1.108 -2.652 -131 1.026

Resultat af usædvanlige driftsposter -1.618 -1.549 -2.819 815 -53

Samlet driftsoverskud, efter skat 36.810 36.038 23.866 25.128 22.559

Renteomkostninger -65 -67 -39 -55 -58

Tab på værdipapirer mv. 0 0 0 -20 -118

Andre finansielle omkostninger -85 -81 -111 -96 -83

Core finansielle omkostninger -150 -148 -150 -171 -259

Renteindtægter 52 56 101 56 124

Indtægter fra øvrige finansielle aktiver 0 0 0 15 1

Core finansielle indtægter 52 56 101 71 125

Core netto finansielle omkostninger, før skat -98 -92 -49 -100 -134

Skattefordel på core netto finansielle omkostninger 22 22 12 25 34

Netto finansielle omkostninger, efter skat -76 -70 -37 -75 -101

Totalindkomst til ordinære aktionærer 36.734 35.968 23.829 25.053 22.458


