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Meddelelse nr. 82 
 
4. november 2002 

Delrapport for perioden 1. januar – 30. september 2002 
 
Bestyrelsen for H. Lundbeck A/S har i dag godkendt selskabets delrapport 
for årets første 9 måneder, hvor hovedpunkterne er: 
 
• Omsætningen steg med 26% til DKK 7.073 mio. i forhold til samme 

periode sidste år. 
 
• Resultat af primær drift steg med 26% til DKK 2.211 mio. i forhold til 

samme periode sidste år. 
 
• Som følge af et urealiseret kurstab på andre kapitalandele, primært på 

selskabets beholdning af Cephalon-aktier (DKK 328 mio.), udviste 
selskabets finansielle poster en nettoudgift på DKK 399 mio. mod en 
nettoudgift på DKK 144 mio. i samme periode sidste år. 
 

• Resultat før skat og resultat efter skat og minoritetsinteresser steg 
med henholdsvis 13% og 9% til DKK 1.812 mio. og DKK 1.133 mio. i 
forhold til samme periode sidste år.  
 

• Salget af Cipramil® steg med 15% til DKK 3.952 mio. i forhold til 
samme periode sidste år. Siden lanceringen i de første lande i Europa 
har salget af Cipralex® udgjort DKK 32 mio.  

 
• Indtægter fra salg af Celexa™ i USA steg med 51% til DKK 1.720 mio. 

i forhold til samme periode sidste år. 
 
• Indtægter fra salg af Lexapro™ i USA steg med 206% til DKK 594 mio. 

i forhold til samme periode sidste år. 
 
• Siden lanceringen i de første lande har salget af Ebixa® udgjort DKK 9 

mio. 
 
Selskabet opjusterer sine forventninger til regnskabsåret 2002, idet der 
nu forventes en stigning i omsætningen på 20-25% i forhold til 2001, 
mens resultat af primær drift forventes at stige 25-30% i forhold til 2001. 
Med udgangspunkt i ledelsens forventninger til 2002, forventer selskabet 
også i 2003 at nå selskabets langsigtede finansielle mål, som forudsætter 
en omsætningsfremgang på 10-12% samt en vækst i resultat af primær 
drift på 12-15%. 
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Konkurrence fra producenter af generisk citalopram, herunder tidspunktet 
for lancering såvel som omfanget af den generiske konkurrence, kan have 
en afgørende betydning for selskabets økonomiske resultat i 2002. Endelig 
kan indgåelse af alliancer, indlicenseringsaftaler, indkøb af teknologi mv. 
ligeledes påvirke resultatet væsentligt. 
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Hoved- og nøgletal 1. januar – 30. september 2002 fra 
koncernregnskabet (ikke revideret)  
 
 

 
* Resultatopgørelsens poster omregnes til EUR til periodens gennemsnitlige valutakurser 

(1. januar – 30. september 2002 kurs 743,04). Balancen er omregnet til statusdagens kurs 
(30. september 2002 kurs 742,74). 

 

** Beregning af nøgletal følger Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & 
Nøgletal 1997” (4. rev. udgave). 

 

Det gennemsnitlige antal aktier, som indgår i beregningen af aktiedata, er beregnet som 
det vægtede antal aktier i året korrigeret for effekten af medarbejderaktieemissionen i 

september 2002, som fandt sted til underkurs i forhold til markedskursen. 

 
Det gennemsnitlige antal aktier er opgjort til 233.430.954 stk. Heri er der korrigeret med 

en justeringsfaktor på 0,9986 svarende til 641.285 stk. aktier, vedrørende ovennævnte 

effekt af medarbejderaktieemissionen. 
 

Sammenligningstal for sidste regnskabsår, hvori antal aktier indgår, er ligeledes ko rrigeret 

med en justeringsfaktor på 0,9986 for effekten af medarbejderaktieemissionen. 

HOVED- OG NØGLETAL
1. januar - 30. september 2002

Koncern

2002 2001 2002 2002 2001 2002

3. Kvartal 3. Kvartal Ændring i 3. Kvartal 9 måneder 9 måneder Ændring i 9 måneder
DKK mio. DKK mio. % EUR mio. DKK mio. DKK mio. % EUR mio. 

HOVEDTAL

Nettoomsætning 2.280,7 2.046,9 11 306,9 7.072,9 5.621,9 26 951,9
Resultat af primær drift 648,7 647,7 0 87,3 2.210,8 1.748,9 26 297,5
Finansielle poster, netto (18,2) (216,0) 92 (2,4) (398,5) (143,8) -177 (53,6)
Resultat før skat 630,5 431,7 46 84,9 1.812,3 1.605,1 13 243,9
Skat 245,8 208,4 18 33,1 679,5 562,8 21 91,5
Periodens resultat efter minoritetsinteresser 384,7 222,2 73 51,8 1.132,7 1.034,6 9 152,4
Egenkapital 5.629,0 4.535,7 24 757,9 5.629,0 4.535,7 24 757,9
Aktiver i alt 8.542,4 7.104,2 20 1.150,1 8.542,4 7.104,2 20 1.150,1
Cash flow fra drifts- og investeringsaktivitet 404,4 571,1 -29 54,5 523,7 (577,1) 191 70,5

NØGLETAL
Overskudsgrad (%) 28,4 31,6 -10 28,4 31,3 31,1 0 31,3
Afkastningsgrad (%) 11,4 13,8 -17 11,4 42,4 43,4 -2 42,4
F&U i % af omsætningen 15,4 19,1 -19 15,4 14,7 18,6 -21 14,7
Egenkapitalforrentning (%) 7,1 5,1 40 7,1 21,9 25,0 -12 21,9
Egenkapitalandel (%) 65,9 63,8 3 65,9 65,9 63,8 3 65,9

AKTIEDATA
Resultat pr. aktie (EPS) 1,65 0,95 73 0,22 4,85 4,43 9 0,65
Cash flow pr. aktie 2,68 3,57 -25 0,36 4,61 4,20 10 0,62
Indre værdi pr. aktie 24,08 19,43 24 3,24 24,08 19,43 24 3,24
Markedsværdi (mio.) 35.830 43.103 -17 4.824 35.830 43.103 -17 4.824
Price / Earnings 93,01 194,26 -52 93,01 31,59 41,72 -24 31,59
Price / Cash flow 57,13 51,74 10 57,13 33,23 43,98 -24 33,23
Kurs / Indre værdi 6,37 9,52 -33 6,37 6,37 9,52 -33 6,37
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Ledelsens beretning 
 
I de første 9 måneder af 2002 har Lundbeck haft en høj vækst, hvor såvel 
omsætningen som resultat af primær drift er steget med 26% i forhold til 
samme periode sidste år. Væksten i omsætningen skyldes primært den 
fortsatte vækst i salget af Cipramil® samt stigende indtægter fra salget af 
Celexa™ og Lexapro™ i USA. 
 
  
Generisk situation 
 
Stofpatentet på citalopram udløb i de første europæiske markeder i januar 
1999 og i de sidste markeder i januar 2002. Som selskabet omtalte i 
årsberetningen 2001, forventede man generisk konkurrence på en række 
markeder i 2002. Kopiproducenter har i 2002 lanceret generiske udgaver 
af citalopram i en del lande. Mens effekten ikke har været betydningsfuld 
for Lundbecks samlede omsætning, har generisk konkurrence 
hovedsageligt været mærkbar på de lokale markeder i Australien, 
Danmark, Sverige og Tyskland. 
 
Lundbeck er fortsat af den overbevisning, at citalopram efter udløbet af 
stofpatentet er beskyttet mod generisk konkurrence, blandt andet i kraft 
af en lang række  procespatenter. Lundbeck har i løbet af året vundet en 
række retssager i Skandinavien, der ved hjælp af fogedforbud har tvunget 
generiske producenter til at trække sig fra markedet øjeblikkeligt. 
Lundbeck har i øjeblikket verserende retssager mod generiske 
producenter i flere lande blandt andet i Danmark, England, Sverige og 
Tyskland. 
  
Det er fortsat selskabets politik energisk at forsvare sine rettigheder , 
hvor de end måtte blive krænket. 
 
 
Cipralex® / Lexapro™ lancering 
 
Siden godkendelsen af de svenske sundhedsmyndigheder er 
Cipralex®/Lexapro™ blevet godkendt i USA, Mexico, Brasilien, 
Storbritannien, Schweiz, Frankrig, Danmark, Estland, Letland, Litauen, 
Bulgarien, Belgien, Irland, Island, Luxembourg, Norge, Ungarn, Østrig og 
Argentina. Lundbeck afventer i øjeblikket godkendelse af Cipralex® i en 
række andre lande. 
 
Lundbeck har ved flere internationale konferencer forelagt resultater af 
kliniske studier, der viser, at Cipralex® tilbyder patienter en tidlig 
indsættende virkning, tolereres godt og er særdeles effektivt. 
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Resultaterne af en undersøgelse fremlagt på 15. kongres for European 
College of Neuropsychopharmacology i Barcelona, viser blandt andet at 
patienter behandlet med Cipralex® opnåede vedvarende respons og 
vedvarende remission signifikant hurtigere end patienter behandlet med 
venlafaxin XR. Desuden blev Cipralex® tolereret bedre end venlafaxin XR, 
og patienterne havde signifikant færre ophørssymptomer end patienter 
behandlet med venlafaxin XR. 
 
Siden introduktionen af Cipralex® i Sverige, er lanceringen af Cipralex® nu 
påbegyndt i flere lande. Blandt de første lande der har introduceret 
Cipralex®, har salget i specielt Schweiz og Storbritannien levet op til 
selskabets forventninger. For nylig er Cipralex® også lanceret i Danmark, 
Estland, Letland og Østrig, hvor de første tilbagemeldinger er særdeles 
positive. Endelig har den amerikanske introduktion af Lexapro™ været 
yderst succesfuld, og er blandt de 3 mest succesfulde introduktioner af et 
lægemiddel i USA nogensinde. I øvrige lande vil lancering finde sted 
umiddelbart efter udstedt markedsføringstilladelse og gennemførte 
tilskudsforhandlinger med de respektive myndigheder.   
 
 
Ebixa® lancering 
 
Den 23. maj udstedte EU-Kommisionen markedsføringstilladelse for 
Ebixa® dækkende samtlige EØS-lande. 
 
Ebixa® er en ny type lægemiddel til behandling af Alzheimers sygdom og 
det første præparat, der er godkendt til behandling af moderat-svær til 
svær Alzheimers. Ebixa® forventes at imødekomme et udækket behov hos 
denne gruppe patienter, for hvem der i dag ikke findes godkendte 
behandlingsmuligheder. 
 
Resultater af et fase III studie som blev offentliggjort den 10. september 
2002, viser, at patienter med moderat-svær til svær Alzheimers behandlet 
med Ebixa® i kombination med donepezil (Aricept) opnåede signifikant 
effekt i forhold til patienter behandlet med donepezil (Aricept) alene. Den 
kliniske effekt blev vist over en 6-måneders periode. Tidligere fremlagte 
resultater viser, at Ebixa® er klinisk effektiv som monoterapi over en 
periode på et år, at kombinationsbehandling med cholinestraseinhibitorer 
er veltolereret, og at Ebixa® har en beskyttende virkning på hjerneceller i 
prækliniske studier.     
 
Markedsføringen af Ebixa® i Europa er påbegyndt i Danmark, Island, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Ebixa® er endvidere lanceret i 
Mexico. Lundbeck forventer at kunne markedsføre Ebixa® i en række 
øvrige europæiske lande i løbet af de næste 6 måneder.  
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Serdolect® 
 
Den 26. juni ophævede EU-Kommisionen suspensionen af Serdolect® til 
behandling skizofreni. Ophævelsen skete på baggrund af supplerende data 
indleveret af Lundbeck, som alle understøtter sikkerheden ved brugen af 
Serdolect®. 
 
Som et led i ophævelsen af suspensionen har Lundbeck indvilget i at 
gennemføre et post marketingstudie. Det er selskabets opfattelse, at 
Serdolect® vil være til rådighed for almindelig ordination og anvendelse i 
Europa i 2004. Lundbeck er i drøftelser med de amerikanske 
sundhedsmyndigheder (FDA) med henblik på at afklare, hvorvidt og 
hvornår det er muligt, at introducere Serdolect® på det amerikanske 
marked. 
 
Serdolect® er kendetegnet ved ud over at være et effektivt lægemiddel til 
behandling af skizofreni tillige at være fri for mange af de bivirkninger, 
der normalt forekommer ved behandling med antipsykotika. 
 
 
Markedsførings- og salgssamarbejder 
 
Lundbeck og Abbott Laboratories indgik den 12. september 2002 en aftale 
om at markedsføre, sælge og distribuere Lexapro™ (escitalopram) på alle 
markeder i Latinamerika. Som en del af aftalen vil Lexapro™ blive 
promoveret af et omfattende antal lægemiddelrepræsentanter, hvilket vil 
gøre Lexapro™ til det mest promoverede depressionsmiddel i 
Latinamerika. 
 
 
Forventninger til 2002 
 
I årsberetningen for 2001 angav Lundbeck i sine forventninger til 2002, at 
omsætningen ville stige med 10-12% og resultat af primær drift med 12-
15% i forhold til 2001. 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af delrapporten for 1. kvartal 2002 
opjusterede Lundbeck sine forventninger til 2002, således at 
omsætningen forventedes at stige med ca. 20%, mens resultat af primær 
drift forventedes at stige med ca. 20% i forhold til 2001. 
 
Selskabet opjusterer nu sine forventninger til 2002, idet der forventes en 
stigning i omsætningen på 20-25% i forhold til 2001, mens resultat af 
primær drift forventes at stige 25-30% i forhold til 2001. 
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Regnskabsberetning 
 
Regnskabspraksis 
 

Generelt: 

 
Lundbeck aflægger årsregnskaber efter den danske årsregnskabslov, 
gældende internationale regnskabsstandarder (IAS) samt de krav, som 
Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelsen for 
børsnoterede selskaber. 
 
Ved regnskabsaflæggelsen følges de IAS-standarder og -fortolkninger, 
som er gældende for regnskabsåret 2002. 
 
Delrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2002 omfatter alene 
koncernens tal. 

Segmentoplysninger: 

Selskabet beskæftiger sig udelukkende med forretningssegmentet 
lægemidler til behandling af sygdomme inden for 
centralnervesystemområdet, og der gives derfor ikke segmentoplysninger 
i delrapporten. 
 
 
Periodens resultat 
 
Lundbeck har i årets første 9 måneder fortsat den positive udvikling med 
vækst i både omsætning og indtjening. 
 
Resultat af primær drift blev i årets første 9 måneder DKK 2.211 mio. 
svarende til en stigning på 26% i forhold til samme periode sidste år.  
 
Resultat før skat og resultat efter skat og minoritetsinteresser steg med 
henholdsvis 13% og 9% til DKK 1.812 mio. og DKK 1.133 mio. i forhold til 
samme periode sidste år. 
 
 
Omsætning 
 
Lundbecks omsætning steg i årets første 9 måneder med 26% og 
udgjorde DKK 7.073 mio. mod DKK 5.622 mio. i samme periode sidste år. 
 
Væksten i omsætningen skyldes primært den fortsatte vækst i salget af 
Cipramil® samt stigende indtægter fra salget af Celexa™ og Lexapro™ i 
USA. 
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Lundbecks salg af Cipramil® uden for USA steg i årets første 9 måneder 
med 15% til DKK 3.952 mio. De store europæiske markeder og Canada 
har bidraget væsentligst til væksten i salget. Men også nye markeder som 
Mexico, Brasilien og Tyrkiet har med meget høje vækstrater i årets første 
9 måneder bidraget markant til periodens vækst. Salget af Cipramil® i 
Tyskland er faldet sammenlignet med samme periode sidste år som følge 
af generisk konkurrence.  
 
 

Største markeder Omsætningsfremgang  
9 mdr. 2002 vs.  
9 mdr. 2001 

England  25% 
Frankrig 12% 

Tyskland -11% 
Spanien 42% 
Italien 40% 

Canada 38% 
USA – Celexa™ 51% 

 
Siden lanceringen i de første lande i Europa har salget af Cipralex® udgjort 
DKK 32 mio. 
 
Lundbecks indtægter fra salget af Celexa™ i USA udgjorde i årets første 9 
måneder DKK 1.720 mio. svarende til en stigning på 51% i forhold til 
samme periode sidste år. Forest Laboratories, Inc. opnåede i perioden 1. 
januar – 30. september 2002 et salg af Celexa™ på USD 1.051 mio. mod 
USD 700 mio. i samme periode sidste år. Salget af Lexapro™ begyndte 
den 5. september 2002. 
 
Lundbecks indtægter fra salg af escitalopram til Forest udgjorde i årets 
første 9 måneder DKK 594 mio. mod DKK 194 mio. i forhold til samme 
periode sidste år. Forest opnåede i perioden 1. januar – 30. september 
2002 et salg af Lexapro™ på USD 22 mio. 
 
Den samlede markedsandel af nye SSRI-recepter for begge præparater 
var ved udgangen af 3. kvartal 19,45% i USA. Celexa™ havde en 
markedsandel på 16,94%, mens Lexapro™ havde en markedsandel på 
2,51%af nye SSRI-recepter. Celexa™ havde ved udgangen af 3. kvartal 
en markedsandel på 17,07%, mens Lexapro™ havde en markedsandel på 
1,09% af alle SSRI recepter i USA. 
 
Ifølge Lundbecks regnskabspraksis indtægtsføres salget af både 
citalopram og escitalopram til Forest med den garanterede minimumspris 
på leveringstidspunktet. Ved udgangen af hvert kvartal reguleres det 
fakturerede beløb i henhold til den faktiske størrelse af de elementer, der 
indgår i den kontraktligt aftalte royaltyberegning. Forskellen mellem den 
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fakturerede pris og minimumsprisen på Forests varebeholdninger optages 
som forudbetaling i balancen og påvirker således ikke Lundbecks 
pengestrømme. Forskellen mellem den tidligere indtægtsførte 
minimumspris og den endeligt beregnede afregningspris indtægtsføres. 
Samtidig reduceres forudbetalingen.  
 
Forudbetalingen udgjorde pr. 30. september 2002 DKK 1.059 mio. mod 
DKK 1.029 mio. pr. 30. september 2001 og DKK 1.041 mio. pr. 31. 
december 2001.  
 
Lundbecks salg af øvrige antidepressiva og antipsykotika udgjorde i årets 
første 9 måneder DKK 611 mio., hvilket svarer til en stigning på DKK 43 
mio. eller 8% i forhold til samme periode sidste år.  
 
Siden lanceringen i de første lande har salget af Ebixa® udgjort DKK 9 
mio. 
 
Lundbecks øvrige omsætning faldt i takt med koncernens omlægning af 
produktionen i Italien i årets første 9 måneder med DKK 131 mio. til DKK 
172 mio.  
 
Lundbecks politik vedrørende valutahedging betyder, at valutakurstab 
og -gevinster på sikringstransaktioner henføres direkte til den transaktion, 
der er sikret. Sikring af selskabets valutaindtægter medfører, at disse 
indregnes i regnskabet til terminskurserne, hvilket har en resultateffekt på 
DKK 92 mio. (DKK 10 mio. ved udgangen af 3. kvartal 2001), i forhold til 
at indtægterne var indregnet til periodens aktuelle kurser. Af den totale 
påvirkning hidrører DKK 79 mio. fra sikring af USD, som er henført til 
indtægterne fra salget af Celexa™ og Lexapro™. 
 
Pr. 30. september 2002 er der indgået valutatermins- og 
optionskontrakter til dækning af valutapengestrømme, primært i EUR og 
USD, der modsvarer en værdi af ca. DKK 4,3 mia. De gennemsnitlige 
sikringskurser pr. 30. september 2002 udgjorde EUR 747,58 og USD 
810,47. Udskudt resultatføring af valutagevinster, netto, udgjorde DKK 
145 mio. pr. 30. september 2002 mod DKK 83 mio. pr. 30. september 
2001 og DKK 25 mio. pr. 31. december 2001. 
 
 
Omkostninger 
 
Lundbecks samlede omkostninger, eksklusive finansielle poster og skat, 
udgjorde i årets første 9 måneder DKK 4.862 mio. svarende til en stigning 
på 26% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen i omkostningerne 
afspejler primært øgede omkostninger til salg og marketing samt øgede 
produktionsomkostninger. 
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Produktionsomkostningerne steg med 36% til DKK 1.324 mio. Stigningen 
skyldes primært en generelt stigende aktivitet med henblik på at 
imødekomme en øget omsætning af nuværende og kommende produkter 
samt stigende afskrivninger. Dette har resulteret i nyansættelser, 
outsourcing og omlægning af eksisterende produktion. 
 
Distributionsomkostningerne udgjorde DKK 1.663 mio. svarende til en 
stigning på 37% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes 
betydelige omkostninger i forbindelse med introduktionen af Cipralex® og 
Ebixa® ligesom investeringer i styrkelse af salgsstyrken i Europa og på 
nye markeder har medført stigende omkostninger i forhold til samme 
periode sidste år.  
 
Administrationsomkostningerne steg med 37% til DKK 887 mio., hvilket 
primært skyldes omkostninger til etablering af nye datterselskaber i 
Latinamerika og Asien samt fortsat udbygning af koncernens IT- og 
kommunikationsinfrastruktur. 
 
Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde i årets første 9 
måneder DKK 1.042 mio. mod DKK 1.045 mio. i samme periode sidste år.  
År 2001 var særligt påvirket af høje udgifter til udviklingen af Oral 
Copaxone®. Til gengæld er forsknings- og udviklingsorganisationen 
udvidet til gennemførelse af studier i Lundbecks senfase-projekter, og 
samtidig har omkostningerne vedrørende postmarketingstudier været 
stigende. Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde i årets første 
9 måneder 15% af omsætningen mod 19% i samme periode sidste år. 
 
Afskrivninger, der er inkluderet i de enkelte omkostningsgrupper, 
udgjorde DKK 280 mio. mod DKK 207 mio. i samme periode sidste år. En 
væsentlig del af stigningen i afskrivningerne kan henføres til afskrivning 
på goodwill og andre immaterielle aktiver erhvervet 28. februar 2001 i 
forbindelse med købet af Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH’s 
andel af Lundbeck GmbH & Co. Desuden har påbegyndte afskrivninger på 
Lundbecks nye fabriksanlæg i Seal Sands, England samt de seneste års 
stigende investeringsniveau udmøntet sig i højere afskrivninger. 
 
 
Finansielle poster 
 
Koncernen havde i årets første 9 måneder en finansiel nettoudgift på DKK 
399 mio. mod en nettoudgift på DKK 144 mio. i samme periode sidste år. 
 
Urealiserede kurstab vedrørende andre kapitalandele udgjorde pr. 30. 
september 2002 DKK 324 mio. i forhold til et urealiseret tab på DKK 122 
mio. i samme periode sidste år. Lundbecks andre kapitalandele består pr. 
30. september 2002 væsentligst af en aktiebeholdning i Cephalon, Inc. 
med en børsværdi på DKK 307 mio. Værdireguleringen af Cephalon-



 

H. Lundbeck A/S Side 11 af 20 4. november 2002 
Delrapport for perioden 1. januar – 30. september 2002 Meddelelse nr. 82  

 

aktierne udgjorde DKK -328 mio. pr. 30. september 2002. Omregningen 
til danske kroner af aktiebeholdningen i Cephalon er baseret på Danmarks 
Nationalbanks middelkurs for USD på 753,29 pr. 30. september 2002. 
 
Kursreguleringer vedrørende terminskontrakter og optioner, som i 
henhold til IAS 39 ikke længere klassificeres som hedging men som 
trading, føres løbende under finansielle poster. Pr. 30 september 2002 var 
der indgået valutasikringskontrakter, der klassificeres som trading, for et 
beløb, der modsvarer en værdi af DKK 1,3 mia. For perioden 1. januar til 
30. september 2002 udgjorde valutakursreguleringer en nettoudgift på 
DKK 87 mio. Heri indgår hovedsageligt regnskabsmæssige omregninger 
vedrørende varetilgodehavender og balancekonti. 
 
 
Skat 
 
Skatteudgiften pr. 30. september 2002 er beregnet til DKK 680 mio. mod 
DKK 563 mio. i samme periode sidste år.  
 
Skatteprocenten udgjorde 37,5% ved udgangen af 3. kvartal 2002 mod 
35% ved udgangen af 3. kvartal 2001. Ikke fradragsberettigede 
aktiekursreguleringer påvirker skatteprocenten i forhold til samme periode 
i størrelsesordenen 2,5% point. 
 
 
Investeringer 
 
Lundbecks samlede nettoinvesteringer i årets første 9 måneder udgjorde 
DKK 543 mio. mod DKK 1.559 mio. i samme periode sidste år. Det høje 
niveau i 2001 skyldtes hovedsageligt købet af Byk Guldens andel af 
Lundbeck GmbH & Co i marts 2001. 
 
Materielle og immaterielle anlægsinvesteringer, netto, udgjorde i årets 
første 9 måneder DKK 513 mio. inklusive investeringer i nyt fabriksanlæg i 
Seal Sands. Det tilsvarende beløb for samme periode sidste år var DKK 
1.497 mio. 
 
Finansielle investeringer, netto, udgjorde i årets første 9 måneder DKK 40 
mio. mod DKK 62 mio. i forhold til samme periode sidste år. 
 
 
Pengestrømme  
 
Lundbecks pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde pr. 30. september 
2002 DKK 1.077 mio. mod DKK 981 mio. i samme periode sidste år. 
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Lundbecks pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK -553 
mio. pr. 30. september 2002 mod DKK -1.559 mio. i samme periode 
sidste år. 
 
Lundbecks frie cashflow udgjorde pr. 30. september 2002 DKK 524 mio. 
mod DKK –577 mio. i samme periode sidste år. 
 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde pr. 30. september 
2002 DKK -247 mio. efter udbetalt udbytte vedrørende 2001 på DKK 263 
mio., kapitaltilførelse i forbindelse med medarbejderaktieemission på DKK 
52 mio. samt et fald i den rentebærende gæld på DKK 36 mio. 
 
Lundbecks rentebærende nettolikviditet (selskabets beholdning af likvider 
og værdipapirer med fradrag af rentebærende gæld) udgjorde ved 
udgangen af 3. kvartal 2002 DKK 1.185 mio. mod DKK 641 mio. i samme 
periode sidste år. 
 
 
Egenkapital 
 
Egenkapitalen udgjorde pr. 30. september 2002 DKK 5.629 mio. mod DKK 
4.536 mio. pr. 30. september 2001 og DKK 4.742 mio. pr. 31. december 
2001. 
 
Udviklingen i egenkapitalen er vist i følgende oversigt: 
 
Udvikling i egenkapitalen DKK mio. 

Egenkapital 1. januar 2002 4.742 
Aktieemission til medarbejdere 52 
Udloddet udbytte for 2001 -263 

Tilgang 2002 – kursgevinst på hedgingkontrakter 211 
Afgang 2002 – kursgevinst vedrørende sikrede transaktioner 
overført til omsætningen og balancen 

-92 

Provenu køb/salg af egne aktier -29 
Betalt optionspræmie ved køb af egne aktier -105 

Skat af periodens egenkapitalposteringer -20 
Periodens resultat 1.133 
Egenkapital 30. september 2002 5.629 

 
Egenkapitalforrentningen udgjorde i årets første 9 måneder 21,9% mod 
24,9% i samme periode sidste år.  
 
 
Incitamentsordninger og egne aktier 
 
I 1999 introducerede Lundbeck en aktieoptionsordning for selskabets 
ledelse og ledende medarbejdere, en medarbejderaktieordning for 
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medarbejderne i de danske selskaber og en aktiekursbaseret ordning for 
medarbejderne i de udenlandske selskaber. Herudover blev der i 2002 
etableret en ny optionsordning for ledende medarbejdere og 
nøglemedarbejdere, som er omtalt i selskabets årsregnskabsmeddelelse, 
nr. 62 af 5. marts 2002, samt en ny aktiekursbaseret ordning for 
medarbejderne i de udenlandske selskaber, som er omtalt i selskabets 
fondsbørsmeddelelse, nr. 80 af 26. september 2002.     
 
Aktieoptionsordning for selskabets ledelse (1999): 
Selskabet har fået bemyndigelse til at tildele 2.000.000 optioner a DKK 5. 
Pr. 30. september 2002 er der tildelt 1.997.700 optioner mod 1.995.368 
pr. 30. september 2001. Ordningen omfatter 58 medarbejdere i ind- og 
udland. Bestyrelsen er ikke omfattet af aktieoptionsordningen. 
 
Aktiekursbaseret ordning for medarbejdere i udenlandske selskaber 
(1999): 
Som følge af betingelserne vedrørende ordningen svarede værdien af 
ordningen inklusive tilknyttede sociale udgifter til 482.600 aktier pr. 30. 
september 2002. 
 
Aktieoptionsordning for nøglemedarbejdere (2002): 
Selskabet har fået bemyndigelse til at tildele 2.500.000 optioner a DKK 5. 
Pr. 30. september 2002 er der tildelt 2.431.000 optioner. Ordningen 
omfatter ca. 1.000 medarbejdere i ind- og udland. Bestyrelsen er i lighed 
med tidligere ikke omfattet af dette optionsprogram.   
 
Aktiekursbaseret ordning for medarbejdere i udenlandske selskaber 
(2002): 
Som følge af betingelserne vedrørende ordningen svarede værdien af 
ordningen inklusive tilknyttede sociale udgifter til 379.240 aktier pr. 30. 
september 2002. 
 
Afdækning af forpligtelser vedrørende incentiveordninger: 
Til sikring og gennemførelse af aktieoptionsordningen fra 1999 erhvervede 
selskabet i 1999 2.000.000 stk. egne aktier til en samlet anskaffelsessum 
på DKK 87,5 mio.  
 
Til dækning af stigningen i selskabets forpligtelser og dertil knyttede 
sociale omkostninger vedrørende den aktiekursbaserede ordning fra 1999 
blev der i 1999 opkøbt 740.000 stk. egne aktier til en samlet 
anskaffelsessum af DKK 50,4 mio. 
 
Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 30. september 2002 2.364.436 
stk. 
 
Optionsordningen fra marts 2002 er afdækket ved hjælp af en 
optionsforretning indgået med Lundbeckfondens Investeringsselskab A/S 
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(LFI A/S), der giver selskabet ret til at købe op til 2.500.000 aktier fra LFI 
A/S. 
 
Regnskabsmæssig behandling af incitamentsordningerne: 
Forpligtelsen vedrørende incitamentsordningerne udgjorde pr. 30 
september 2002 DKK 200 mio. mod DKK 272 mio. pr. 30. september 
2001. Forpligtelsen medtages ikke i balancen. Udbetalinger 
vedørende disse ordninger føres på egenkapitalen. 
 
Forpligtelsen vedrørende den nye optionsordning er opgjort, som om 
optionerne kunne være udnyttet pr. 30. september 2002, hvilket ikke er 
tilfældet, idet udnyttelsesperioden spænder fra 1. september 2003 til 1. 
september 2004. 
 
Beholdningen af egne aktier, som er erhvervet dels til sikring og 
gennemførelse af aktieoptionsprogrammet og dels til dækning af 
stigningen i selskabets forpligtelser i henhold til den udenlandske 
medarbejderordning, er fratrukket egenkapitalen. Børsværdien pr. 30. 
september 2002 udgjorde DKK 362 mio. mod DKK 443 mio. pr. 30. 
september 2001.  
 
Hertil kommer en markedsværdi af den købte aktieoption fra LFI A/S på 
DKK 19 mio. pr. 30. september 2002. Markedsværdien af den købte 
option er opgjort ud fra Black & Scholes-formlen. 
 
 
Antal medarbejdere 
 
Ved udgangen af 3. kvartal 2002 havde Lundbeck 4.874 fuldtidsansatte 
medarbejdere, hvilket er 1.132 flere end ved udgangen af 3. kvartal 2001 
og 935 flere end ved udgangen af 2001. I perioden 1. januar – 30. 
september 2002 udgjorde det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede 
4.406 mod 3.461 i samme periode sidste år. 
 

Foreløbige datoer for udsendelse af regnskabsmeddelelser 2003 

 
7. marts 2003 Årsregnskab for 2002 

 
5. maj 2003 Delrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2003 

 
19. august 2003 Delrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2003 

 
4. november 2003 Delrapport for perioden 1. januar – 30. september 2003 
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Fondsbørsmeddelelser 2002 
 

Nr. 
 

Dato 
 

Emne 
 

81 7. oktober 2002 Cipralex® (escitalopram) bedre end 
venlafaxin i sammenlignende 
undersøgelse 
 

80 26. september 2002 Tegning af medarbejderaktier i H. 
Lundbeck A/S afsluttet 
 

79 12. september 2002 Lundbeck og Abbott Laboratories indgår 
strategisk alliance om Lexapro™ i 
Latinamerika 
 

78 10. september 2002 Nye kliniske data på Ebixa® 

 
77 20. august 2002 Koncerndirektør Ole Steen Andersen ny 

næstformand for H. Lundbeck A/S 
 

76 20. august 2002 Delrapport for perioden 1. januar – 30. 
juni 2002 
 

75 15. august 2002 FDA godkender LexaproTM – escitalopram 
 

74 1. august 2002 Lundbeck og Cephalon påbegynder klinisk 
studie med CEP-1347 til behandling af 
Parkinsons sygdom 
 

73 22. juli 2002 Data om Ebixa® til behandling af 
Alzheimers sygdom 
 

72 2. juli 2002 Medarbejderaktieordning i H. Lundbeck 
A/S 
 

71 24. juni 2002 Nye kliniske og prækliniske data på 
Cipralex® 

 
70 11. juni 2002 Cipralex® introduceret i Storbritannien og 

Nordirland 
 

69 31. maj 2002 Lundbeck og Mochida indgår aftale om 
udvikling og salg af Cipralex® i Japan 
 

68 23. maj 2002 EU-Kommissionen udsteder 
markedsføringstilladelse for Ebixa® 
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67 10. maj 2002 Cipralex®-godkendelser i Europa 

 
66 7. maj 2002 Delrapport for perioden 1. januar – 31. 

marts 2002 
 

65 9. april 2002 H. Lundbeck A/S afholdt den 9. april 
2002 ordinær generalforsamling på SAS 
Radisson 
 

64 
 
 
 

22. marts 2002 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
2002 for H. Lundbeck A/S 

63 
 
 
 

20. marts 2002 
 
 

Cipralex® effektiv ved behandling af 
generaliseret angst, socialfobi og 
panikangst 
 

62 
 
 

5. marts 2002 Årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. 
januar – 31. december 2001 

61 
 
 

20. februar 2002 
 

Memantin – Ebixa® – godkendt til 
behandling af Alzheimers sygdom 
 

60 
 
 

18. februar 2002 
 

Lundbeck offentliggør licensaftale og 
investering i Warren Pharmaceuticals 
 

59 
 
 

31. januar 2002 Finanskalender 2002 

58  
 
 

7. januar 2002 H. Lundbeck A/S og Recordati S.p.A. 
indgår co-marketingaftale 

57 
 
 

2. januar 2002 
 

Cipralex?  godkendt i Schweiz 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
H. Lundbeck A/S 
 
 
Arne V. Jensen  Erik Sprunk-Jansen 
Bestyrelsesformand Koncernchef, adm. dir. 
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Udsagnene om fremtiden i denne regnskabsmeddelelse afspejler ledelsens 
nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske 
resultater. Disse er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de 
opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra de anførte 
forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger 
om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. 
 
For yderligere information, kontakt venligst direktør & CFO Hans Henrik 
Munch-Jensen på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller funktionschef 
Steen Juul Jensen, Koncernkommunikation & Investor Relations, på 
telefon 36 30 13 11, lokal 3006. 

_______________________ 
 

H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som 
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og 
salg af lægemidler til behandling af psykiatriske og neurologiske 
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2001 på DKK 7,7 mia. 
og beskæftiger ca. 4.600 medarbejdere. 
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Bilag 1 

RESULTATOPGØRELSE    

1. januar - 30. september 2002

Koncern  

2002 2001 2001
9 måneder 9 måneder Ændring i Hele året
DKK mio. DKK mio. % DKK mio.

                                       

Nettoomsætning 7.072,9 5.621,9 26           7.655,5
Produktionsomkostninger 1.323,9 973,5 36           1.369,6
Distributionsomkostninger 1.663,3 1.210,6 37           1.911,6
Administrationsomkostninger 886,0 648,1 37           995,3

RESULTAT FØR FORSKNINGSOMKOSTNINGER 3.199,7 2.789,7 15           3.379,0

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1.042,3 1.045,0 -0           1.540,6

RESULTAT FØR ANDRE DRIFTSPOSTER 2.157,4 1.744,7 24           1.838,4

Andre driftsindtægter/(-udgifter) 53,4 4,2 1.172      (12,5)
 
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 2.210,8 1.748,9 26           1.825,9

Finansielle poster, netto (398,5) (143,8) 177         78,9
 
RESULTAT FØR SKAT 1.812,3 1.605,1 13           1.904,8
                        
Skat af periodens resultat 679,5 562,8 21           581,5
 
PERIODENS RESULTAT FØR MINORITETSINTERESSER1.132,8 1.042,3 9             1.323,3
 
Minoritetsinteressernes resultatandele 0,1 7,7 -99          11,9

PERIODENS RESULTAT 1.132,7 1.034,6 9             1.311,4

Resultat pr. aktie (EPS) 4,85 4,43 5,62
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Bilag 2 
 

 

BALANCE
30. september 2002

Koncern

30.9.2002 30.9.2001 31.12.2001
DKK mio. DKK mio. DKK mio. 

AKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver 1.000,0 1.099,4 1.079,9
Materielle anlægsaktiver 2.888,9 2.291,2 2.577,5
Finansielle anlægsaktiver 575,3 572,4 977,7

Anlægsaktiver i alt 4.464,2 3.963,0 4.635,1

Varebeholdninger 922,0 628,6 683,3
Tilgodehavender 1.851,5 1.770,3 1.616,1
Egne aktier 0,0 0,0 0,0
Andre værdipapirer 521,6 352,5 343,3
Likvide beholdninger 783,1 389,8 688,1

Omsætningsaktiver i alt 4.078,2 3.141,2 3.330,8

Aktiver i alt 8.542,4 7.104,2 7.965,9

PASSIVER
                        
Selskabskapital 1.168,7 1.165,5 1.165,5
Overkurs ved emission 48,7 448,2 0,0
Reserve for egne aktier 0,0 0,0 0,0
Overført resultat 4.463,5 2.922,0 3.576,1

Egenkapital 5.629,0 4.535,7 4.741,6

Minoritetsinteresser 0,0 32,8 5,5

Hensættelser 150,1 112,4 141,1

Langfristet gæld 50,7 60,0 51,0

Bank- og prioritetsgæld 69,2 41,0 105,1
Leverandørgæld 578,6 573,5 1.053,0
Forudbetalinger 1.058,5 1.028,7 1.041,1
Anden gæld 1.006,3 720,1 827,5

Kortfristet gæld 2.712,6 2.363,3 3.026,7

Gæld i alt 2.763,3 2.423,3 3.077,7

Passiver i alt 8.542,4 7.104,2 7.965,9
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Bilag 3 
 
 

PENGESTRØMSOPGØRELSE
1. januar - 30. september 2002

Koncern

2002 2001 2001
3. kvartal 3. kvartal Hele året

                        DKK mio. DKK mio. DKK mio. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.076,9 981,4 1.704,0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (553,2) (1.558,5) (2.045,2)

Pengestrømme fra drifts- og  
investeringaktivitet 523,7 (577,1) (341,2)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (247,3) (180,9) (118,8)
 
Ændring i likvider 276,4 (758,0) (460,0)

Likvider 1.1. 1.031,4 1.502,9 1.502,9
Periodens urealiserede kursreguleringer (3,1) (2,6) (11,5)
Årets ændring 276,4 (758,0) (460,0)

Likvider ultimo perioden 1.304,7 742,3 1.031,4

Den rentebærende nettolikviditet kan opgøres således:

Likvide beholdninger og værdipapirer ekskl. egne aktier 1.304,7 742,3 1.031,4
Rentebærende gæld (119,9) (101,0) (156,1)

Rentebærende nettolikviditet ultimo perioden 1.184,8 641,3 875,3


