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Executive Summary 
The purpose of this thesis is to make a valuation of the Danish PLC, Coloplast. Coloplast is en-

gaged in four business areas; Ostomy, Continence, Urology and Skin- & Woundcare.  In light of the 

financial crisis the company has succeeded in implementing several strategies involving efficiency 

improvements in operations and thus increased the share price. However, the company approaches 

fully efficient operations and thus it is interesting to examine if the share still holds potential. This 

thesis is highly relevant for investors who are considering buying the share for their portfolio.  

The thesis is based on five steps. The first being a strategic analysis of the industry, the macro envi-

ronment and the internal value drivers. The second step conducts a financial analysis of the finan-

cial performance during the last five years. The third step consolidates the conclusions from the two 

first steps into a forecast of the future performance of the company. The fourth step exercises the 

specific valuation, whilst the final and fifth step tests the sensitivity of the valuation. 

The strategic analysis is summed up in a SWOT-model, which concludes the essential strengths, 

weaknesses, opportunities and threats. The analysis indicated that even though the market growth is 

only moderate, Coloplast can expect higher growth rates, mainly driven by a strong product pipe-

line and enlarged sales forces. Furthermore the strategic analysis found that the future growth 

should be won through a higher marketshare and not the market evolvement in general. 

The financial analysis found that Coloplast has performed way better than the peer group. This is 

particularly apparent in ROIC, which has increased from 15% to 40.5% in only five years. The im-

proved ROIC is due to a better sales/cost relationship and a higher turnover rate. Finally the finan-

cial analysis found that whilst Coloplast has performed very well, the peer group has had a negative 

to stagnant development, why Coloplast’s achievements only are more impressive.    

The strategic and financial analysis formed the substance of a forecast for the fiscal year 2014 and 

the following 20 years with a terminal period estimating the future revenues, cost, investments and 

thus free cash flow. The DCF model discounts future cash flows using the weighted average cost of 

capital to arrive at a present value of the forecast horizon and terminal period. The value of one 

Coloplast share at the 7th of May is estimated to DKK532, which is 12.5% higher than the market 

price, why it is assessed that the share continues to hold significant potential. 

The sensitivity of the valuation is evaluated to be medium, due to noticeable changes in the value, 

when changing WACC or the estimated growth in the terminal period.      
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Sid 5

1. Indledning 

De første spadestik til Coloplasts grundlæggelse blev taget i 1954, da hjemmesygeplejersken, Elise 

Sørensen, blev ramt af en familietragedie. Hendes søster, Thora, havde fået konstateret kræft i tyk-

tarmen og blev i denne forbindelse stomiopereret. Thora var ligesom enhver anden i samme situati-

on dybt ulykkelig, da datidens løsninger gav en række fysiske begrænsninger sammenholdt med en 

række dyre og uhygiejniske hjælpemidler. Elise Sørensen satte sig derfor til at finde en løsning på 

søsterens ulykke, hvilket resulterede i den stomipose, som vi kender i dag. Elise Sørensen kunne 

ikke selv stå for produktionen, hvorfor fabriksejer Aage Louis-Hansen kom ind i billedet i 1957, 

hvor virksomheden Coloplast blev stiftet1.  

Coloplast er i dag2 et stort dansk børsnoteret selskab, som driver en global forretning inden for fire 

separate forretningsområder,  stomi, kontinens, urologi og hud- og sårpleje. På trods af at Coloplast 

er børsnoteret, ligger magten hos arvingen, Niels Peter Louis-Hansen, som sidder på 55,3 % af 

stemmerettighederne, dels igennem en personlig ejerandel, dels igennem formandskabet i Aage og 

Johanne Louis-Hansens Fond3.      

Coloplast er de seneste år stormet frem på aktiemarkedet, hvor aktiekursen fra 2009 til 2013 er ste-

get med ca. 270 %. Fremgangen i aktiekursen er dels begrundet i omsætningsvæksten, men skyldes 

primært et stærkt effektiviseret indtægts-/omkostningsforhold, som det kan ses fra figur 1.  

 
Figur 1: Udvikling i omsætning, EBITDA og aktiekursen 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på tal fra Coloplast årsrapporter og aktiekurser fra euroinvestor 

Dette forhold gør efter min mening Coloplast til en meget interessant virksomhed at værdiansætte.  

På markeder, hvor man oplever forholdsvise moderate vækstrater, har man gennem stærke effekti-

																																																								
1 Coloplast.com – About Coloplast: History 
2 Medio 2014 
3 Årsrapport 2012/2013: Side 16 
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viseringer i virksomheden præsenteret imponerende resultater de seneste år. På et tidspunkt vil virk-

somheden være fuldt effektiviseret og med de moderate vækstrater in mente, skal værdiskabelsen 

komme nye steder fra.  Netop disse faktorer gør det interessant, at undersøge og vurdere om Colo-

plast er en aktie, som fortsat er værd at investere i.  

1.1 Problemformulering 
Formålet med afhandlingen er at besvare følgende overordnede spørgsmål: 

Hvilken værdi bør Coloplasts B-aktie handles til pr. 7/5-2014? 

1.2 Metode og struktur 
En grundig værdiansættelse skabes på baggrund af en fuldstændig analyse af virksomhedens strate-

giske og økonomiske forhold, også kaldet en fundamentalanalyse. I figur 2 er afhandlingens over-

ordnede struktur, herunder processer, afbildet. Strukturen følger fire hoveddele, som gennemgås 

nedenfor. 

 

Figur 2: Afhandlingens struktur 
Kilde: Egen tilvirkning 
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1.2.1 Strategisk analyse 
Formålet med denne del er at analysere forretningsgrundlaget for herigennem at belyse hvilke inter-

ne og eksterne faktorer, som kan få indflydelse på Coloplast i fremtiden. Forud for den strategiske 

analyse præsenteres Coloplasts herunder med en præsentation af den valgte strategi og de fire for-

retningsenheder, herunder hvilke kerneprodukter de fører. Dette gøres for at redegøre for de forret-

nings- og produktmæssige baggrunde, således at læseren har den tilstrækkelige viden til at forstå 

den senere analyse. Der fokuseres på kerneprodukterne, da det vil være en naturlig antagelse, at de 

komplementære tilbehørsprodukter vil følge enhedssalget af kerneprodukterne. Coloplast offentlig-

gør ikke salgstallene for sine produkter, men ved Danske Markets Vinter Seminar, præsenterer Co-

loplast selv ét kerneprodukt for hver forretningsenhed. Netop disse produkter vil blive præsenteret, 

da det vurderes, at det er netop disse, som er kerneprodukterne. Endeligt beskrives de forretnings-

enhedsspecifikke nøgletal i dette afsnit, herunder andel af koncernens omsætning, den forventede 

årlige vækst på markedet og de respektive markedsandele. 

Efter præsentationen af de forskellige forretningsenheder foretages en makroøkonomisk analyse i 

form af PEST analyse. Denne model er valgt, da den giver et struktureret overblik over hvilke poli-

tiske, økonomiske, sociologiske og teknologiske faktorer, der har indflydelse på Coloplast. Fakto-

rerne danner et mere præcist grundlag til efterfølgende estimering af den fremtidige markedsvækst. 

PEST er valgt frem for blandt andet PESTEL af flere årsager. Først og fremmest medtages ’Legal’ i 

afsnittet omkring politik, da to parametre naturligt vil have en sammenhæng med hinanden. Der-

næst er der ikke fundet forhold under ’Environmental’, som vurderes at have en markant indflydel-

se på de valuedrivers, som benyttes til værdiansættelsen, og afsnittet vil dermed ikke have tilstræk-

kelig berettigelse i afhandlingen. 

Herefter analyseres de forskellige branche- og markedsmæssige forhold, som har en indvirkning på 

Coloplasts forskellige forretningsenheder. Porters Five Forces benyttes her til at identificere og be-

lyse disse forhold, som har en væsentlig indflydelse på de fire forretningsenheders vækst- og indtje-

ningspotentiale. Modellen fungerer ydermere som et vigtigt input til estimeringen af fremtidige 

bruttomarginer. På trods af at Porters Five Forces vurderes at være den bedste model til at identifi-

cere ovenstående forhold, er der flere kritikpunkter til modellen. Vigtigst af disse er det, at model-

len som udgangspunkt er statisk og dermed kan miste sin kvalitet, når den benyttes på et dynamisk 

miljø, som er i konstant udvikling. Som løsning herpå forslår Michael E. Porter dog selv, at man 

ved benyttelse af modellen udover at analysere de nuværende forces, stræber efter at forudsige de 
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fremtidige forces. Da det stemmer godt overens med den senere budgettering, er netop dette forslag 

indarbejdet i analysen.   

PEST og Porters Five Forces sammenfattes og konkluderes herefter i en analyse af de markedsdri-

vere, som er særligt vigtige for Coloplasts forretningsenheder. Ydermere præsenteres forretnings-

enhedernes konkurrenter her. Dette gøres for at danne et endnu mere præcist grundlag for estime-

ringen af den fremtidige vækst, bruttomarginer og markedsandele. 

PEST, Porters Five Forces og markedsdriver-analysen udgør den eksterne analyse. Efter den eks-

terne analyse analyseres og vurderes Coloplasts interne forhold gennem en analyse af virksomhe-

dens værdikæde ved brug af Porters værdikædeanalyse. Dette gøres for at identificere de vigtigste 

værdiskabende enheder i virksomheden og de konkurrencemæssige fordele. Disse vurderes at være 

essentielle ved værdiansættelsen, da de er stærkt medbestemmende til at vurdere muligheden for at 

vinde markedsandele og øge marginer4. Ideen bag Porters værdikædeanalyse er, at enhver organisa-

tion udfører en lang række aktiviteter, som er kædet sammen for at skabe værdien i forretningen. 

Værdien af det endelige produkt skabes hele vejen gennem denne værdikæde. Porter fremhæver, at 

ikke alle aktiviteter i værdikæden skaber reel værdi for kunden, hvorfor modellen skal ses som et 

værktøj til at identificere de aktiviter i virksomheden, som er virksomhedens styrker og kernekom-

petencer og dermed skaber reel værdi. Værdikæden er opdelt i to typer af aktiviteter, nemlig primæ-

re aktiviteter og støtteaktiviteter. Her omfatter de primære aktiviteter virksomhedens hovedaktivite-

ter, som involverer den egentlige fremstilling af produktet. Støtteaktiviteter underbygger de primæ-

re aktiviteter og strækker sig derfor som udgangspunkt over alle disse. Porters værdikædeanalyse 

har flere kritikpunkter, hvoraf det vigtigste i forhold til værdiansættelsen af Coloplast, er vurderet at 

være, at analysen kun ser på allerede eksisterende kæder og værdier i virksomheden og giver der-

med kun et ’snapshot’ af virksomhedens værditilførsel. Da fremtiden er særligt vigtig for en værdi-

ansættelse og dermed, hvordan værdikæden reelt set vil udvikle sig, tages der et holistisk udgangs-

punkt i analysen, hvori elementer fra den præsenterede strategi bliver indopereret. I forlængelse af 

dette vil værdikædeanalysen ikke blive foretaget i traditionel forstand, da det ikke er alle aktiviteter, 

som er vurderet at være relevante. Ligeledes at der blevet tilføjet nogle aktiviteter, da disse er essen-

tielle i Coloplast og derfor kræver en grundigere analyse.   

Ydermere foretages der en vurdering af ledelsens fremlagte strategi, som er blevet præsenteret for 

læseren i tidligere afsnit. Dette gøres for at vurdere, om Coloplast er i stand til at opretholde og 

																																																								
4 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 191 
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yderligere udvikle en høj bruttomargin, erobre yderligere markedsandele, samt penetrere nye strate-

giske markeder. Endelig er et af den interne analyses vigtigste formål at identificere interne kritiske 

faktorer og valuedrivers, som primært benyttes i forbindelse med risikovurdering og til vækstanaly-

sen, der indgår i budgetteringen. 

Som udgangspunkt analyseres hver enkelt forretningsenhed selvstændigt, da der er forskellige mar-

keder og forhold, som gør sig gældende. I visse tilfælde har forretningsenhedernes markeder og 

forhold dog fællestræk, hvorfor det ikke findes nødvendigt med en selvstændig analyse. Det vil i 

alle tilfælde eksplicit fremgå, om analysen er gældende for en enkelt eller flere forretningsenheder.  

Den strategiske analyse konkluderes endeligt i en SWOT for at give et samlet overblik for læseren 

på den strategiske analyses konklusioner.    

1.2.2 Regnskabsanalyse 
For at sikre brugbare data til den senere budgettering, vurderes regnskabskvaliteten indledningsvist, 

efterfulgt af en diskussion af diverse regnskabsposter og korrektion af disse.  

Regnskabsanalysen foretages for at skabe et udgangspunkt for budgetteringen, samt sikre kvaliteten 

og troværdigheden af denne. Der analyseres dermed på de vigtigste regnskabsposter, som vil have 

en indflydelse på det endelige værdiestimat. Den historiske analyse foretages med baggrund i de 

seneste fem fulde regnskabsår (2008/2009-2012/2013), samt det seneste halvårsregnskab, hvilket 

vurderes at give et tilstrækkeligt grundlag, hvilket yderligere uddybes i afsnit 4. Da Coloplast kun 

dekomponerer regnskabet på hver forretningsenhed på toplinjen, baseres regnskabsanalysen på 

koncern niveau. Det noteres, at en regnskabsanalyse på hver enkel forretningsenhed vil danne et 

mere præcist grundlag til den senere budgettering, men vurderes samtidig at skabe mere støj end 

gavn at estimere både omkostningsniveauet og aktiv/passiv-niveauet for hver enkelt forretningsen-

hed. 

1.2.3 Værdiansættelse 
Professor ved Institut for Regnskab og Revision på CBS, Thomas Plenborg, giver i sit uddrag af 

Børsens publikation5, fire grundlæggende krav til god værdiansættelsesmodel, nemlig (1) at model-

len skal give et præcist estimat for værdien af et selskab, (2) at forudsætningerne, som ligger til 

grund for modellen, skal være realistiske, (3) at modellen skal være brugervenlig, og endelig (4) at 

outputtet fra modellen skal være forståeligt. Som bud på en god værdiansættelsesmodel nævner 

																																																								
5 ’Virksomhedens internationale aktiviteter’ under afsnittet ’Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel’  
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Thomas Plenborg DCF modellen. DCF anvendes hyppigt i praksis6, blandt aktieanalytikere, Corpo-

rate Finance folk og konsulenter. Det skyldes blandt andet, at modellen anses som værende uaf-

hængig af anvendt regnskabspraksis. DCF FCFF modellen er derfor den primære værdiansættel-

sesmodel i afhandlingen. Til at sikre den matematiske troværdighed i beregningen benyttes EVA 

modellen som en kontrolberegning.  

På trods af at DCF modellen opfylder de fire grundlæggende krav, er der flere kritikpunkter. Blandt 

andet bygger modellen på en antagelse om, at al overskydende likviditet investeres i projekter, der 

giver en nettonutidsværdi lig med nul – med andre ord skal afkastet på investeringen være lig med 

afkastkravet. Dette kan dog medføre, at modellen overvurderer værdien af en virksomhed, hvis man 

sammenligner med tendenser fra praksis, hvor virksomheder har akkumuleret likviditet og investe-

ret i mindre attraktive akkvisitioner eller værdipapirer. For at undgå dette kritikpunkt i værdiansæt-

telsen vil det i afhandlingen forudsættes, at den overskydende likviditet bliver udbetalt i dividende. 

Forudsætningen ligger ikke langt fra virkeligheden hvor Coloplast i 2012/2013 havde en payout-

ratio på knapt 80% og samtidig forventer at øge denne de kommende år7.   

Værdiansættelsen er bygget op om den grundlæggende antagelse, at Coloplast er ’going concern’ 

og derfor har de nødvendige ressourcer til at fortsætte med at operere i uendelig tid.  

Til estimering af egenkapitalomkostningen, re, som anvendes i beregningen af WACC, benyttes 

CAPM på trods af, at teoretiske forudsætninger for modellen er til evig debat blandt forskere om, 

hvorvidt de holder i virkeligheden. CAPM anvendes, på trods af debatten, da den er en god referen-

ceramme for ideen bag den systematiske risiko og det derved påkrævede afkast. Et input til CAPM 

er beta. Beta estimeres på baggrund af aktiens historiske afkast og korrelationen med markedet. 

Empiriske test viser dog, at en beta estimeret på baggrund af dette ikke er et fuldstændigt risiko-

estimat8. Udover at benytte denne metode til at estimere beta, suppleres der med Aswath Damoda-

rans estimat for branchen, da han er en af de mest anvendte referencer i praksis og bygger sine 

estimater på empirisk analyseret data9.  

1.2.4 Følsomhedsanalyse 
Da DCF modellen bygger på en række budgetforudsætninger, som dels er estimeret dels ligger langt 

ude i fremtiden, og derfor er belagt med stor usikkerhed, er det essentielt for afhandlingens trovær-

																																																								
6 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 211 og Plenborg ’Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel’ 
7 Årsrapport 2012/2013 s. 2 og 11 
8 www.dirf.dk - ’Valuation i praksis’ 
9 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 264 



	

Side	11	

dighed at foretage en følsomhedsanalyse for at vurdere følsomheden i de estimater, som benyttes. 

Følsomhedsanalysen tager udgangspunkt i de mest kritiske faktorer vurderet på baggrund af de va-

luedrivers, som enten påvirker værdiestimatet mest, eller dem der hersker størst usikkerhed om-

kring. De drivers, der hersker størst tvivl om, er identificeret gennem den strategiske analyse.   

1.2.5 Multipel analyse 
Afslutningsvis sammenlignes Coloplast med en peer group gennem multipler. Dette gøres for at 

sammenligne værdiestimatet gennem DCF-modellen med, hvad sammenlignelige virksomheder 

handles til for derigennem at sikre troværdigheden af den estimerede værdi gennem DCF modellen. 

Dermed skal multipelanalysen altså ikke ses som en alternativ værdiansættelse men som en sam-

menligning af den allerede estimerede værdi. Der gøres brug af EV/EBITDA multiplen. Årsagen til, 

at netop denne multipel benyttes er, at Coloplasts peer group er udenlandsk og at man dermed ople-

ver store forskelle i afskrivningsregler. Ved at benyttelse af EBITDA undgås at korrektioner for 

dette, som vil være forbundet med støj. Ydermere opererer Coloplast med en kapitalstruktur, som 

ikke minder om peer groupen, da Coloplast ikke har gæld. Da denne multipel er uafhængig af kapi-

talstruktur, vil den yderligere være et godt valg. Endelig sammenlignes Coloplast også på baggrund 

af P/E multiplen, da dette inddrager indtjeningen på bundlinjen efter skat.    

1.3 Kilder og kildekritik 
Al input i afhandlingen stammer fra årsrapporter, aviser, internetmedier, materiale fra Danske Mar-

kets og ledelsespræsentationer fra Coloplasts hjemmeside. Hertil er der benyttet data fra databaser, 

som kræver særlig adgang leveret af Copenhagen Business School. Den benyttede information 

stammer både fra analytikere, brancheeksperter, offentligt materiale fra Coloplast og fra Coloplasts 

analytiker seminar. Materiale fra Danske Markets og analyser fra andre analytikerhuse anses som 

værende objektive, men det noteres at de bygger på subjektive vurderinger og analyser.    

Teorien, som er benyttet i afhandlingen, vurderes at være pålidelig, idet den er bekræftet i aner-

kendte danske og udenlandske lærebøger og stammer fra ekspertnotater.  

Endelig vurderes oplysninger fra diverse hjemmesider og aviser at være pålidelige, da de stammer 

fra uafhængige kilder. Hvad angår branchehjemmesider og patientforeninger, vurderes disse oplys-

ninger at være positivt fremstillet, da der kan være en interesse i at samarbejde med Coloplast. Der 

anlægges derfor et kritisk syn på disse medier.  
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1.4 Afgrænsning 
I  løbet af afhandlingen foretages en række afgrænsninger for at sikre en klar besvarelse af den op-

stillede problemformulering.  

Valget af værdiansættelsesmodel er begrundet i afsnit 1.2.3 og 1.2.5. Øvrige værdiansættelsesmo-

deller benyttes derfor ikke, på trods af at de kunne have relevans for besvarelsen. Den estimerede 

værdi vurderes at være valid, da både present value og relative værdiansættelser benyttes, og disse 

primært benyttes i praksis10.  Det antages, at virksomheden ikke vil købe eller frasælge virksomhe-

der i budget- og terminalperioden, da det vurderes at øge usikkerheden i værdiestimatet betydeligt. 

Dette på trods af at Coloplast i 2011 meldte ud, at de ville kigge på opkøbsmuligheder til hud- og 

sårpleje forretningsenheden11, uden dog nærmere at specificere eventuelle opkøbskandidater. Jf. 

afsnit 3.2.1.3, har Coloplast af konkurrenceretlige årsager ikke mulighed for at foretage opkøb i de 

to største forretningsenheder, Stomi og Kontinens, hvorfor evt. opkøb vil være at henføre til de to 

mindre forretningsenheder.  

Coloplast har fire forretningsenheder, som alle opererer på forskellige markeder med forskellige 

karakteristika og dermed forskellige risici. Derfor vil det være naturligt at værdiansætte hver forret-

ningsenhed separat og samle værdiansættelsen i en sum-of-the-parts analyse. Ydermere kunne det 

være hensigtsmæssigt at benytte forskellige værdiansættelsesmetoder til hver enkelt forretningsen-

hed. Da Coloplast ikke leverer regnskabstal for hver enkelt forretningsenhed, udover at dekompone-

re omsætningen, og da det vurderes, at skøn vil skabe mere støj end gavn, er dette ikke muligt, og 

der ses derfor bort fra en sum-of-the-parts værdiansættelse.  

Da Coloplast er en global virksomhed og dermed opererer på mange forskellige geografiske marke-

der, vil valutakurser have en stor indflydelse på de rapporterede regnskabstal. I afhandlingen tages 

der dog ikke højde herfor. Dette begrundes i ”random walk” teorien, som dikterer, at den bedste 

indikator for fremtidigt niveau er det nuværende niveau12. Hertil noteres det, at alle fremtidige esti-

mater er i DKK, og at 1% vækst i lokal valuta medfører 1% vækst i DKK. I forlængelse heraf og på 

baggrund af samme argumentation tages der desuden ikke højde for udviklingen i renteniveauet, 

hvilket normalt vil blive behandlet under PEST-analysen under Economical factors. 

																																																								
10 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 211  
11 Borsen.dk: Coloplast tror igen på sårpleje 
12 Makridakis et. Al: Forecasting Methods and Applications s. 329 
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Der korrigeres i regnskaberne ikke for operationel leasing. Ydelser til operationel leasing omfatter 

primært biler, og den årlige ydelse i regnskabsåret 2012/2013 beløber sig til DKK 77 mio.13, hvilket 

udgør ca. 0,5 % af omsætningen. Den marginale forskel i driftsoverskud og balance, som resultat af 

en skønsmæssig korrektion fra operationel til finansiel leasing vil ydermere udgøre en endnu min-

dre andel af den samlede omsætning og da der er optaget operationel leasing i hele analyseperio-

den14 med varierende forfaldstidspunkter, vurderes en skønsmæssig korrektionen at skabe mere støj 

end gavn.   

Endelig vælges d. 7/5/2014 som skæringsdato, da Coloplast aflagde halvårsregnskab netop denne 

dag. Dermed afgrænses der for alle informationer, som kan have relevans for afhandlingens konklu-

sion, der bliver tilgængelig for enten forfatter eller offentligheden efter denne dato. Den estimerede 

værdi vil derfor være gældende for netop denne dato, og det noteres, at der kan komme informatio-

ner herefter, som vil medføre betydelige ændringer i den fundne værdi.  

2. Præsentation af Coloplast 

2.1 Præsentation af forretningsenheder 
Den strategiske analyse indledes med en præsentation af Coloplasts fire forskellige forretningsen-

heder. Overordnet kan de fire forretningsenheder deles op i ’Chronic Care’, som omfatter Stomi og 

Kontinens, og ’Non-Chronic Care’, som omfatter Urologi og Hud- og sårpleje15.  

2.1.1 Chronic Care 

2.1.1.1 Stomi 
Stomi er en operation, som er nødvendig, når en del af tarmsystemet ikke kan anvendes pga. syg-

dom, medfødt defekt eller ulykke. 60-70 % af alle operationer skyldes kræft, særlig tarmkræft. Sto-

miposer, som er hovedproduktet Coloplast markedsfører inden for dette område, findes i 2 former: 

1-delssystemer eller 2-delssystemer16. Udover stomiprodukterne markedsfører Coloplast også en 

række tilbehørsprodukter til stomiopererede. Endelig tilbyder Coloplast en service til brugerne, kal-

det Coloplast Care, der sikrer støtte og viden efter udskrivning fra hospitalet. 

																																																								
13 Årsrapport 2012/2013, note 25 
14 Med højeste ydelse i regnskabsåret 2012/2013 
15 Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
16 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning s. 4 
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Coloplasts førende stomipose er SenSura® Mio17, som er den nyeste stomipose lancering. SenSu-

ra® Mio adskiller sig fra konkurrenternes produkter på flere forskellige parametre, hvor de mest 

nævneværdige er dens evne til at tilpasse sig kroppens bevægelser, samt posens diskrete design. 

Netop designet anses for Coloplast at være særligt vigtigt og adskiller sig markant fra, hvad der 

ellers findes på markedet18. 

2.1.1.2 Kontinens 
Forretningsområdet henvender sig til to kundegrupper; henholdsvis (1) personer, som ikke er i stand 

til selv at tømme blæren eller tarmen (kontinens) og (2) personer, der ufrivilligt lækker urin eller 

afføring (inkontinens). Kundegruppe 1 kan benytte et engangskateter, som indføres gennem urinrø-

ret for at dræne blæren. Her er den største brugergruppe personer med rygmarvsskade, som er forår-

saget ved ulykke, men tæller også personer med multipel sclerose eller medfødt rygmarvsbrok. 

Kundegruppe 2 består i, at man har tabt evnen til at holde på urinen med den følge, at udsondringen 

sker ufrivilligt og ukontrolleret. Inkontinens ses hyppigere hos ældre end yngre, da lukkemuskel og 

bækkenbundsmuskler gradvist svækkes med alderen. Produkterne, som markedsføres, er uridomer 

og urinposer19. 

Coloplasts førende produkt inde for forretningsområdet er et urinkateter udviklet i både en udgave 

til kvinder og mænd, SpeedyCath® Compact20.  Kateteret adskiller sig tydeligt fra markedets stan-

dard katetre i og med, det kun er halvt så stort som andre. Dette giver nogle åbenlyse fordele, da det 

kan medbringes, benyttes og skaffes af vejen diskret, uanset hvor brugeren befinder sig.   

2.1.2 Non-Chronic Care 

2.1.2.1 Urologi 
Urologi vedrører sygdomme og symptomer i urinvejssystemet, herunder urininkontinens, nyresten, 

forstørret prostata, impotens og nedsunken bækkenbund og mænds forplantningssystem. Forret-

ningsområdet består af to forretninger, Surgical Urology og Disposable Surgical Urology. Surgical 

Urology er en implantatforretning inden for kirugisk urologi og er amerikansk baseret. Disposable 

Surgical Urology er europæisk baseret og består af kirurgiske engangartikler til anvendelse inden 

for urologi og gynækologi21. 

																																																								
17 Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
18 Coloplast.dk: Den ny SenSura Mio  
19 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning s. 4 og 5 
20 Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
21 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning s. 5 
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Coloplast har mange kerneprodukter inden for denne forretningsenhed, men fremhæver selv penis-

implantatet, Titan®22. Titan® er designet til at give brugeren (som lider af impotens) en naturlig 

erektion, både hvad angår udseende og præstation – allerede her adskiller produktet sig fra visse 

konkurrenters. Efter anordningen er implanteret, opnår brugeren ved tryk en ’naturlig’ erektion23.  

2.1.2.2 Hud- og Sårpleje 
Inden for sårpleje behandles patienter for væskende eller kroniske sår. Denne type sår ses typisk hos 

patienter, der lider af diabetes. Coloplasts produktportefølje inden for sårpleje består  af avancerede 

skumbandager og hydrokolloid-bandager. Coloplasts produktportefølje indenfor hudpleje består af 

desinficerende væsker og cremer, som beskytter og behandler huden, samt benyttes til rensning af 

sår. Hudplejeprodukterne sælges primært til hospitaler og klinikker i USA24. 

Ligesom forretningsenheden Urologi opererer Hud-og Sårpleje med mange forskellige kernepro-

dukter, men fremhæver selv Biatain®, en silikoneskumsbaseret sårbandage, som førende.  Biatain® 

er nyligt kommet i en forbedret version, som sikrer bedre absorbering og større fleksibillitet. 

2.1.3 Forretningsenhedsspecifikke nøgletal 
I nedenstående tabel er hver forretningsenheds andel af koncernomsætningen, den estimerede stør-

relse af det respektive verdensmarked, der konkurreres på, den estimerede markedsvækst for det 

pågældende verdensmarked, samt Coloplasts markedsandel vist.  

2013 Andel af koncernom-
sætning 

Estimeret markeds-
størrelse 

Estimeret mar-
kedsvækst 

Markedsandel 

Stomi 
41,7% 

13-14 mia. 4-5% 35-40% 
- Tilbehørsprodukter 1,5-2 mia. 5-7% 10-15% 

Kontinens 35,1% 9 mia. 4-6% 40-45% 
Urologi 9,6% 9-10 mia. 3-5% 10-15% 
Hudpleje 

13,6% 
5-6 mia. 5% 5-10% 

Sårpleje 14 mia. 2-4% 5-10% 
Tabel 1: Forretningsenhedsspecifikke nøgletal 

Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i Coloplast årsrapport: Ledelsesberetning 
 
Dette suppleres af, at Coloplast er global leder på markederne for stomi og kontinens, mens selska-

bet har en global position som nr. fire inden for hud- og sårpleje markedet. Coloplast oplyser ikke 

den globale position for urologi forretningen. 

																																																								
22 Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
23 Coloplast.dk: Titan OTR   
24 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning s. 5 
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2.2 Præsentation af strategi 
Coloplast har siden 2009 arbejdet ud fra det strategiske tema ’Profitabel vækst’. Med dette menes, 

at alle forretningsenheder og –områder skal bidrage med både vækst og et positivt økonomisk resul-

tat. Under det strategiske tema har Coloplast særligt fokuseret på25: 

 Stomi og kontinens 
o Vækst og indtjening på de europæiske kernemarkeder er styrket. 
o Der investeres selektivt i geografiske områder udenfor Europa. 

 Urologi og Hud- og sårpleje 
o Indtjeningen forbedres markant gennem effektiviseringer og besparelser. Der inve-

steres i at øge væksten. 
 Omkostninger 

o Effektiviteten forbedres gennem blandt andet fortsat udflytning af opgaver til Un-
garn og Kina, kombineret med et stærkt fokus på en omkostningsbevidst adfærd. 

Coloplast har siden præsentationen af ovennævnte strategi haft stor succes med at eksekvere denne. 

Dette resulterede i, at virksomheden i marts 2012 byggede ovenpå strategien til i højere grad at fo-

kusere på vækst, samtidig med at opretholde og levere profitabilitet på niveau med de bedst indtje-

nende medicoselskaber26. Gennem den justerede strategi skal værdiskabelsen komme fra organisk 

vækst baseret på en stærk pipeline af nye produkter. Strategien bygger på følgende27: 

 Fortsat vækst på kernemarkederne i Europa inden for ’Chronic Care’ 
 Øget vækst inden for ’Chronic Care’ på de udviklede markeder uden for Europa (i.e. USA, 

Canada, Japan og Australien) 
 Øget ekspansion og vækst i Emerging Markets 
 Stabilisering af den europæiske del af sårplejeforretningen 
 Globalisering af urologiforretningen 
 En stærk pipeline af nye produkter 
 Fortsat stærk omkostningsstyring og operationel udmærkelse i produktionen 

I kommende afsnit vil de vigtigste punkter af Coloplasts justerede strategi blive uddybet. 

2.2.1 Vækst i Europa 
Den nuværende situation for Coloplast er kendetegnet ved, at selskabet har en markedsandel på 

mellem 40 og 50 % på det europæiske marked inden for ’Chronic Care’. Samtidig er det europæiske 

marked det største af Coloplasts geografiske markeder, da det generer 67 % af koncernens omsæt-

ning.  

Prioriteten er at skabe profitabel vækst baseret på en høj markedsandel. Dette skal være drevet af en 

stærk pipeline af nye produkter med et tydeligt kommercielt fokus og en ny salgskanal, som skal få 

																																																								
25 Årsrapport 2009/2010: Ledelsesberetning s. 4 
26 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning s. 6 
27 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning s. 6 og Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
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Coloplast tættere på kunden. Den nye salgskanal (kort præsenteret i afsnit 2.1.1.1), Coloplast Care, 

skal forbinde Coloplast direkte med slutforbrugeren og skabe et livslangt forhold. Dette søger Co-

loplast at gøre gennem at rådgive brugeren med hyppige opkald, månedlige nyhedsbreve og emoti-

onel support. Coloplast supplerer Coloplast Care med en direkte individualiseret marketing, kaldet 

DtC28, som søger at markedsføre produkter og ydelser, som specifikt matcher den enkelte bruger.    

2.2.2 Vækst på Developed Markets  
Developed Markets er defineret i afsnit 2.2 som USA, Canada, Japan og Australien. Den nuværende 

situation er kendetegnet ved, at Coloplast har en markedsandel på 20-30 % i ’Chronic Care’. Samti-

dig er Developed Markets Coloplast næststørste geografiske marked, da det står for 20 % af kon-

cernens samlede omsætning. 

Prioriteten på Developed Markets er at øge markedsandelen. Dette skal gøres gennem investeringer 

i identificerede vækstmuligheder. Disse kan sammenfattes i nedenstående tabel. 

 Stomi Kontinens 

USA Gennembrud via NPE29 og fast-
holdelse af slutbrugeren 

Forsvar og vækst gennem NPD30 
og produktlanceringer 

Canada 
Accelerere patientudledning og 
forbedre fastholdelsen af slutbru-
geren 

Accelerere væksten gennem ud-
nyttelse af den stærke markedspo-
sition  

Australien Stærkt fokus på NPD og øge in-
vesteringerne i markedet 

Accelerere væksten i intermittere-
de katetre  

Japan Udnytte positionen som markeds-
leder 

Forstå og udforske markedets 
store potentiale 

Tabel 2: Strategi på Developed Markets 
Kilde: Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 

2.2.3 Ekspansion i Emerging Markets  
Den nuværende situation for Coloplast på Emerging Markets er, at selskabet har en markedsandel 

på 25-35 %. Emerging Markets er Coloplast mindste marked, da det står for 13 % af koncernens 

samlede omsætning. 

Prioriteten i dette strategipunkt er at uddanne og skabe vækst på udvalgte markeder. Strategipunktet 

kan deles op i to fokuspunkter, accelerere væksten på allerede eksisterende markeder og udvikle 

vækst platforme på uudforskede markeder. De relevante delmarkeder er sammenfattet i nedenståen-

de tabel 3. 

																																																								
28 ”Direct to Consumer” 
29 New Patient Enrollment 
30 New Patient Discharge 
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Eksisterende markeder Uudforskede markeder 
Kina 
Brasilien 
Rusland 
Argentina 

MENA31 
Mexico 
Indien 
Sydafrika 
Sydøstasien 
ROLA32 

Tabel 3: Geografisk ekspansion på Emerging Markets 
Kilde: Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 

Den kommende vækst på Emerging Markets skal særligt komme fra Sårpleje og Stomi. Hovedårsa-

gen til dette skal findes i, at produkterne SenSura® og Biatain®, som er førende produkter på de 

resterende markeder, endnu ikke har udfoldet sit fulde potentiale og ikke er førende på netop Emer-

ging Markets inden for Coloplasts produktsortiment. Med satsningen i Emerging Markets estimerer 

Coloplast, at den geografiske spredning af omsætningen vil ændre sig væsentligt, nærmere bestemt 

forventer selskabet, at Europa går fra de nuværende 67 % til 60 %, mens resten af verden går fra 

33% til 40%33.  

2.2.4 Produktion og omkostningsstyring  
Coloplast har på nuværende tidspunkt otte produktionscentre, som kan deles op i tre kategorier, 

nemlig innovations & kompetence centre, masseproduktionscentre og specialiseret produktions-

centre. Der findes to innovations & kompetence centre (Danmark), tre specialiserede produktions-

centre (Frankrig og USA) og tre masseproduktionscentre (Ungarn og Kina). Produktion er geogra-

fisk fordelt efter gennemsnitlig forbrug af råmaterialer på følgende måde: 

 
Figur 3: Produktion geografisk fordelt 

Kilde: Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 

																																																								
31 Middle East and North Africa 
32 Rest of Latin America, her Peru og Chile 
33 Accelerating Global Growth by Lars Rasmussen 2012: s. 23 
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Som det kan ses i figur 3, foregår den største del af produktionen i Ungarn og Kina. På trods af at 

Coloplast allerede opererer med forholdsvis få produktionscentre, er en central del af strategien at 

konsolidere produktionen på færre centre for herigennem at reducere de faste omkostninger, som 

naturligt er forbundet med at drive et produktionscenter. Ydermere er det en del af strategien at ud-

nytte den internationale platform i de globale operationer, således at Coloplast yderligere kan effek-

tivisere og opnå produktionsbesparelser. Endeligt er det en del af strategien at forbedre effektivite-

ten i både arbejdskraften og materialestyringen34. Som eksempel på Coloplasts konstante fokus på 

effektiviseringer, kan nævnes, at der er udviklet et nyt anlæg til svejsning af en central del af stomi-

poser, som betyder, at processen nu kører 50 % hurtigere35. Coloplast estimerer, at besparelser og 

øget effektivisering vil bidrage positivt med 0,5-1 % årligt i bruttomargin36.  

3. Strategisk analyse 

3.1 PEST 
For at afdække hvilke makroøkonomiske faktorer, som påvirker Coloplast, benyttes PEST model-

len. Formålet med dette afsnit er at skabe et overblik over, hvilke makroøkonomiske faktorer, der 

påvirker udvalgte valuedrivers i værdiansættelsen, herunder særligt omsætningsvæksten. Der foku-

seres i analysen på de markeder, som har størst indflydelse på Coloplast og præsenteret i 2.2.1-

2.2.4. Nedenstående tabel giver et overblik over de relevante markeder: 

Europa Developed Markets Emerging Markets Produktionscentre 
Særligt37: 
De nordiske lande 
Storbritannien 
Spanien 
Frankrig 
Tyskland 

USA 
Canada 
Japan  
Australien 

Kina 
Brasilien 
Rusland 
Argentina 

MENA38 
Mexico 
Indien 
Sydafrika 
Sydøstasien 
ROLA39 

Ungarn 
Kina 
Danmark 
USA 
Frankrig 

Tabel 4: Overblik over Coloplasts strategiske nøglemarkeder 
Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i Årsrapport 2012/2013 

3.1.1 Politik og lovgivning 

3.1.1.1 Sundhedsreformer 
Reformer på sundhedsområdet har en naturlig påvirkning på Coloplasts forretning, da størstedelen 

af kerneprodukterne sælges med tilskud fra det offentlige. Hvis de relevante tilskud ændrer sig, vil 

																																																								
34 Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
35 Ingeniøren: Coloplast speeder produktionen op med lineære motorer og robotter  
36 Financial Impact of our Growth Agenda by Lene Skole 2012: s. 12  
37 Disse lande lægges der størst vægt på i Coloplast Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning s. 8 og 9 
38 Middle East and North Africa 
39 Rest of Latin America, her Peru og Chile 
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det have en effekt på Coloplasts prispolitik og dermed omsætning, da brugerens disponible beløb til 

produktet bliver indskrænket.  

Europa 

Fremadrettet forventes det, at de europæiske prisreformer vil lægge et direkte pres på Coloplasts 

priser. De væsentligste prisreformer gennemføres i Frankrig, hvor Coloplast medio 2013 er blevet 

orienteret af de franske myndigheder om, at refusionspriserne på både stomi- og kontinensprodukter 

vil blive reduceret med 5 %. Coloplast selv forventer, at skulle absorbere 3,2 %-point af reduktio-

nen, mens slutbrugeren kommer til at betale for de resterende 1,8 %-point. Coloplast estimerer, at 

refusionsreduktionen medfører en negativ årseffekt på DKK 30-40 mio., som både vil være synligt 

på omsætningen og driftsresultatet. 

Stomi- og kontinensprodukter er dog ikke ene om at blive ramt af reduktioner i de offentlige tilskud 

i Europa. Også sårplejeområdet vil blive ramt af ændringer. Endnu engang er det Frankrig, som 

skærer i tilskuddene, hvor det er blevet besluttet medio 2013 at fjerne tilskuddene til sårplejebanda-

ger indeholdende sølv eller ibuprofen. Her estimerer Coloplast, at den årlige effekt vil være DKK 

10-15 mio. på driftsresultatet.  

I Italien er der en gennemgang af de offentlige sundhedsbudgetter for regionerne. Det forventes, at 

der bliver lagt et loft på udgifter til sundhedsplejepræparater, som omfatter Coloplasts produkter40. 

I England er ’Health and Social Bill’ ved at blive implementeret. Dette intensiverer reform presset i 

landet og forventes at have en negativ indvirkning på Coloplast41.   

Sammenfattende for hele Europa forventer Coloplast, at reduktioner i tilskud vil svare til et netto 

prispres på knap 1 %42.  

Developed Markets 

Senest man så en reform få stor indflydelse på disse markeder for Coloplast, var i 2009 i USA. Her 

indførte myndighederne en sygeforsikring for 32 mio. amerikanere. Dette vil naturligt have en posi-

tiv indflydelse for omsætningen, men Coloplast vurderer, at det kun vil medføre en mindre effekt, 

da priserne bliver presset og skatterne simultant sat op43. 

																																																								
40 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
41 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
42 Ritzau Børsen: Coloplast/CFO: Reformpres kan rummes i forventningerne  
43 EPN: Coloplast: Sundhedsreform ligner lille plus til os  
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Fra 2014 og frem forventes det, at presset på de amerikanske offentlige budgetter medfører volatil 

sundhedspolitik, som potentielt kan have en negativ indflydelse på Coloplast44.  

Emerging Markets 

Det følger naturligt at i takt med, at Emerging Market landene bliver mere udviklede, afsættes der 

større budgetter til sundhedsreformer. Coloplast forventer, at sundhedsreformer på netop disse mar-

keder, vil bidrage positivt til den samlede omsætning45. Markedsvæksten drives særligt af den øge-

de tilgang, der på nuværende tidspunkt opleves i Rusland, Kina og andre vækstøkonomier46. Her er 

det vigtigt at bemærke, at Coloplast som beskrevet i afsnit 2.2.3 forventer at øge investeringerne i 

Emerging Markets, hvorfor det naturlige positive bidrag ved sundhedsreformer har en større effekt. 

Som det fremgår af ovenstående analyse, har og vil sundhedsreformerne fremadrettet have nega-

tiv effekt. Coloplast estimerer med, at den globale samlede effekt af sundhedsreformer vil påvirke 

omsætningen negativt med ca. 1%-point årligt.  

3.1.1.2 Søgsmål 
Coloplast har siden 2011 været part i en række individuelle søgsmål i USA, hvor der er nedlagt på-

stand om produktansvar ved brugen af transvaginale net til behandling af nedsunken underliv og 

stressurinkontinens – sagerne kan altså henføres til forretningsenheden urologi47. Sagerne skal ses i 

forlængelse af den af FDA udsendte sikkerhedsopdatering, som har påvirket markedsvæksten nega-

tivt48. I august 2012 blev sagerne sat til samlet behandling (class actions). Coloplast nævner i års-

rapporten 2012/2013, at der kan være flere lignende sager på vej. På trods af at koncernen har en 

forsikringsdækning på en DKK 0,5 mia., er der risiko for, at udfaldet af retssagerne vil have en ne-

gativ økonomisk påvirkning for selskabet. Baseret på den nuværende viden kan Coloplast ikke vur-

dere eller opgøre effekten af eventuelle fremtidige sager. De nuværende retssager er der netop ind-

gået forlig om, og dette indebærer en betaling på DKK 86,8 mio., og kravene er dermed dækket af 

forsikringen. Ovenpå forliget vurderes det, at fremtidige retssager vil beløbe sig til DKK 1.000 mio. 

iflg. seneste delårsrapport49. Det noteres hertil, at søgsmål og sikkerhedopdateringer fra FDA og 

andre offentlige instanser, kan have negativ indflydelse på Coloplasts image og dermed den fremti-

dige vækst.   

																																																								
44 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
45 Børsen: Coloplast: Reformer er en del af spillet  
46 Coloplast Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning, s. 4 
47 Coloplast Årsrapport 2012/2013: Note 26, Eventualforpligtelser  
48 Coloplast Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning, s. 5 
49 Coloplast H1 Delårsrapport: note 2 
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3.1.1.3 Skat 
Som nævnt i afsnit 1 er Coloplast en dansk virksomhed, og selskabet er dermed skattepligtigt i 

Danmark. Det danske folketing har medio 2013 vedtaget en nedsættelse af selskabs- og virksom-

hedsskatteprocenten fra de nuværende 25 % til 22 %. Nedsættelsen sker gradvist i perioden 2014 til 

2016. Selskabs- og virksomhedsskatteprocenterne vil udvikle sig på følgende måde: 

Indkomstår Skatteprocent 

2013 25,0 % 

2014 24,5 % 

2015 23,5 % 

2016 22,0 % 
Tabel 5: Udvikling i selskabsskatten 

Kilde: BDO: Nedsættelse af selskabsskatteprocenten50 

Coloplast opererer med et andet indkomstår end kalenderåret, i.e. forskudt indkomstår. Coloplast 

indkomstår går fra 1/4-31/3 og er dermed karakteriseret som et fremadforskudt indkomstår51. Ind-

komståret 2014 er dermed perioden 1/4/2014-31/3/2015. Nedsættelsen af den danske selskabsskat 

vil have en direkte effekt på Coloplast i form af et bidrag til en lavere effektiv skattesats. 

3.1.2 Økonomi og demografi 

3.1.2.1 Udvikling i BNP 
Størstedelen af alle brancher vil naturligt være påvirket af den generelle udvikling i økonomien, 

konjunkturudsving. Et eksempel på dette er den seneste finanskrise, som for alvor stoppede hjulene 

på verdensøkonomien og havde fatale følger for adskillige virksomheder verden over. Coloplast 

markedsfører og sælger imidlertid produkter, som er svære for slutbrugeren at nedprioritere, hvorfor 

koncernen må betegnes som relativt ufølsom overfor konjunkturudsving sammenlignet med mange 

andre. I afsnit 2.2.1 blev det gennem analysen påvist, at Coloplast påvirkes af ændringer i sundheds-

reformer og dermed størrelsen på sundhedsbudgetterne. Dette hænger unægtelig sammen med den 

pågældende nations økonomi. Dette ses blandt andet af nedenstående figur, som viser sammenhæn-

gen mellem den procentvise ændring i BNP (med et tillæg på 2,4 %-point) og det nationale sund-

hedsforbrug i USA. 

																																																								
50 BDO: Nedsættelse af selskabsskatteprocenten og udskud skat (Revision og Regnskab)  
51 Tax: Forskudt indkomstår  
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Figur 4: Sammenhængen mellem udviklingen i BNP og det nationale sundhedsforbrug i USA 

Kilde: The New England Journal of Medicine52 

af figur 4 fremgår det tydeligt, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i BNP og det nationa-

le sundhedsbudget. På baggrund af dette vurderes det relevant nærmere at analysere den forventede 

udvikling i BNP på de identificerede strategiske nøglemarkeder for Coloplast, for herigennem at 

skabe grundlag for den senere budgettering.  

I nedenstående tabel er den forventede vækst i BNP præsenteret for perioden 2012-201953 for de 

strategiske nøglemarkeder54. 

Marked 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Europa 0,01% 0,55% 1,79% 1,80% 1,80% 1,78% 1,84% 1,85% 
Developed 
Markets 

2,38% 1,96% 2,26% 2,25% 2,25% 2,27% 2,17% 2,10% 

Emerging Mar-
kets (Nye) 

4,25% 3,59% 3,92% 4,61% 4,96% 4,97% 5,03% 4,96% 

Emerging Mar-
kets (Gamle) 

3,50% 3,87% 2,80% 3,31% 3,49% 3,60% 3,62% 3,63% 

Tabel 6: Forventet udvikling i BNP på Coloplasts strategiske nøglemarkeder 
Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i IMF World Economic Outlook Database 

 

På Coloplasts største marked, Europa, som tegner sig for 67% af den samlede omsætning55, forven-

tes det, at der gradvist vil ske en bedring af økonomien. Dog forventes det ikke, at en decideret høj-

																																																								
52 The New England Journal of Medicine: The Gross Domestic Product and Health Care Spending  
53 2013-2019 er estimeret. 2012 er realiseret 
54 Vejet gennemsnit ud fra størrelsen af BNP og den forventede vækst.  
55 Se afsnit 2.2.1 
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konjunktur indtræffer, hvorfor det ikke vurderes, at den generelle økonomiske udvikling på det stra-

tegiske nøglemarked vil bidrage positivt til Coloplasts salg. 

På Developed Markets, som tegner sig for 20 % af Coloplasts samlede omsætning56,  ses en forven-

tet stagnerende udvikling i BNP, dog med en relativ høj vækstrate, og dette skal endda ses i lyset af 

et højt udgangspunkt. Det vurderes på baggrund af dette, at den generelle økonomiske udvikling, vil 

have en mindre positiv indvirkning på Coloplasts salg. 

Emerging Markets, som er kendetegnet ved at være Coloplasts mindste strategiske nøglemarked, da 

det kun står for 13 % af Coloplasts samlede omsætning, er delt op i 2 dele, nemlig de eksisterende 

markeder, samt helt nye markeder. På de nye markeder forventes en meget positiv udvikling for den 

generelle økonomi, hvilket, ceteris paribus, vil medføre en rigere befolkning og større nationalt 

sundhedsbudget og derfor bidrage positivt til Coloplasts salg. På de eksisterende Emerging Markets 

ses også høje vækstrater, som jf. samme argumentation vil bidrage positivt til Coloplasts salg. Dog 

noteres det, at disse markeder kommer fra et lavere niveau, hvorfor BNP pr. indbygger er væsentligt 

lavere end på Developed Markets og i Europa. 

Sammenholdes ovenstående geografiske salgsfordeling med den i afsnit 2.2 præsenterede strategi, 

er det ikke overraskende, at Coloplast planlægger at øge omsætningsandelen på Emerging Markets 

fra 13 % til 20 %, da det er her, selskabet forventer at opleve de højeste vækstrater i BNP.  

3.1.2.2 Udvikling i oliepriser 
Coloplast vil i fremtiden være særligt 

afhængig af udviklingen i oliepriserne. 

Dette skyldes primært, at olie er et 

vigtigt element i produktionen til plast, 

som særligt bruges i den største forret-

ningsenhed, Stomi.  

I figur 5 er udviklingen i olieprisen for 

perioden 1990-2010 præsenteret. Som 

det kan ses, har udviklingen i oliepri-

sen været stabil i perioden 1990-2000. 

																																																								
56 Se afsnit 2.2.2 

Figur 5: Udvikling i olieprisen 
Kilde: Nationalbanken1 



	

Side	25	

Frem til 2008 steg priserne voldsomt, mens den finansielle krise medførte et priskollaps. Siden 

2009 er oliepriserne steget igen. Den nuværende udvikling tyder på stigende oliepriser, hvilket vil 

have en negativ indvirkning på Coloplasts marginer og dermed må betegnes som en risikofaktor.   

3.1.2.3 Aldersfordeling og –udvikling 
Coloplasts fire forretningsenheder er alle afhængige af aldersfordelingen i de relevante populatio-

ner, da produkterne i høj grad henvender sig til ældre mennesker. En stigende andel af en aldrende 

befolkning vil dermed have en positiv indvirkning på salget og dermed den forventede vækst. I ne-

denstående figur er den forventede udvikling i personer over 55 og den henførte andel af den sam-

lede population for verdenen afbildet.  

 
Figur 6: Forventet udvikling i aldersfordelingen globalt 

Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i tal fra United States Census Bureau57 

Som det kan ses i figur 6, forventes populationen af personer over 55 år at gå fra ca. 1,2 mia. til 2,3 

mia. altså en stigning på ca. 92 % fra 2013 til 2040. Stigningen vil naturligt afføde et større marked 

for Coloplast og dermed have en positiv indflydelse på den forventede markedsvækst for alle Colo-

plasts fire forretningsenheder.  

3.1.3 Sociokulturelle forhold 
Coloplasts to forretningsenheder, Stomi og Hud-og Sårpleje, er følsomme over for antallet af pati-

enter, som lider af tarmkræft, diabetes og fedme. Dette har flere årsager. Først og fremmest kommer 

mellem 60 % og 70 % af antallet af stomioperationer fra kræftramte58. Dernæst får mange diabetes 

patienter kroniske sår, som behandles med Coloplasts produkter. Fedme medfører en række livs-

stilssygdomme, såsom diabetes. Endelig har forskning påvist en sammenhæng mellem fedme og 

																																																								
57 United States Census Bureau: International Data Base  
58 Se afsnit 2.1.1.1 
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kræft, herunder tarmkræft59.  På denne baggrund er det fundet relevant at undersøge udviklingen i 

kræft- og diabetesramte.  

3.1.3.1 Kræft 
I år 2012 var der 14,1 mio. nye kræftramte, hvoraf tarmkræft var den tredje hyppigste type med 

9,7% af alle kræfttilfælde. Antallet af nye kræftramte var i år 2008 på 12,7 mio., hvorfor der var en 

stigende vækst i antallet af kræftramte. Andelen af nye kræftramte er størst i mindre udviklede regi-

oner med 56,8 % af alle nye tilfælde. Fra 2025 og frem estimeres det, at antallet af nye kræftramte 

runder 19,3 mio. på globalt plan, mens andelen af nye kræftramte i mindre udviklede regioner for-

ventes at øges60. Antallet af årligt nye kræftramte forventes altså at stige med gennemsnitligt 3,3 % 

(CAGR) i perioden 2012-2025. 

3.1.3.2 Diabetes 
I år 2013 er 382 mio. på globalt plan ramt diabetes, hvoraf det er hyppigst i aldersgruppen 40-59 år. 

I år 2035 estimeres det, at 592 mio. vil lide af diabetes, hvilket svarer til en årlig gennemsnitlig 

stigning på 1,9 % (CAGR). På trods af at fedme er en af de primære årsager til diabetes, er 80 % af 

alle diabetesramte fra mindre udviklede regioner61, altså Emerging Markets.  

Stigningen af kræft- og diabetespatienter vil have en positiv effekt på Coloplast omsætning, da de-

res marked naturligt bliver større heraf. 

3.1.3.3 Tabu og bevidsthed 
Både inkontinens og brugen af stomi har længe været et globalt tabu. De senere år har der været en 

tendens til en udhuling af dette tabu i takt med, at folk indser, at dette er en fælles medicinsk til-

stand, som ofte kan behandles succesfuldt og ikke mindst uden for mange gener. Denne globale 

ændring i holdning har ført til øget markedsvækst62.  

Det vurderes at sideløbende med, at samfundene modnes, og tabuet yderligere udhules, vil dette 

påvirke markedsvæksten positivt for forretningsenhederne Stomi og Kontinens.  

Udhulingen af tabuet har ydermere en positiv indvirkning på bevidstheden af problemerne ved in-

kontinens og stomi. Dette har medført, at patienter går tidligere i behandling, hvilket har haft en 

																																																								
59 Cancer.dk: Sammenhængen mellem overvægt og kræft  
60 International Agency for Research on Cancer: Latest world cancer statistics  
61 IDF Diabetes Atlas: The Global Burden  
62 Frost & Sullivan: Ostomy and Incontinence Markets  
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positiv indflydelse på markedsvæksten63. Ud fra samme argumentation vurderes det også fremadret-

tet at påvirke markedsvæksten positivt for forretningsenhederne Stomi og Kontinens. 

3.1.4 Teknologi og miljø 

3.1.4.1 Teknologisk udvikling i kirurgiske og medicinske trends 
Som beskrevet i afsnit 3.1.3 er Coloplast afhængig af antallet af kræftramte, da salget af stomipro-

dukter naturligt afhænger heraf. Derfor er en direkte risikofaktor for Coloplast helbredelse af kræft-

ramte. Der er i mange år forsket efter en kur mod den verdensomspændende sygdom, dog hidtil 

uden større held. Hverken Coloplast eller andre forventer på nuværende tidspunkt, at kuren mod 

kræft kommer inden for den nære fremtid, hvorfor dette ikke vil blive indberegnet i budgetteringen. 

På trods af at kuren mod kræft endnu ikke er opfundet, er der flere behandlingsmetoder, som kan 

substituere Coloplasts stomiprodukter. Det ses hyppigere, at stomiposerne er midlertidige efter en 

operation, indtil ophelingen er fuldført. Dette skyldes primært nye behandlingsmetoder for kræft, 

hvilket blandt andet forklares af stomisygeplejerske Kirsten Bach Olsen64: 

”Colostomierne er ofte cancerrelaterede og kommer fra tyktarmen, men nye onkologiske behand-

lingsmuligheder som kemo og strålebehandling gør, at langt flere får midlertidige stomier end tid-

ligere” 

Dette er et forhold, som Coloplast er bekendt med, da de i ledelsesberetningen anfører at markeds-

væksten er negativt påvirket af patienter, som behandles præventivt65. 

3.1.4.2 Miljømæssige trends 
Der stilles stadigt større krav til virksomheder i forhold til miljøet, både fra kunder og fra myndig-

hederne. Fejler en virksomhed på dette parameter, kan det i værste fald ses direkte på bundlinjen. 

Coloplast har i de senere år gjort meget for at leve op til miljømæssige krav fra både kunder og 

myndigheder. Dette er koncernen blevet belønnet for, da selskabet blandt meget andet er blevet 

kåret til: ’Most Sustainable Corporations in the World: Global 100’ og ’Best in Class: Environmen-

tal and Social Performances’66. Disse priser påvirker ikke omsætningen radikalt, men en manglende 

efterlevelse af de skiftende miljømæssige krav fra kunder og myndigheder vil koste på ’goodwill 

kontoen’ og i sidste ende påvirke virksomhedens omsætning og indtjening negativt.   

																																																								
63 Frost & Sullivan: Ostomy & Incontinence Markets 
64 Stomiforeningen COPA: Flere får en stomi og lever godt med det  
65 Coloplast årsrapport 2013/2014: Ledelsesberetning: s. 6 
66 Coloplast: Leading Intimate Healthcare 2013 



	

Side	28	

3.2 Porters Five Forces 
Forud for den kommende brancheanalyse vurderes det vigtigt at definere den pågældende branche 

og de geografiske markeder, som analysen bygger på. Coloplast opererer i fire forskellige brancher, 

nemlig stomi, kontinens, urologi og hud- og sårpleje. Samlet set hører disse brancher under medico 

branchen med aktiviteter indenfor udvikling, produktion og salg af medicinsk udstyr. Medico bra-

chen anses som værende meget stor, indeholdende produkter og ydelser, som ikke er en del af Co-

loplasts aktiviteter og med betydelige markedsforskelle i de forskellige delsegmenter. Ydermere er 

delmarkederne indenfor medico branchen kendetegnet ved forskelligheder i modenhed og dermed 

også i vækst potentialet. På trods af dette vil analysen tage udgangspunkt i medico branchen, dog 

med særligt fokus på de fire forretningsområder, som Coloplast opererer indenfor. Hvad angår geo-

grafiske markeder, er der taget udgangspunkt i de opstillede i tabel 4, dog er de i den kommende 

analyse anskuet samlet. 

3.2.1 Truslen fra nye udbydere 

3.2.1.1 Kapitalintensivitet 
Eventuelle nye aktører i branchen skal have et betydeligt kapitalberedskab for penetrere markeder-

ne. Dette skyldes, at der kræves en betydelig kapital for at finansiere perioden fra R&D til den en-

delige markedsføring og salg. På trods af at Coloplast allerede er en etableret spiller i de fire bran-

cher, afholder koncernen årlige forsknings- og udviklingsomkostninger i størrelsesordenen DKK 

350 mio., eller hvad der svarer til ca. 4 % af omsætningen67.  

Udover betydelige investeringer i R&D kræver brancherne også betydelig kapital i produktionsan-

læg. Således har Coloplast materielle aktiver i størrelsesordenen DKK 2.300 mio., eller hvad der 

svarer til 20 % af  omsætningen68. 

3.2.1.2 Dominans af store multinationale selskaber 
Branchen er kendetegnet ved få meget store multinationale selskaber, som former markedet og sæt-

ter standarden. I og med at nuværende selskaber har betydelig kapital til rådighed og stor erfaring 

med at navigere på markedet, kan de sænke priserne og dermed udkonkurrere en ny producent. 

De nuværende aktører i branchen har desuden et betydeligt distributionsnetværk. Som nævnt afsæt-

ter branchens aktører typisk produkterne til hospitaler og lignende institutioner. Typisk for dette er 

																																																								
67 Coloplast Årsrapport: Resultatopgørelse – Se også Bilag 1 
68 Coloplast Årsrapport: Resultatopgørelse og Balance – Se også Bilag 1 og Bilag 2 
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kontrakter af en længerevarende periode. Dermed vil en ny aktør skulle etablere et forhold til insti-

tutioner, som allerede har et ’godt’ forhold til en eksisterende aktør.  

3.2.1.3 Vurdering af potentielle nye udbydere 
Det vurderes, at der er tre måder, hvorpå nye producenter kan penetrere branchen, alle af forskellig 

sandsynlighed, som fremstillet i nedenstående tabel. 

Fremgangsmåde Sandsynlighed 
Opstart af nyt selskab Meget lav 
Opkøb af mindre spillere Lav - Middel 
Udvidelse af produktlinje Lav 
Tabel 7: Vurdering af sandsynlighed for potentielle nye udbydere 

Kilde: Egen tilvirkning 
Opstart af nye selskab 

Det vurderes, at dette kun vil være muligt i forbindelse med opfindelsen af et nyt patenteret pro-

dukt. Såfremt dette skal danne grobund for opstart af nyt selskab, vil det kræve et betydeligt kapi-

talberedskab, jf. afsnit 3.2.1.1. Sandsynligheden for dette vurderes imidlertid at være meget lav – i 

særdeleshed grundet kapitalkravene. 

Opkøb af mindre spillere 

Dette vurderes mest realistisk i forbindelse med opkøb gennem en kapitalfond og ikke gennem in-

dustrielle købere. Dette skyldes primært, at de større aktører i branchen ikke kan handle frit mht. 

opkøb og fusioner, da konkurrencemyndighederne næppe tillader det. Coloplast kan blandt andet 

ikke opkøbe inden for forretningsenhederne Stomi og Kontinens i Europa, da de har for store mar-

kedsandele69. Derimod anses det som mere sandsynligt, at en kapitalfond opkøber en af de mindre 

spillere i branchen, stiller et betydeligt kapitalberedskab til rådighed, effektiviserer og vækster for 

derigennem, at kunne yde yderligere konkurrence i branchen. I afsnit 2.1.3 er den forventede mar-

kedsvækst præsenteret for hver af de fire brancher. Heraf fremgår det, at det særligt er indenfor 

Stomi og Kontinens, at der forventes relativt høje markedsvækstrater, hvorfor det netop er disse to 

brancher, som er særligt udsatte for potentielle opkøb. Hertil er det dog vigtigt at bemærke, at kapi-

talfonde har betydelige afkastkrav, hvorfor markedsvæksten ikke alene, vil tiltrække sådanne fonde. 

På baggrund af ovenstående vurderes sandsynligheden som værende lav til middel. 

Udvidelse af produktlinje 

I stil med ’Opstart af ny virksomhed’ vurderes denne fremgangsmåde også kun at være mulig ved 

opfindelse af nyt patenteret produkt, enten internt eller i form af opkøb af idé. Grundet branchernes 

																																																								
69 EPN.dk: Coloplast chef spejder efter opkøbsmuligheder  
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meget høje innovationsrate70, vurderes denne mulighed, som værende sandsynlig, da der på et tids-

punkt vil blive opfundet nye produkter, som vil blive foretrukket i stedet for de nuværende. Dog er 

det mere usandsynligt, at man vil se en helt ny aktør på markedet, da ideerne typisk vil blive solgt 

til eller komme fra de nuværende aktører. På baggrund af dette vurderes sandsynligheden at være 

lav. 

På baggrund af ovenstående analyse vurderes truslen fra nye udbydere at være lav.  

3.2.2 Truslen fra substituerende produkter 

3.2.2.1 Switching cost 
Skifteomkostningen for slutbrugeren vurderes at være meget lav. Dette skyldes, at det altid står 

slutbrugeren frit at vælge et nyt produkt, såfremt denne ønsker det. Branchen, herunder Coloplast, 

sælger som oftest ikke til slutbrugen, men til hospitaler og lignende institutioner. Her indgås der 

kontrakter af varierende varighed, og ønsker køber at skifte leverandør inden kontraktens udløb, kan 

det være forbundet med store omkostninger. Dette influerer truslen positivt i den forstand, at truslen 

bliver mindre. 

3.2.2.2 Teknologisk udvikling 
I takt med den teknologiske udvikling omtalt i afsnit 3.1.4.1, søges det hele tiden at forbedre de 

eksisterende produkter, hvorfor branchen vil være kendetegnet af høj grad af intern substitution, 

grundet produktinnovation. Markedet er dermed karakteriseret af hurtige ændringer, grundet tekno-

logiske og forskningsmæssige fremskridt, hvilket stiller et højt krav til producenterne om at være 

omstillingsparate for at kunne konkurrere.   

3.2.2.3 Eksisterende substitutter 
Der findes ingen deciderede substitutter til branchens produkter. Dog noteres det, at produkterne i 

nogen grad kan erstattes af medicinske indgreb og at der på længere sigt kan komme løsninger, som 

reducerer eller helt udrydder behovet for Coloplast produkter, herunder kuren mod kræft eller livs-

stilssygdomme. Det vurderes dog ikke at ligge indenfor en overskuelig horisont, hvorfor de ikke vil 

blive indopereret i den senere budgettering. 

 På baggrund af ovenstående analyse vurderes truslen fra substitutter at være meget lav. 

																																																								
70 Rapport om Medico-sektoren i Danmark: Vækstfonden  
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3.2.3 Kunder forhandlingsstyrke 

3.2.3.1 Segmentering af kunder 
Da branchen sælger til forskellige segmenter, vil det forud for vurderingen af den samlede forhand-

lingsstyrke være gavnligt at dele kunder op i segmenter og herefter vurdere de respektive segmenter 

enkeltvis. Det vurderes, at branchen har tre segmenter af kunder: 

Segment Definition 

Storkunder 
Dette segment indeholder nationale sundhedssektorer, hospitalsledere, 
m.fl. Segmentet er kendetegnet ved at indeholde forholdsvist få, men 
meget store kunder.  

Plejepersonale 
Typisk aktøren, som præsenterer produktet for patienten. Plejepersonalet 
har en væsentlig indflydelse på hvilke produkter, de pågældende institu-
tioner vælger at benytte sig af. 

Slutbruger 

Patienten, som benytter sig af produktet. Segmentet er kendetegnet ved 
at indeholde mange meget små brugere. Slutbrugeren vil typisk få dikte-
ret, hvilket produkt de skal benytte sig af, såfremt de skal have statsstøt-
te, men det står dem i princippet frit at vælge. 

Tabel 8: Kundesegmenter 
Kilde: Egen tilvirkning 

3.2.3.2 Vurdering af forhandlingsstyrke 
Storkunder 

Fælles for disse kunder er, at de aftager meget store mængder og derfor er attraktive for alle produ-

centerne. Dette betyder blandt andet, at hvis producenten mister en kunde af denne type, vil det ty-

deligt kunne ses direkte på omsætningen.  

Segmentet er typisk underlagt faste regelsæt, hvad angår indkøb, hvorfor der typisk ses åbne 

budrunder.  Aktørerne i branchen bliver derfor spillet ud mod hinanden, hvad angår både pris og 

service. Dette medfører, at aktørerne i branchen har meget ringe mulighed for forhandling, da der 

typisk vil stå en konkurrent på spring med et bedre tilbud.  Dermed har kundesegmentet en meget 

høj forhandlingsstyrke.  

Plejepersonalet 

Det personlige forhold mellem plejepersonalet og producenten, vurderes at være meget vigtigt for 

producenten71. Hvis plejepersonalet (e.g. på et hospital) synes godt om producentens produkter og 

desuden har et godt forhold til virksomheden, kan det være afgørende i valget af leverandør til den 

pågældende institution i situationer hvor priserne og delvist produkterne er ens. Som nævnt i afsnit 

3.2.3.1. vil det typisk være plejepersonalet, som introducerer produktet for slutbrugeren og dermed 

influerer væsentligt på valget af produkt. Ydermere er slutbrugeren typisk tæt knyttet til det pro-

																																																								
71 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
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dukt, som oprindeligt blev præsenteret af fagfolk. Dermed skabes der en loyalitet fra slutbrugerens 

side til producentens produkter gennem plejepersonalets anbefalinger.  

På baggrund af ovenstående vurderes plejepersonalets forhandlingsstyrke at være høj, dog ikke på 

prisparameteret, men nærmere på service- og brand parameteret.    

Slutbrugeren 

Som beskrevet i afsnit 3.2.3.1 er dette kundesegment kendetegnet ved at indeholde mange meget 

små kunder. Mister en aktør i branchen en enkelt slutbruger, vil det ingen indflydelse have på om-

sætningen. Slutbrugeren vil ydermere typisk være bundet af de produkter, som dikteres fra plejeper-

sonalet og den nationale sundhedsmyndighed, såfremt denne ønsker fuldt tilskud72. Såfremt slut-

brugeren ønsker at benytte andre produkter, står det denne frit for, og skifteomkostningen er som 

beskrevet i afsnit 3.2.2.1 meget lav. Det vil typisk medvirke en højere forhandlingskraft. På bag-

grund af dette, størrelsen på den enkelte slutbruger og det høje antal, vurderes dette kundesegment 

at have meget ringe forhandlingskraft. 

På baggrund af ovenstående analyse af de tre kundesegmenters forhandlingsstyrke vurderes kun-

dernes samlede forhandlingsstyrke at være høj. 

3.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Leverandørerne til producenterne i branchen er i høj grad kendetegnet ved leverandører af råstoffer 

og halvfabrikat, såsom olie, plastik, kemikalier, mm. Denne type af produkter er karakteriseret ved 

stor homogenitet og af mange udbydere, hvorfor det største konkurrenceparameter er pris. Typisk 

ses det, at producenterne i branchen køber stort ind og laver længerevarende faste aftaler, hvilket 

medfører, at producenterne kan opnå fordelagtige priser. Ydermere er skifteomkostningen hos pro-

ducenterne meget lav, ved mindre disse har indgået en kontrakt, og ønsker at komme ud af denne i 

utide. Ovenstående taler for en meget lav forhandlingsstyrke hos leverandørerne, hvilket blandt an-

det også kan læses ud fra de signaler, som Coloplast sender via deres hjemmeside, hvor de stiller en 

række krav til deres leverandører indenfor både miljø- og personalemæssige forhold73. 

Omvendt er leverandørernes produkter livsnødvendige for producenterne, og priserne meget mar-

kedsbestemte og dermed ikke til forhandling for den enkelte aftager. Dette taler for en højere for-

handlingsstyrke for leverandørerne. 

																																																								
72 I Danmark er gives der blandt andet kun fuldt tilskud hvis der vælges de produkter, som er dikteret fra staten, jf. serviceloven § 
112.  
73 Coloplast.com: Corporate Responsibillity  
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Samlet set vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være moderat. Dette skyldes primært, at 

der er mange udbydere af et homogent produkt. Dog handles produkterne typisk til faste markeds-

priser, hvilket medfører, at der ikke er plads til megen prisforhandling – hverken for leverandøren 

eller aftageren. 

3.2.5 Konkurrenceintensiteten  
Konkurrencen i branchen er meget intens og bliver hårdere og hårdere. Der sælges typisk til det 

offentlige, som anses som en af de skrappeste indkøbere, der findes, da de konstant søger at spare 

penge og dermed sætter stort pres på priserne og dermed marginerne74. Samtidig går tendensen 

mod, at indkøbere samler handlerne hos få udbydere for derigennem at kunne øge prispresset75. 

Da Coloplast som nævnt opererer på fire forskellige markeder og både strukturerne, outlook’et og 

konkurrenterne varierer, bliver konkurrenceintensiteten derfor analyseret for hver enkelt forret-

ningsenhed.  

3.2.5.1 Stomi 
Markedet er kendetegnet ved få store udbydere og række mindre udbydere. Coloplast er global 

markedsleder med en global markedsandel på 35-40 %, dog med betydelig spredning på de geogra-

fiske markeder (i.e. 40-50% i Europa, 15-25% i Developed Markets og 35-45% i Emerging Mar-

kets)76. Branchen forventes at have en årlig vækst på 4-5%77 og er dermed endnu ikke mættet. Co-

loplasts største konkurrenter indenfor dette område er ConvaTec og Hollister/Dansac78. Særligt 

ConvaTec bør Coloplast holde et vågent øje med, da virksomheden, som hidtil har været den næst-

største på markedet, har meldt ud, at den vil angribe Coloplasts markedsledende position gennem en 

intensivering af markedsføring og innovation samt en bedre kundeservice79. Dette blev dog meldt 

ud i 2008 og er stadig ikke lykkedes for ConvaTec. 

Som nævnt i afsnit 3.2.1.3 er den eneste mulighed til vækst på det europæiske marked gennem or-

ganisk vækst for Coloplast. Dette er blandt andet også gældende for ConvaTec på det amerikanske 

marked. Netop dette forhold er med til at intensivere konkurrencen i branchen, da organisk vækst 

primært kommer gennem lavere priser og stærkere markedsføring. 

Samlet set vurderes konkurrenceintensiteten i stomibranchen at være moderat. 

																																																								
74 Borsen.dk: Coloplast sløjfer 400-500 danske arbejdspladser   
75 C.R. Bard årsrapport 2009: s. 4 
76 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
77 Se tabel 1 
78 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
79 Borsen.dk: ConvaTec går efter Coloplasts førertrøje  
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3.2.5.2 Kontinens 
Ligesom stomibranchen er kontinensbranchen også kendetegnet ved få store udbydere og en række 

mindre udbydere. Coloplast er ligeledes global markedsleder med global markedsandel på 40-45 %, 

dog med betydelig spredning på de geografiske markeder (i.e. 50-60% i Europa, 25-35% i Develo-

ped Markets og 15-35% i Emerging Markets)80. Branchen forventes at have en årlig vækst på 4-6 % 

og er dermed endnu ikke mættet81. Coloplasts største konkurrenter indenfor branchen er Wellspect, 

Hollister og Bard82. Der er i senere år set en tendens til nye prisbillige konkurrenter, som i særlig 

høj grad fokuserer på masseproduktion83. Jf. samme argumentation som i afsnit 3.2.5.1 vurderes 

konkurrenceintensiteten i denne branche at være  moderat. 

3.2.5.3 Urologi 
Branchen er kendetegnet ved få store aktører. Coloplast er den fjerde største aktør i branchen med 

en global markedsandel på 9,6 %84. Markedsandelen er overordnet den samme på alle de geografi-

ske markeder (i.e. 10-20% i Europa, 5-15% i Developed Markets og 5-15% i Emerging Markets)85. 

Branchen estimeres at have en årlig markedsvækst på 3-5 % og nærmer sig dermed sin modenheds-

fase86. Coloplasts største konkurrenter indenfor denne branche er Endo, Ethicon, Bard og BSX.  

Grundet den lave markedsvækst og den konstante kamp om markedsandele vurderes konkurrence-

intensiteten at være høj. 

3.2.5.4 Hud- og sårpleje 
Denne branche er noget mere fragmenteret end de øvrige områder, som Coloplast opererer på. De 

største konkurrenter tæller blandt andre ConvaTec, Mölnlycke og S&N87. Markedsvæksten indenfor 

sårpleje estimeres at være 2-4 %, mens den for hudpleje estimeres til at være 5 %88. Samlet har Co-

loplast en markedsandel på 5-10 %.  

Coloplast har de senere år præsteret skuffende indenfor dette område og har på baggrund af det 

valgt at satse på et nyt segment indenfor sårpleje i form af silikone. Der estimeres en betydeligt hø-

																																																								
80 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
81 Se tabel 1 
82 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
83	Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2012	
84 Se tabel 1 
85 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
86 Se tabel 1 
87 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
88 Se tabel 1 
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jere markedsvækst her på hele 20 % årligt, ligesom der kun er 2 andre konkurrenter indenfor områ-

det89.  

Samlet set vurderes branchen dog at have høj konkurrenceintensitet, grundet både den lave mar-

kedsvækst og det høje antal aktører. 

3.3 Konklusion på ekstern analyse 
For at skabe et overblik til den senere budgettering er de vigtigste markedsdrivers, markedsbe-

grænsninger, markedstrends og største konkurrenter for de fire forretningsenheder samlet i neden-

stående tabel. 

Forretnings-
enhed 

Drivers Begrænsninger Trends Konkurrenter 

Stomi 

 Voksende andel af 
ældre befolkning 
 

 Øget adgang til sund-
hedspleje i Emerging 
Markets 

 Nationale sundheds-
reformer 

 Nationale sundheds-
reformer betyder pres på 
priser og volumen 
 

 Øget indflydelse fra økono-
miske beslutningstagere 
indenfor distribution og 
hospitaler   

 ConvaTec 
 

 Hollister/ 
Dansac 

Kontinens 

 Voksende andel af 
ældre befolkning 

 
 Øget adgang til sund-

hedspleje i Emerging 
Markets 

 Nationale sundhedsre-
former 
 

 Masseproduktion, 
herunder prisbillige 
konkurrenter 

 Sundhedsøkonomisk tilgang 
medfører højere priser 
 

 Udhuling af tabu og dermed 
større forretningsgrundlag 

 Wellspect 
 

 Hollister 
 
 Bard 

Urologi 

 Voksende andel af 
ældre befolkning 
 

 Voksende andel af 
overvægtig befolk-
ning 

 

 Øget konkurrence 
 

 Øget fokus på omkost-
nings-besparelser 

 
 Konstant kamp om 

markedsandele, grun-
det lav markedsvækst 

 Stort fokus på omkostnings-
besparelser 

 
 Innovation vil fremadrettet 

være bedste mulighed for 
vækst 

 Endo 
 
 Ethicon  

 
 Bard 
 
 BSX 

Hud- og 
Sårpleje 

 Voksende andel af 
ældre befolkning 
 

 Voksende andel af 
overvægtig befolk-
ning 

 
 Voksende andel af 

diabetes ramt befolk-
ning 

 Nationale sundhedsre-
former 

 
 Øget konkurrence 

 Går mod lokal behandlinger 
 

 Fokus på omkostningbespa-
relser  

 ConvaTec 
 

 Mölnlycke 
 
 S&N 

Tabel 9: Overblik over drivers, begrænsninger, trends og konkurrenter 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af analyse 

																																																								
89 Borsen.dk: Coloplast satser på nye guldfugle 
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3.4 Porters værdikædeanalyse 
For at identificere og forstå hvor der i Coloplast reelt set bliver skabt værdi, benyttes Porters værdi-

kædeanalyse. Som nævnt i afsnit 1.2.1 afviger den kommende analyse fra en traditionel Porters 

værdikædeanalyse. Der vil under de respektive punkter blive argumenteret for, hvorfor der afviges 

fra den traditionelle model. ’Logistik’ er en primær aktivitet i Porters værdikædeanalyse, men da 

der ikke er fundet forhold, som vurderes at skabe værdi for hverken læser eller den senere budgette-

ring, er denne aktivitet udeladt. Overordnet er afvigelser lavet, da det er vurderet at skabe større 

værdi for de konklusioner, som skal bruges til den senere budgettering. I afsnit 1.2.1 er et væsentligt 

kritikpunkt af modellen blevet fremstillet, nemlig at modellen kun giver et ’snapshot’ af værdiska-

belsen i virksomheden. Kritikpunktet kommes til livs ved at inddrage den præsenterede strategi og 

heraf analysere, hvorledes den vil få en effekt på værdiskabelsen. 

3.4.1 Primære aktiviteter 

3.4.1.1 Forskning og udvikling 
Forskning og udvikling anses i en traditionel værdikædeanalyse som værende en støtteaktivitet. 

Aktiviteten er vurderet at være en kritisk aktivitet i Coloplast, når der analyseres på værdiskabelsen 

både for kunden og i virksomheden, hvorfor placeringen er rykket til primære aktiviteter. 

Coloplast inddrager i høj grad slutbrugeren og plejepersonalet i processen om forskning og udvik-

ling. Dette er en essentiel del af virksomhedens historie som beskrevet i afsnit 1. Inddragelsen af 

brugeren i processen sikrer, at de produkter, som sættes i produktion, er tilpasset de behov og øn-

sker, som brugeren måtte have, og dette giver dermed Coloplast en klar fordel på markedet. 

Siden den nuværende CEO Lars Rasmussen overtog ledelsen i Coloplast, har der været stort fokus 

på at optimere processerne i såvel produktion som innovation. Dette eksekverer Coloplast gennem 

implementeringen af ’Lean’ i virksomhedens processer. I innovationsprocessen sikrer ’Lean’, at 

udviklingstiden minimeres, hvilket medfører, at Coloplast får en ’first mover advantage’, da de som 

oftest er de første på markedet med et nyt eller videreudviklet produkt. Dette er en positiv cirkel, da 

det frigiver tid, som Coloplast udnytter til at udvikle på kommunikation med brugeren i forbindelse 

med udvikling og tilpasning af såvel nye som eksisterende produkter90. Det noteres dog i henhold til 

ovenstående, at Coloplast ikke er ene i branchen om at benytte sig af dette. Således benytter Con-

																																																								
90 Årsrapport 2008/2009: Side 9 
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vaTec, som særligt er en konkurrent inden for forretningsenhederne Stomi og Hud- og sårpleje91, 

sig også af denne metode.  

Fremtidsudsigter 

På trods af at Coloplast de senere år har outsourcet en betydelig del af værdikæden til udlandet, har 

selskabet fastholdt innovations & kompetence centrene i Danmark som beskrevet i afsnit 2.2.4. De 

to innovations & kompetence centre, som henholdsvis er placeret i Thisted og Møldrup, fungerer 

som pilotfabrikker. Med dette menes, at det først er, når produktionen er testet og godkendt, at den 

rykkes til masseproduktionscentrene og de specialiserede centre i henholdsvis, USA, Frankrig, Un-

garn og Kina. Dermed fastholder Coloplast altså hele forsknings- og udviklingsaktiviteten i Dan-

mark92. Hertil er det som led i selskabets strategi ikke indikeret, at disse aktiviteter rykkes til udlan-

det, eller at processerne skal redesignes. Dermed vurderes denne aktivitet ikke at ændre sig mar-

kant.  

3.4.1.2 Produktion 
Som konkluderet i afsnit 3.2.5 er konkurrencen i branchen intens. Grundet dette er der meget stor 

fokus på omkostningsstyring, hvilket har en naturlig sammenhæng med produktionen. Således sø-

ger Coloplast konstant at reducere omkostningerne mest muligt gennem fokus på optimering og 

effektivisering i produktionsleddet dog uden at gå på kompromis med kvaliteten af produkterne og 

niveauet i servicen. Som vist i figur 3 under afsnit 2.2.4 ligger 90 % af produktionen nu uden for 

Danmarks grænser, dette er en stigning fra år 2008 på ca. 10%-point93. Udflytningen af produktio-

nen kan forklares gennem en væsentlig billigere produktionspris, som i særlig høj grad kommer til 

udtryk i lønniveauet. Således udtaler Allan Rasmussen, som er direktør for division Global Operati-

ons i Coloplast, at selskabet kan ansætte fem medarbejdere i Ungarn for hver medarbejder, der kan 

ansættes i Danmark94. Ydermere udtaler Allan Rasmussen, at hvis produktionen skulle holdes i 

Danmark, ville det kræve, at Coloplast indførte et meget højt automationsniveau, hvilket kræver en 

stor initialinvestering. Hertil betyder et højt automationsniveau også, at Coloplast vil blive tvunget 

til at gå på kompromis med kvaliteten og dermed konkurrencedygtigheden95. Ved at sprede produk-

tionen i Ungarn, USA, Kina og Frankrig opnår selskabet ikke kun besparelser i produktionen, men 

også væsentlige besparelser i distributionen, da selskabet rykker nærmere på nogle af kernemarke-

der, som er beskrevet i tabel 4 under afsnit 3.1.    

																																																								
91 Jf. Tabel 9 i afsnit 3.3 
92 Borsen.dk: Dansk produktion uundværlig i Coloplast  
93 Borsen.dk: Dansk produktion uundværlig i Coloplast  
94 Borsen.dk: Krisen har ramt Ungarn ekstra hårdt  
95 Ingeniøren: Coloplast har fundet balancen mellem verden og Danmark  
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Udflytning af produktionen er dog ikke udelukkende forbundet med positive virkninger. Inden ud-

flytning af produktionen er det vigtigt at vurdere, hvilken indvirkning udflytningen vil få på pro-

duktkvaliteten og –fleksibiliteten, organisering af produktionen og ikke mindst kvalifikationerne 

hos gældende medarbejdere i de respektive lande. Som nævnt i afsnit 3.4.1.2 har Coloplast fastholdt 

forsknings- og udviklingsaktiviteten i Danmark. Således er det kun selve produktionen, som foregår 

i udlandet. Dermed foretages udviklingen af produkterne og indledende test af produktionen i Dan-

mark. Da Coloplasts produkter typisk ikke er kundespecifikke, egner de sig godt til masseprodukti-

on. Derfor vurderes det, at Coloplasts nuværende set-up i produktionen er optimalt.  

Fremtidsudsigter 

Fremadrettet forventes det, at Coloplast vil øge andelen af produktion udenfor Danmarks grænser. 

Dette som resultat af den konstante søgning efter omkostningsbesparelser. Således har Coloplast 

allerede annonceret, at selskabet med tilskud fra den ungarske regering vil udvide produktionsan-

lægget i Ungarn. Den samlede investering vil løbe op i DKK 130-150 mio. Dog forventes det at 

medføre forbedrede marginer som følge af billigere produktion.  

3.4.1.3 Markedsføring og salg 
Coloplast markedsfører og sælger sine produkter dels gennem moderselskabet og dels gennem en 

række datterselskaber. Ligeledes benytter Coloplast, gennem et stærkt forhold, plejepersonale som 

”ambassadører” for virksomheden. Således anbefaler disse ”ambassadører” produkterne til slutbru-

geren, som herigennem vil opbygge loyalitet til produktet og mærket. Dette er tidligere beskrevet i 

afsnit 3.2.3.2, hvorfor det ikke berøres yderligere her. På nuværende tidspunkt har Coloplast en 

række salgsdattervirksomheder96, som er oplistet i nedenstående tabel 10. Salget til Coloplasts re-

sterende markeder foregår gennem moderselskabet Coloplast A/S 

Datterselskabets navn Land 
Coloplast de Argentina S.A. Argentina 
Coloplast Pty. Ltd. Australien 
Coloplast Belgium S.A. Belgien 
Coloplast do Brasil Ltda. Brasilien 
Coloplast Canada Corporation Canada 
Coloplast Danmark A/S Danmark 
Coloplast Oy Finland 
Coloplast B.V. Holland 
Coloplast (India) Private Limited Indien 
Coloplast S.p.A. Italien 

																																																								
96 Coloplast har 100% ejerskab i alle nævnte 
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Coloplast K.K. Japan 
Coloplast (China) Ltd. Kina 
Coloplast (Hong Kong) Ltd. Hong Kong 
Coloplast Korea Limited Korea 
Coloplast Norge AS Norge 

Tabel 10: Oversigt over salgsdatterselskaber 
Kilde: Årsrapport 2012/2013: Virksomhedsoversigt 

Fremtidsudsigter 

Som nævnt i afsnit 2.2.3 skal Coloplast i de kommende år ekspandere på Emerging Markets. Colo-

plast informerer ikke, om selskabet vil oprette selvstændige datterselskaber til at forestå salget og 

markedsføringen på de nye markeder. Resultatet af dette vil ikke have stor indvirkning på værdian-

sættelsen, da Coloplast har for vane at eje sine datterselskaber 100%, hvorfor resultatet vil gå direk-

te op i moderselskabet. Hvor om alting er, vil Coloplast ekspandere på følgende markeder med hen-

blik på salg og markedsføring97: MENA98, Mexico, Indien, Sydafrika, Sydøstasien og ROLA99. 

Som det kan ses i tabel 10, har Coloplast allerede etableret et datterselskab i Indien til at forestå salg 

og markedsføring på markedet. Ekspansionen er dog forbundet med betydelige risici i og med, at 

selskabet endnu ikke ved, hvordan produkterne vil blive modtaget på markederne. Hertil blev det i 

afsnit 3.1.2.1 påvist, at befolkningen på markederne endnu ikke har en høj disponibel indkomst, og 

dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved, om slutbrugeren vil hælde til nogle billigere produkter. 

Endeligt har Coloplast i 2013 annonceret en ny salgskanal, som vi stadig mangler at se resultatet af, 

nemlig Coloplast Care. Coloplast Care kan sammenfattes i følgende100: ”Connect to end users and 

form lifetime bond”, ”Advise with the right information at the right time”, ”Respond with frequent 

phone calls, emotional support and monthly newsletters” og ”Enable our end user by making their 

lives easier”. I afsnit 2.2.1 er markedsføringen af Coloplast Care kort beskrevet, som DtC101. DtC er 

direkte individualiseret markedsføring, hvori selskabet forsøger at skræddersy markedsføringen til 

den enkelte bruger gennem store databaser.  Coloplast Care vurderes at have et stort potentiale. 

Dette skyldes to årsager, nemlig at det vil skabe et loyalt bånd direkte mellem slutbrugeren og 

Coloplast og at Coloplast er first mover på området. Netop derfor vil Coloplast gennem Coloplast 

Care have en særlig konkurrencemæssig fordel, hvor de vil få brandet Coloplast hos slutbrugeren og 

																																																								
97 Jf. afsnit 2.2.3 
98 Middle East and North Africa 
99 Rest of Latin America, her Peru og Chile 
100 Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
101 Direct to Consumer 
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ikke kun hos plejepersonalet og myndighederne. Dette vil være essentielt, da slutbrugeren som be-

skrevet i afsnit 3.2.3.2 frit kan vælge mellem branchens producenter. 

3.4.1.4 Service 
Historisk har Coloplasts service primært været fokuseret på at oplære plejepersonale i brugen af 

produkter, således at disse kan undervise og guide slutbrugeren. I forlængelse af dette har Coloplast 

oprettet videosekvenser på sin hjemmeside, hvori slutbrugeren kan se og høre, hvorledes produkter 

anvendes effektivt. Denne service adskiller sig ikke betragteligt fra konkurrenterne, hvorfor den 

ikke vurderes at give Coloplast en særlig konkurrencemæssig fordel. 

Fremtidsudsigter 

Der er ikke fundet forhold, som vil have en væsentlig indflydelse på værdiansættelsen med henblik 

på service niveauet i Coloplast. Det noteres dog, at Coloplast Care også indeholder betydelige ser-

vice elementer, som vurderes at have en positiv indflydelse. 

3.4.2 Støtteaktiviteter 

3.4.2.1 Infrastruktur 
Coloplast har, som nævnt i afsnit 3.4.1.2, flyttet størstedelen af produktionen til USA, Kina, Frank-

rig og Ungarn. Udover det åbenlyse, at det er besparende i produktionen, har udflytningen også 

medført nemmere og billigere distribution. Dette skyldes, at de færdige produkter nu er nærmere 

kernemarkeder i Europa, USA og Asien. For at effektivisere endnu mere i distributionen har Colo-

plast oprettet et centrallager i Hamborg for hele det europæiske marked. Dette har øget leverings-

stabiliteten og reduceret lager- og distributions-omkostningerne102. 

Fremtidsudsigter 

Der er ikke fundet information, som taler for, at Coloplast på nuværende tidspunkt har centrallagere 

i samme stil, som lageret i Hamborg. Derfor er det oplagt, at virksomheden forbedrer lagerstyringen 

yderligere ved at oprette nye centrallagre på strategiske lokationer. Der er ikke forhold i strategien, 

som taler for denne holdning, hvorfor det ikke vil blive indopereret i den senere budgettering. 

3.4.2.2 Direktion 
Direktionen i Coloplast består i dag af CEO Lars Rasmussen og Koncerndirektør Lene Skole. Lars 

Rasmussen overtog positionen som CEO efter Sten Scheibye i oktober 2008. Skiftet skete som led i 

selskabets ændrede strategi, hvor fokus gik fra vækst til profitabilitet. I sin tid som CEO har Lars 

Rasmussen været stærkt medvirkende til at forbedre rentabiliteten, jf. afsnit 4.3. Ligeledes har di-

																																																								
102 Erhvervsmagasinet SCM: 25 procents lagerreduktioner midt i massiv udflytning  



	

Side	41	

rektionen indført en ny måde at tænke innovation på. Selskabet besluttede, at fremtidige nylance-

ringer skulle skabe større værdi end tidligere. Dette bliver eksekveret gennem færre årlige produkt-

lanceringer og øget kommunikation med slutbrugeren.  

Fremtidsudsigter 

Det vurderes, at Lars Rasmussen har været den rette til at styre Coloplast, jf. ovenstående. Spørgs-

målet er, om Lars Rasmussen er den rette til at føre Coloplast videre. Han har om nogen været sy-

nonym med effektiviseringer og øget profitabilitet. Virkeligheden er dog, at Coloplast snart er fuldt 

effektiviseret, og ledelsen har da også erkendt, at det nu er tid til at fokusere på investeringer i 

vækst, frem for effektiviseringer103, hvilket blandt andet kommer til udtryk i virksomhedens strate-

gi. Det er derfor naturligt at stille spørgsmålstegn ved den nuværende direktion, og hvorvidt der 

reelt er behov for en mand som Sten Scheibye, som senest drev Coloplast ved hjælp af en vækst-

strategi. I den nylige delårsrapport for 1. halvår 2013/2014 tegnes der dog et klart billede af, at 

vækstsatsningen indtil videre har været en succes104, hvorfor det vurderes, at direktionen indtil vide-

re må være den rette til at lede selskabet, og der er derfor fuld tiltro til denne. 

3.4.2.3 Medarbejdere 
Coloplast er en videns tung virksomhed, hvorfor medarbejdernes viden og egenskaber er særligt 

vigtige. Derfor er det essentielt, at Coloplast er i stand til at tiltrække og fastholde dygtige medar-

bejdere. Ydermere bygger Coloplast, som nævnt flere gange tidligere, et tæt forhold til plejeperso-

nalet. Skiftende medarbejdere i Coloplast kan skabe støj i denne forbindelse, hvorfor vigtigheden af 

at kunne fastholde de dygtige medarbejdere bliver forstærket. 

Som fastslået ovenfor er det særligt vigtigt for Coloplast, at kunne tiltrække og fastholde de dygtig-

ste medarbejdere, hvorfor det vil være naturligt at have dette som et element i enten virksomhedens 

strategi, mission eller værdier. Virksomhedens strategi er præsenteret i afsnit 2.2 og heraf fremgår 

medarbejder elementet ikke. Ligeledes fremgår medarbejder elementet heller ikke af Coloplasts 

værdier eller mission105. Det kan derfor frygtes, at Coloplast ikke fokuserer tilstrækkeligt på dette 

element, hvilket i sidste ende kan have negativ indflydelse på virksomheden, da selskabet risikerer 

at miste værdifulde medarbejdere og samtidig ikke får rekrutteret tilstrækkelige kapaciteter.   

3.4.3 Konklusion på Porters værdikædeanalyse 
I ovenstående afsnit er Coloplasts værdikæde blevet analyseret med et særligt fokus på fremtidsud-

sigterne i henhold til den præsenterede strategi. Analysen af de værdiskabende enheder har vist, at 
																																																								
103 Medwatch.dk: Coloplast poster 1 mia. kr. i ny vækstsatsning  
104 Business.dk: Milliard investering i sælgere og produkter skaber vækst hos Coloplast  
105 Coloplast.com: Mission and Values  
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der er mange vigtige elementer i Coloplasts forretning. De vigtigste fremgår af nedenstående tabel. 

Der er ved hvert element vurderet om forholdet taler i en positiv eller negativ retning for Coloplast. 

Element Forklaring +  

Forhold til brugeren 
Forholdet mellem Coloplast og slutbrugeren & plejeperso-
nalet er essentielt. Coloplast har haft stor succes med at 
opbygge loyale relationer. 

X  

Lean i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter 

Stort fokus på effektiviseringer og besparelser i forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter. Dette er lykkedes for Co-
loplast, hvor de også har sikret sig hurtigere processer, 
som medfører ’First Mover Advantage’  

X  

Outsourcing af pro-
duktion 

Coloplast har gennem de seneste år rykket 90 % af pro-
duktionen til udlandet, hvilket sikrer en billigere produkti-
on. Dog har virksomheden fastholdt innovations og kom-
petencecentre i Danmark, hvilket betyder at kvaliteten af 
produkterne ikke er blevet dårligere. 

X  

Udvidelse af masse-
produktionscentre 

Outsourcing af produktionen har været en stor succes i 
Coloplast. Virksomheden følger op på dette ved en udvi-
delse af det nuværende masseproduktionscenter i Ungarn. 
Coloplast får tilskud fra den Ungarske regering. Udvidel-
sen giver mulighed for større produktion og flere effektivi-
seringer. 

X  

Ekspansion af salg og 
markedsføring 

Coloplast har som led i den nye strategi lagt vægt på eks-
pansion inden for salgs og markedsføring på Emerging 
Markets. Det vurderes at have en overvejende positiv ind-
flydelse, men der er betydelige risici forbundet herved. 

X x 

Ny salgs- og service 
kanal 

Coloplast har i 2013 lanceret Coloplast Care, som en bru-
gerskræddersyet salgs- og service kanal. Potentialet i Co-
loplast Care vurderes at være meget stort, men der forelig-
ger endnu ingen klare indikatorer for tiltagets succes. 

X x 

Succesfuld ledelse 

Ledelsen har haft stor succes. Strategien med fokus på 
effektiviseringen blev veleksekveret. Der blev i analysen 
sat spørgsmål til hvorvidt ledelsen havde kompetencer til 
den nylige vækst strategi. Seneste delårsrapport viser dog, 
at Coloplast har vækstet betydeligt, hvorfor den nuværen-
de ledelse vurderes at være særlig vigtig for Coloplast.  

X  

Medarbejdere 
Tiltrækning og fastholdelse af kompetente medarbejdere, 
vurderes som værende essentielt for Coloplast. Virksom-
heden lader dog ikke til at have særligt fokus på dette. 

 X 

Tabel 11: Konklusion af værdikædeanalyse 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.5 Analyse af præsenteret strategi 
I afsnit 2.2 er Coloplasts strategi og justerede strategi blevet præsenteret. Formålet med dette afsnit 

er at diskutere holdbarheden i strategien og vurdere hvorvidt denne er realistisk, for optimistisk eller 

simpelthen ikke ambitiøs nok. Endelig har afsnittet til formål at vurdere, om Coloplast er i stand til 
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at opretholde og yderligere udvikle en høj bruttomargin, erobre yderligere markedsandele, samt 

penetrere nye strategiske markeder ud fra den præsenterede strategi. Overordnet er Coloplast strate-

gi justeret fra at være fokuseret på hård omkostningsstyring til en vækst strategi. Således indgår der 

vækst eller ekspansion på alle Coloplasts geografiske markeder i strategien.  

3.5.1 Vækst i Europa 
Coloplast har som et hovedpunkt i sin strategi at skabe vækst på det europæiske marked. Set i lyset 

af at Coloplast allerede har en markedsandel på mellem 40 og 50 % inden for ’Chronic Care’ på 

dette geografiske marked, vil der være hård kamp om at øge denne andel. Netop pga. af den høje 

markedsandel vil Coloplast ikke kunne vækste gennem opkøb på dette marked, da konkurrence-

myndighederne næppe tillader det jf. afsnit 3.2.1.3. Dermed er Coloplast eneste mulighed for vækst 

gennem organisk vækst. Coloplast nævner i strategien hertil, at væksten skal være drevet af en 

stærk pipeline af nye produkter og en ny salgskanal, nemlig Coloplast Care. 

3.5.1.1 Stærk pipeline af nye produkter 
Som nævnt i afsnit 3.4.2.2 har en af Lars Rasmussens fornemmeste opgaver været at ændre proces-

serne om produktinnovation og produktlanceringer. Således ønskede Coloplast at gøre op med tidli-

gere tiders høje antal af produktlanceringer og i stedet lancere færre produkter, men med højere 

profitabilitet til følge. Coloplast har en pipeline i regnskabsårene 2012/2013 frem til 2013/2014, 

som indeholder 10 nye produktlanceringer. Ligeledes nævner Coloplast, at disse lanceringer har den 

højeste NPV nogensinde set i virksomhedens historie106. Dette stemmer altså godt overens med 

Lars Rasmussens mål. Coloplast har ikke informeret nærmere om sin pipeline efter regnskabsåret 

2013/2014, men nøjes med at kommentere, at det er en meget stærk pipeline107. Det vurderes derfor, 

at Coloplast har flere nye lanceringer på vej med, hvad der må antages at være en meget høj NPV. 

Dermed stemmer Coloplasts udmeldinger og ageren overens med den fremlagte strategi med hen-

blik på ’Vækst i Europa’. 

3.5.1.2 Coloplast Care 
Coloplast Care er kommenteret flere gange tidligere, herunder specielt i afsnit 3.4.1.3. Potentialet i 

Coloplast Care vurderes at være meget højt. Dette skyldes, at det er helt nytænkende inden for 

branchen, hvor Coloplast nu forsøger at skabe et forhold direkte til slutbrugeren og dermed går 

udenom plejepersonalet. Såfremt Coloplast Care kommer igennem med sit budskab direkte til slut-

brugeren, vil denne altså tillægge meget større værdi til brandet ’Coloplast’. Det er ellers typisk for 

																																																								
106 Accelerating Global Growth: Presentation by Lars Rasmussen 2012 
107 Danske Markets Winter Seminar December 2013: Coloplast by Lars Rasmussen 
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slutbrugeren at stole på plejepersonalet og benytte det produkt, som plejepersonalet anbefaler. Med 

Coloplast Care vil Coloplast nu få muligheden for at erobre markedsandele, da de skaber sig adgang 

til et segment, som normalt ikke selv vælger Coloplasts produkter, i.e. de benytter det, som pleje-

personalet anbefaler. Det vurderes derfor, at Coloplast Care vil have en væsentlig positiv indflydel-

se på toplinjen i fremtiden, da Coloplast nu direkte angriber konkurrenter med metoder, som kan 

minde om forsikringsselskabernes, i.e. DtC marketing. 

3.5.2 Vækst på Developed Markets 
På Developed Markets søger Coloplast også vækst. Coloplasts situation er her anderledes end i Eu-

ropa. Således har man i ’Chronic Care’ en markedsandel på 20-30 % og er dermed en væsentlig 

mindre spiller, end tilfældet er på det europæiske marked. Dette vil Coloplast lave om på. Overord-

net set vil Coloplast tage de samme midler i brug som i Europa, nemlig vækst gennem en stærk 

pipeline og ’Coloplast Care’. Da disse strategiske punkter er behandlet i afsnit 3.5.1.1 og 3.5.1.2, 

kommenteres de ikke yderligere her. Coloplast vil dog tage endnu et middel i brug på Developed 

Markets – øge investeringerne i markedet. 

3.5.2.1 Øge investeringerne i markedet 
Coloplast vil øge investeringerne i markedet, gennem en vækstsatsning, hvor der investeres DKK 1 

mia. over tre år108. Således skal størstedelen af den samlede investering gå til øge salgsstyrken i 

form af ansættelse af yderligere sælgere. Dette omfatter udover Developed Markets også eksiste-

rende markeder i Emerging Markets. De første resultater for investeringen kan allerede ses i delårs-

rapporten for 2013/2014, hvor Coloplast har en vækst på 10%, hvorimod markederne, som Colo-

plast opererer på kun vokser med mellem 4-6 %, jf. tabel 1 afsnit 2.1.3. De foreløbige resultater 

viser altså, at Coloplast vinder markedsandele, da de vækster mere end markederne, og investerin-

gen i salgsstyrken tegner til at blive en stor succes. Således vurderes investeringen at have en meget 

positiv effekt på Coloplasts toplinje, da det allerede bidrager positivt og det fulde potentiale af inve-

steringen endnu ikke er set. 

3.5.3 Ekspansion i Emerging Markets  
Emerging Markets kan for Coloplast deles op i to fokuspunkter, nemlig (1) accelerere væksten på 

eksisterende markeder og (2) udvikle vækstplatforme på uudforskede markeder. De to delmarkeder 

på Emerging Markets er defineret i tabel 3 afsnit 2.2.3. Hvad angår første fokuspunkt vil Coloplast 

benytte sig af samme midler som i Europa og på Developed Markets, i.e. stærk pipeline, Coloplast 

Care og øge investeringerne i salgsstyrken. Disse vil derfor ikke yderligere kommenteres her. Colo-

																																																								
108 Business.dk: Milliard investering i sælgere og produkter skaber vækst hos Coloplast  
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plast estimerer selv, at den geografiske spredning af omsætningen vil ændre sig væsentligt. Således 

vil Europa gå fra 67-60 %, mens resten af verden, i.e. Developed Markets og Emerging Markets, vil 

udgøre 40 %. Den primære ændring forventer Coloplast vil komme fra Emerging Markets109. 

3.5.3.1 Udvikle vækstplatforme på uudforskede markeder 
Dette er den største usikkerhed i Coloplasts strategi. Slutbrugeren på de uudforskede markeder har 

endnu ikke en høj disponibel indkomst, hvorfor forbrugertrends går mod billigere (kopi)produkter. 

Coloplast nævner i sin strategi intet om, hvilke midler de vil tage i brug for at penetrere disse uud-

forskede markeder, hvilket besværliggør vurderingen af denne. Dog kan det ses i delårsrapporten 

2013/2014, at Coloplast har haft betydelig succes med at slå igennem på disse markeder. Således 

har væksten på Emerging Markets udgjort 25 % i de første seks måneder af regnskabsåret, mod 

tidligere udmeldte 17 %110. Dermed tyder det på, at Coloplast trænger igennem med sin satsning. 

Slutteligt vurderes dette strategipunkt at bidrage positivt til toplinjen. Dog med det forbehold at 

Coloplast ikke røber sin handlingsplan, hvorfor det fulde potentiale er svært at vurdere. 

3.5.4 Produktion og omkostningsstyring 
Omkostningsstyring og effektiviseringer har været på programmet siden 2008. Coloplast har haft 

stor succes med at gennemføre tiltag. Dette eksemplificeres bedst i virksomhedens bruttoavance, 

som alene er gået fra 63% i Lars Rasmussens første år til 71% i seneste regnskabsår111. I produktio-

nen alene har der altså været betydelige besparelser at hente. Dermed er jobbet ikke færdigt for Co-

loplast. Således er et vigtigt strategisk fokuspunkt yderligere produktions- og omkostningsbesparel-

ser. I produktionen udvider selskabet anlægget i Ungarn, hvilket bidrager til yderligere besparelser. 

Coloplast vurderer, at der stadig er 0,5-1% at hente årligt i effektiviseringer på EBITDA-margin 

niveau, jf. afsnit 2.2.4. Dette vurderes at være muligt for Coloplast, da det vil være det laveste ni-

veau set over de seneste 5 år112. Dermed ligger estimatet i den lave ende af hvad, der kan forventes, 

og det må ses i lyset af at ledelsen godt kan lide at levere positive overraskelser til aktiemarkedet. 

3.5.5 Konklusion på analyse af præsenteret strategi 
Coloplast har siden 2008 haft stor succes med at gennemføre sine strategier, som i perioden hoved-

sagligt har fokuseret på effektiviseringer og omkostningsstyring. Ledelsen har dog siden 2012 ar-

bejdet mere med vækst i sin strategi. Her er de væsentligste fokuspunkter en stærk pipeline, Colo-

plast Care, investeringer i salgsstyrken og udvikling vækstplatforme på uudforskede markeder, dog 

																																																								
109 Afsnit 2.2.3 
110 Delårsrapport H1 2013/2014: Salgsudvikling pr. region 
111 Afsnit 4.3.4 
112 Afsnit 4.3.4 
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stadig med et øje for at styre produktionen og omkostningerne. Potentialet i Coloplasts pipeline og 

Coloplast Care vurderes at være betydeligt. Således er pipelinen den stærkest fremlagte af Coloplast 

historisk set, når der ses på NPV. Coloplast Care er hertil en helt ny salgskanal, som ikke er set på 

markedet før, og det vurderes, at denne vil vinde mange nye kunder til Coloplast, som de ellers ikke 

ville have fået. Investeringerne i salgsstyrken er en tre årig plan, som blev igangsat primo 2014, og 

de første tegn viser en stor fremgang i salget. Ekspansionen på uudforskede markeder må stå som 

den største usikkerhed, da der er flere forhold, som taler mod Coloplast på disse markeder, dog ses 

den største markedsvækst her, hvorfor Coloplast naturligt vil ’få en bid af kagen’. De første tegn på 

satsningen er meget positive, hvorfor det taler for at blive en succes. 

Samlet set vurderes den justerede strategi at bidrage med væsentlig værdi til Coloplast, og det la-

der i øjeblikket til, at Lars Rasmussen ”kan gå på vandet”. Han har således både haft stor succes 

med sin sidste strategi med fokus på profitabiliteten, og alt tyder på, at han også får stor succes med 

at implementere sin vækststrategi.  

3.6 SWOT 
For at skabe overblik laves en SWOT i nedenstående tabel, indeholdende de vigtigste konklusioner 

fra den strategiske analyse.  

Styrker Svagheder 
‐ Unik forsknings- og udviklingsafdeling (3.4.1.1) 
‐ Stærkt effektiviseret produktion med yderligere 

effektiviserings potentiale (3.4.1.2) 
‐ Stærkt salgsteam (3.5.2.1) 
‐ Coloplast Care (3.5.1.2) 
‐ Succesfuld ledelse (3.4.2.2) 
‐ Global markedsleder inden for ’Chronic Care’  

(2.1.3)  
‐ Loyalt forhold til plejepersonale 

(3.4.1.1) 
‐ Høj grad af forståelse for slutbrugeren (3.4.1.1) 

‐ Manglende fokus på medarbejdere (3.4.2.3) 
‐ Stor afhængighed af plejepersonalet, som er en 

ekstern kilde (3.4.2.3 og 3.2.3.2) 
‐ Ingen muligheder for vækst gennem opkøb på det 

europæiske marked inden for ’Chronic Care’ 
(3.2.1.3) 

‐ Stor afhængighed af det europæiske marked 
(2.2.1) 

Muligheder Trusler
‐ Nedsættelse af selskabsskat (3.1.1.3) 
‐ Bedring i den globale økonomi, herunder særligt 

Emerging Markets (3.1.2.1)  udnyttelse gen-
nem strategi (3.5.3) 

‐ Stigende ældre population (3.1.2.3) 
‐ Flere kræft og diabetes ramte (3.1.3.1/2) 
‐ Udryddelse af tabu (3.1.3.3) 

‐ Reformpres (3.1.1.1)  
‐ Søgsmål (3.1.1.2) 
‐ Alternativ behandling og forebyggende behand-

ling (3.1.4.1) 
‐ Høj konkurrence intensitet (3.2.5) 
‐ Prisbillige konkurrenter (3.3) 
‐ Lave markedsvækstrater sætter begrænsninger på 

sigt (2.1.3)  
Tabel 12: SWOT113 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af konklusioner i strategisk analyse 

																																																								
113 Parenteserne i tabellen viser hvilket afsnit punktet er analyseret i. 
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4. Regnskabsanalyse 
I kommende afsnit foretages en regnskabsanalyse af Coloplast. Dette gøres for skabe et fundament 

for den senere budgettering. Først vurderes regnskabskvaliteten for at sikre, at regnskaberne giver et 

retvisende billede af virksomhedens performance og dermed, at der ikke skjules evt. negative po-

ster. Dernæst foretages en reformulering af regnskaberne for at gøre dem analysevenlige. Herefter 

analyseres rentabiliteten, opfulgt af en sammenligning med en peer group. Peer groupen er udvalgt 

efter de bedst performende ’medical device’ firmaer, da Coloplast har en målsætning om at præstere 

på niveau med disse114. Coloplast har selv bl.a. oplyst følgende selskaber: 

Land Sverige USA USA 

Virksomhed Getinge AB Medtronic Inc. Stryker Corp. 
Tabel 13: Peer-Group til regnskabssammenligning 

Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 

Der er valgt en analyseperiode fra regnskabsårene 2008/2009 frem til delårsrapporten 2013/2014. 

Analyseperioden skal ses i lyset af, at der i denne periode er gennemgået flere forskellige makro-

økonomiske konjunkturer, samt at det netop var i regnskabsåret 2008/2009, at Coloplasts nye ledel-

se blev indsat. Således sikres høj brugbarhed af analysen, da det er den nuværende ledelses perfor-

mance, som der udelukkende bliver analyseret på, ligesom der tages højde for det makroøkonomi-

ske miljø. Den nuværende ledelse vil naturligt ikke blive i Coloplast i al evighed, men alligevel 

vurderes det at være essentielt at måle på ledelsens performance, da det er dennes strategier og 

egenskaber, som kommer til at danne udgangspunkt for budgetteringen og dermed implicit forvent-

ningerne til fremtiden. Første halvår i regnskabsåret 2013/2014 beregnes ligeledes for Coloplast. 

Der er undersøgt for evt. forskelle i regnskabssæsoner, men ingen fundet. Nøgletal for første halvår 

2013/2014 er beregnet som løbende 12 måneder og indeholder derfor tal for H2 2012/2013 og H1 

2013/2014. 

Peer groupen benytter kalenderåret som regnskabsår, og Coloplasts regnskabsår afviger dermed fra 

peer groupens. Der foretages ingen skønsmæssig omregning, da det vurderes at skabe mere støj end 

gavn. Ydermere vil analyseperiodens længde gøre op for forskellene i regnskabsår, da det er udvik-

lingen, som vil blive fulgt. 

4.1 Vurdering af regnskabskvalitet 
Der er i analyseperioden ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis, som vurderes at skabe værdi 

for analysen af rentabiliteten. Der er foretaget mindre ændringer, som ændrer visse klassificeringer 

																																																								
114 Coloplast: Leading Intimate Healthcare Presentation 2014 
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for at give større gennemsigtighed og information til analytikeren. Således var urologi og hud- og 

sårpleje tidligere klassificeret som et samlet segment, mens de siden regnskabsåret 2010/2011 er 

blevet splittet op.  

4.1.1 Revisorpåtegning og Ledelsespåtegning 

Der har i analyseperioden ikke været forbehold til regnskaberne fra hverken ledelse eller revisor. 

Således har både ledelse og revisor vurderet, at regnskaberne giver et retvisende billede af selska-

bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september og at resultatet af koncernens aktivite-

ter og pengestrømme for regnskabsårene er i overensstemmelse med International Financial Repor-

ting Standards og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber115. Det bemærkes, at der for 

delårsrapporterne ikke er revisorpåtegning. På trods af dette vurderes delårsrapporterne at være det 

bedste skøn for Coloplasts reelle regnskabsmæssige performance. Dette afspejles også i det faktum, 

at den nuværende ledelse ikke har nedjusteret forventningerne til et helt regnskabsår på baggrund af 

de udmeldelser, der har været i delårsrapporterne.   

4.1.2 Indregning af omsætning 
I alle år omfatter omsætningen ”indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser med fradrag af pris, 

mængde- og kontantrabatter. Salget indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor varens risiko over-

går til kunden, eller hvor tjenesteydelsen er udført, og beløbene kan opgøres pålideligt og forventes 

modtaget.”116 

4.1.3 Aktivering af forskning og udvikling 
Alle interne forskningsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Coloplast vur-

derer, at kriterierne om teknisk gennemførlighed ikke anses for opfyldt, hvorfor koncernens udvik-

lingsomkostninger ikke opfylder kravene til aktivering. Dermed indregnes alle forsknings- og ud-

viklingsomkostninger, når de afholdes. Årsagen til dette skal findes i, at det er nødvendigt med 

myndighedsgodkendelser af produkter, og der er derfor stor usikkerhed om færdigudviklingen af 

nye produkter. 

Det vurderes, at Coloplast forklaring på omkostningsførelsen er valid. Det noteres at dette fører til 

en væsentlig slankere balance. Vurderes peer groupen, er dette også standarden117 dog med den 

undtagelse, at Stryker Corp. aktiverer visse forsknings- og udviklingsprojekter, såfremt de er kom-

																																																								
115 Årsrapporter 2008/2009-2012/2013: Ledelsespåtegning og revisorpåtegning 
116 Årsrapporter 2008/2009-2012/2013: Anvendt regnskabspraksis 
117 Gennemgang af årsrapporter 2009-2013 for peer groupen 
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met gennem opkøb i indeværende regnskabsår118. Der korrigeres i Stryker Corp. ikke for dette, da 

der er tale om meget små poster, og det derfor ikke vil have en nævneværdig effekt.  

4.1.4 Immaterielle anlægsaktiver og materielle anlægsaktiver 
Der afskrives ens på tværs af peer groupen og Coloplast, hvorfor der ikke er foretaget korrektioner. 

4.1.5 Hensættelser til pensioner 
Coloplasts hensættelser til pensioner kan gøres op i to typer, nemlig bidragsbaserede og ydelsesba-

serede. Fælles for begge typer er, at de indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at Coloplast bliver 

forpligtet til at foretage indbetalingen119. Dermed er der ingen indregninger direkte på egenkapitalen 

og dermed ikke behov for korrektioner. 

4.1.6 Skat 
Coloplast er et dansk selskab og beskattes derfor med størstedelen i Danmark. Coloplast har valgt 

sambeskatning med 100 % danskejede datterselskaber, men ikke international sambeskatning, hvor-

for der af udenlandske datterselskaber betales udenlandske selskabsskatter. Dette har en negativ 

effekt på skattebetaling, forstået i den forstand at den effektive selskabsskat i gennemsnit bliver 

øget med 0,5%-point årligt120.   

Da peer groupen ikke er danske selskaber, er det naturligt at de betaler en anden selskabsskattepro-

cent. Der foretages ikke korrektioner herfor. 

4.1.7 Andre betragtninger 
Overordnet set er Coloplast regnskab nemt og overskueligt at læse. Der er ikke ”information over-

load”, og det lader ikke til, at Coloplast prøver at skjule evt. negative faktorer. Coloplast fremhæver 

sågar, hvis der er væsentlige risici i ledelsesberetningen. Det er muligt fra Coloplasts årsrapporter at 

danne sig et overblik over virksomhedens finansielle stilling, og der gives tilstrækkelig detaljeret 

oplysninger gennem alle noter.  

Sammenlignes der med peer groupens årsrapporter, er Coloplasts den nemmeste at navigere igen-

nem, samtidig med at selskabet leverer mere detaljerede informationer i noterne, uden at der dog er 

”information overload”.  

Endelig gives der et klart indtryk af, at Coloplast ikke forsøger at skjule dårlige nyheder. Således er 

der i ledelsesberetningen givet omtrent ligelig plads til omtale af både positive og negative forvent-

																																																								
118 Stryker 10-K form 2013: s. 16 
119 Årsrapporter 2008/2009-2012/2013 (note 16 i 2013) 
120 Årsrapporter 2008/2009-2012/2013 (note 5 i 2013) 
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ninger. Det er dog bemærket, at Coloplast i 2012/2013 årsrapporten kommenterer på en retssag og 

hertil vurderer, at den ikke vil få nævneværdig effekt på virksomhedens finanser, da forsikringen vil 

dække et eventuelt tab. I delårsrapporten bogfører Coloplast et tab under særlige poster på 1.000 

mio., netop som følge af denne retssag. På trods af at dette naturligt efterlader et negativt indtryk, er 

der i andre regnskabsår ikke fundet lignende eksempler, hvorfor det vurderes at være et enkeltstå-

ende tilfælde. 

Samlet set og på baggrund af ovenstående punkter, vurderes regnskabskvaliteten i Coloplasts års-

rapporter at være høj og der er ikke fundet anledning til at foretage korrektioner i den forbindelse. 

4.2 Reformulering af regnskaber 
Virksomheder består af drifts-, investerings- og finansielle aktiviteter. Når en virksomheds profita-

bilitet skal vurderes, er det hensigtsmæssigt at separere driften og investeringer i driften fra de fi-

nansielle aktiviteter. Årsagen skal findes i, at virksomhedens drift er den primære driver til værdi-

skabelse og derfor er essentiel at isolere. Hertil er en virksomheds drift netop, hvad der adskiller 

virksomheden fra konkurrenter, mens finansielle aktiviteter nemt kan kopieres af andre.   

I kommende afsnit reformuleres Coloplasts resultatopgørelse og balance på baggrund af ovenståen-

de og for at gøre dem klar til analyse brug. Ved reformulering af de rapporterede regnskaber til de 

analytiske kræves en klassificering af alle regnskabsposter som enten drift eller finansiering. Even-

tuelle tvivlsposter og poster, som af forskellige årsager vurderes nødvendige at uddybe bliver gen-

nemgået. Ligeledes gennemgås overvejede korrektioner. Der er ikke foretaget korrektioner, som har 

medført en skatteeffekt, dog på nær for delåret 2013/2014 – mere herom i afsnit 4.2.1.4. Der henvi-

ses til bilag 3 for den analytiske resultatopgørelse og bilag 4 for den analytiske balance. Reformule-

ringer af peer groupens regnskaber er foretaget i samme stil som for Coloplast for at sikre et validt 

sammenligningsgrundlag. Den analytiske balance og resultatopgørelse for peer groupen findes i 

bilag 5 og 6 for Getinge AB, bilag 7 og 8 for Medtronic Inc. og bilag 9 og 10 for Stryker Corp. 

4.2.1 Den analytiske resultatopgørelse 

4.2.1.1 Afskrivninger 
I den rapporterede resultatopgørelse indgår afskrivninger i driftsomkostningerne. Dette ønskes at 

renses, således at driftsomkostninger fremgår uden afskrivningerne og for at kunne udlede EBIT-

DA. Opdelingen af afskrivningerne er foretaget på baggrund af respektive noter og fremgår af bilag 

11. I delårsrapporterne fremgår de nødvendige noter ikke. ’Rensningen’ er derfor foretaget på bag-

grund af den procentvise andel som afskrivningerne udgør af den respektive driftsomkostning for 
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det forudgående fulde regnskabsår. Opdelingen for delårsrapporterne med de respektive procentan-

dele er ligeledes at finde i bilag 11. 

4.2.1.2 NOPAT 
Det ønskes i den analytiske resultatopgørelse at finde frem til NOPAT121. Dette ønskes, da NOPAT 

bruges til at beregne diverse nøgletal og fungerer som input til den senere budgettering. NOPAT 

findes ved at trække den effektive skat fra EBIT. I nedenstående tabel fremgår udregningen af NO-

PAT. 

År 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
EBIT 1.395 1.995 2.581 3.255 3.672
      Effektiv skattesats 27,09 % 25,75 % 25,95 % 25,73 % 25,21 % 
- Skat af EBIT 378 514 670 837 926
NOPAT 1.017 1.481 1.911 2.418 2.746

Tabel 14: Udregning af NOPAT 
Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i årsrapporter 

4.2.1.3 Skatteskjold ved nettofinansielle omkostninger 
Da der er trukket skat af EBIT i stedet for EBT, stiller det et krav om at beregne et skatteskjold ved 

de nettofinansielle omkostninger. Dette gøres ved at gange den effektive skattesats på de nettofi-

nansielle omkostninger. Ved at tillægge skatteskjoldet de nettofinansielle omkostninger fås nettofi-

nansielle omkostninger efter skat. I nedenstående tabel fremgår udregningen. 

År 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
NFO 184 321 126 301 47
      Effektiv skattesats 27,09 % 25,75 % 25,95 % 25,73 % 25,21 %
+ Skatteskjold 50 83 33 77 12
NFO efter skat 134 238 93 224 35

Tabel 15: Udregning af skatteskjold 
Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i årsrapporter 

4.2.1.4 Særlige poster 
Der er i regnskabsårene 2008/2009 og 2009/2010 afholdt omkostninger klassificeret som særlige 

poster. Disse særlige poster vedrører ifølge Coloplast: ”…engangsomkostninger i forbindelse med 

omstrukturering af organisationsstruktur og forretningsprocesser”122. Det er vurderet at disse om-

kostninger reelt ikke er engangsomkostninger, da det en revolverende del af enhver virksomhed at 

have omstruktureringer af organisationsstrukturen og forretningsprocesser. I forlængelse heraf be-

mærkes det, at omkostningerne er afholdt i forbindelse med CEO skiftet i 2008, og det forekommer 

																																																								
121 Net Operating Profit After Tax 
122 Årsrapport 2009/2010: note 7 
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derfor naturligt at formode at sådanne ’engangsomkostninger’ vil komme igen ved et senere direk-

tørskifte.   

I delårsrapporten 2013/2014 er der afholdt særlige omkostninger for DKK 1.000 mio. som følge af 

forventet betaling til retssager iflg. afsnit 3.1.1.2. Da dette er en engangspost, renses det fra kom-

mende rentabilitetsanalyse for at finde den sande performance af driften. Dette medfører en skatte-

effekt, da EBIT i den reformulerede resultatopgørelse er DKK 1.000 mio. større.  Beløbet for rets-

sagerne indgår dog i betragtningerne til budgettering og udgangspunktet herfor.  

4.2.2 Den analytiske balance 

4.2.2.1 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 
Alle materielle og immaterielle anlægsaktiver klassificeres som driftsaktiver, da de indgår som en 

vital del af driften og derigennem kræver et afkast. 

4.2.2.2 Kapitalandele i associerede virksomheder 
En associeret virksomhed defineres som en virksomhed, der (1) ikke er en dattervirksomhed, men i 

hvilken en anden virksomhed og dennes dattervirksomheder besidder kapitalandele og udøver en 

betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse eller (2) formodes at 

udøve betydelig indflydelse, hvis virksomheden og dens dattervirksomheder tilsammen besidder 20 

% eller mere af stemmerettighederne. Ved opgørelsen af andelen af stemmerettigheder medtages 

også de stemmerettigheder, der indirekte rådes over via dattervirksomheder. 

For Coloplasts vedkommende er de associerede virksomheder Acarix A/S og IctalCare A/S123, jf. 

ovenstående definition. Acarix A/S beskæftiger sig med medico indenfor hjerteforskning124, hvilket 

ikke er en del af Coloplasts kerneforretning. IctalCare A/S beskæftiger sig med epilepsi alarmer125, 

hvilket heller ikke er del er Coloplast kerneforretning. Da hverken Acarix A/S eller IctalCare A/S 

beskæftiger sig med noget, som er en del af Colopalsts kerneforretning klassificeres balanceposten 

som et finansielt aktiv. 

For at sikre overensstemmelse mellem den analytiske resultatopgørelse og balance er det vigtigt, at 

resultaterne fra de associerede virksomheder ikke indgår som en del af driftsoverskuddet i den ana-

lytiske resultatopgørelse. Da Coloplast allerede har placeret resultaterne fra associerede virksomhe-

																																																								
123 Årsrapport 2012/2013: Note 31 
124 www.acarix.com 
125 www.ictalcare.dk 
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der under finansielle indtægter og det dermed er en del nettofinansielle omkostninger, er der ikke 

behov for yderligere korrektioner. 

4.2.2.3 Selskabsskat 
Under dette afsnit behandles både tilgodehavende selskabsskat og skyldig selskabsskat, ikke at for-

veksle med udskudt skat. Både tilgodehavende selskabsskat og skyldig selskabsskat behandles ty-

pisk som finansielle aktiver og passiver, da de bærer renter til og fra staten. Dog kan der argumente-

res for, at skyldig selskabsskat reelt set fungerer som en løbende finansiering af driften, som staten 

yder i det, at der altid vil være en vis form for skyldig skat126.  Der er dog ved reformuleringer lagt 

størst vægt på, at selskabsskat er rentebærende, hvorfor det behandles som finansielle poster. 

4.2.2.4 Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger er som udgangspunkt et finansielt aktiv, da de ikke kræver et afkast fra drif-

ten. I den analytiske balance er der dog indopereret en regnskabspost med definition som driftsli-

kviditet, da driften vil have behov for likviditet for at kunne fortsætte. Denne driftslikviditet skal 

blandt andet bruges til at foretage løbende betalinger. Typisk vil driftslikviditeten udgøre mellem 1-

2 %. Her opereres der med en driftslikviditet på 2 %. 

4.2.2.5 Andre hensatte forpligtelse 
Hensatte forpligtelser kan både henføres til drifts- og finansieringsaktivitet. For Coloplasts ved-

kommende består ’Andre hensatte forpligtelser’ af hensættelser til verserende retssager127. Da dette 

ikke er rentebærende, klassificeres posten som driftsaktivitet. 

4.2.2.6 Investeret kapital 
Formålet med at reformulere balancen er at finde frem til den kapital, som kræver et afkast og der-

for er investeret i driften – også kaldet den investerede kapital. Den investerede kapital kan nu fin-

des, da alle regnskabsposter er blevet klassificeret som værende enten ’drift’ eller ’finansiering’. 

Den investerede kapital fremkommer som summen af driftsposter på aktivsiden fratrukket al drifts 

gæld128. I nedenstående tabel er den investeret kapital i analyseperioden udregnet.  

År 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Driftsaktiver 7.311 7.276 7.341 7.535 7.453
- Driftsforpligtelser 792 775 718 773 592
Investeret Kapital 6.519 6.501 6.623 6.762 6.861

Tabel 16: Udregning af Investeret kapital 
Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i årsrapporter 

																																																								
126 Moalem Weitemeyer Bendtsen: Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler  
127 Årsrapporter i analyseperioden: Note 17 (i 2012/2013) 
128 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 73 
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4.3 Analyse af rentabilitet 
I kommende afsnit analyseres rentabiliteten i Coloplast. Med udgangspunkt i DuPont modellen 

sammenlignes løbende med peer groupen. Alle nøgletal er beregnet på efter skat basis, mens der for 

balanceposter benyttes et gennemsnit over året for derved at afspejle den reelle aktivitet gennem 

hele året. Herefter dykker analysen dybere i Coloplast, hvor der analyseres på udviklingen i omsæt-

ningen i forretningsenhederne og foretages en trendanalyse og common-size analyse.   

4.3.1 Sammenligning med peer group – DuPont Modellen 
I dette afsnit analyseres profitabiliteten for Coloplast. Analysen har ydermere til opgave at danne 

udgangspunkt for den senere budgettering og fungere som kontrolgrundlag for denne, således at den 

samlede udvikling i analyseperioden og budgetperioden kan sammenlignes og dermed sikre højere 

kvalitet af budgetteringen. Den egentlige beregning af kommende nøgletal kan findes i bilag 12 for 

Coloplast, bilag 13 for Getinge AB, bilag 14 for Medtronic Inc. og bilag 15 for Stryker Corp.   

4.3.1.1 ROE – Return on Equity 
ROE måler profitabiliteten i en virksomhed, hvor der både tages højde for den operative og finan-

sielle leverage. Kort sagt fortæller ROE, hvor meget virksomheden har i overskud pr. én egenkapi-

tal krone. Således måler ROE ejernes regnskabsmæssige afkast på sin investering129. I nedenstående 

tabel er ROE fremstillet i analyse perioden for Coloplast og peer groupen.  

ROE 2009 2010 2011 2012 2013 2014H1 

Getinge AB 18,30% 17,67% 18,20% 16,97% 14,45% N/A 

Medtronic Inc. 16,75% 22,29% 20,24% 20,65% 19,38% N/A 

Stryker Corp. 18,45% 18,49% 18,11% 15,95% 11,40% N/A 

Coloplast 34,35% 39,45% 46,00% 41,81% 42,32% 42,06% 
Tabel 17: Udvikling i ROE 

Kilde: Egen tilvirkning  

Som det kan ses fra tabel 17 har Coloplast en ROE, som er meget bedre end peer groupen. Gennem 

hele analyseperioden ligger ROE for Coloplast på et noget højere niveau end peer groupen. Colo-

plast har ydermere haft en positiv udvikling gennem hele analyseperioden, dog med en tilbagegang 

fra 2011 til 2012. Dette skal endda ses i lyset af, at der har raseret en finanskrise, hvilket i et stort 

omfang har begrænset peer groupens udvikling og endda haft en negativ indvirkning på denne. Som 

det kan ses, falder ROE marginalt i 2014H1 for Coloplast.   

ROE kan yderligere dekomponeres ved at vurdere ROIC, Financial Leverage og NBC for dermed at 

undersøge om udviklingen i nøgletallet kan forklares med driften eller den finansielle leverage.  

																																																								
129 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 117 
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4.3.1.2 ROIC – Return on Invested Capital 
ROIC er det overordnede mål for profitabilitet på driften. ROIC udtrykker det afkast, der fås på den 

kapital, som er investeret i driften – altså Invested Capital130. ROIC er særlig vigtig at måle på ved 

en værdiansættelse, da en højere ROIC, ceteris paribus, vil føre til en højere estimeret værdi. I ne-

denstående tabel fremgår den udregnede ROIC for peer groupen og Coloplast. 

ROIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014H1 

Getinge AB 7,65% 8,88% 8,97% 8,18% 7,30% N/A 

Medtronic Inc. 14,48% 21,43% 20,99% 17,07% 15,93% N/A 

Stryker Corp. 24,63% 26,28% 21,92% 18,38% 12,72% N/A 

Coloplast 14,97% 22,76% 29,13% 36,12% 40,31% 40,47% 
Tabel 18: Udvikling i ROIC 

Kilde: Egen tilvirkning 

Fra tabel 18 fremgår, at Coloplast var i midten blandt peer groupen ved analyseperioden start. Såle-

des havde Stryker Corp. en væsentlig højere ROIC. Coloplast har dog gennem analyseperioden for-

bedret sin ROIC med ca. 25 %-point og er derfor i slutningen af analyseperioden klart førende. Den 

meget flotte udvikling skal endda ses i lyset af, at peer groupens udvikling i ROIC enten har været 

negativ eller stagnerende, hvilket blot taler for en endnu flottere udvikling for Coloplast. Som det 

kan ses, stiger ROIC en smule i 2014H1, og det tyder på, at den flotte udvikling i ROIC fortsætter.  

ROIC kan yderligere dekomponeres i Profit Margin og Turnover rate Invested Capital. Dette gøres i 

kommende to afsnit. 

4.3.1.3 Profit Margin 
Profit Margin, også kendt som Operating Profit Margin, beskriver forholdet mellem omsætningen 

og driftsomkostninger. Alt andet lige er det attraktivt med en høj Profit Margin. I nedenstående ta-

bel fremgår Profit Margin for peer groupen og Coloplast. 

Profit Margin 2009 2010 2011 2012 2013 2014H1 

Getinge AB 10,05% 12,17% 13,23% 12,17% 10,79% N/A 

Medtronic Inc. 15,24% 20,81% 20,80% 18,14% 17,79% N/A 

Stryker Corp. 16,16% 17,61% 16,19% 15,31% 11,56% N/A 

Coloplast 11,53% 15,53% 18,79% 21,93% 23,60% 24,25% 
Tabel 19: Udvikling i Profit Margin 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses fra tabel 19 var Coloplast blandt de dårligst performende målt på Profit Margin ved 

analyseperiodens start. Coloplast har dog også her formået at gennemgå en meget flot udvikling, 

																																																								
130 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 94 
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hvor forholdet mellem omsætning og driftsomkostninger er blevet væsentligt forbedret. Sammen-

lignes med peer groupen, kan det ses, at udviklingen enten har været stagnerende eller negativ. Den 

store stigning som Coloplast har haft i ROIC, kan altså delvist forklares med en væsentlig forbed-

ring i relationen mellem omsætningen og driftsomkostningerne.  

4.3.1.4 Turnover rate Invested Capital  
Turnover rate Invested Capital er ligesom Profit Margin med til at forklare udviklingen i ROIC. 

Turnover rate Invested Capital forklarer en virksomheds evne til at udnytte den investerede kapi-

tal131. Således fortæller nøgletallet, hvor lang tid virksomheden har bundet den investerede kapital 

eller alternativt, hvor meget omsætning 1 kr. investeret kapital genererer.  

Turnover rate 2009 2010 2011 2012 2013 2014H1 

Getinge AB  0,76   0,73   0,68   0,67   0,68  N/A 

Medtronic Inc.  0,95   1,03   1,01   0,94   0,90  N/A 

Stryker Corp.  1,52   1,49   1,35   1,20   1,10  N/A 

Coloplast  1,30   1,47   1,55   1,65   1,71  1,66 
Tabel 20: Udvikling i Turnover rate Invested Capital 

Kilde: Egen tilvirkning 

Coloplast var ved analyseperiodens start blot den næstbedst performende virksomhed målt på dette 

nøgletal. Igen har Coloplast dog formået at have en flot udvikling. Således er Coloplast gået fra at 

have bundet den investerede kapital i 281 dage til blot 213 dage i 2013132. Forbedringen er ligeledes 

med til at forklare den stærkt forbedrede ROIC. Sammenlignes der med peer groupen, ses der nok 

en gang en negativ udvikling. Således havde peer groupen ved analyseperiodens start bundet den 

investerede kapital i 368 dage, mens de i analyseperiodens udgang endte på 426 dage. Dermed har 

Coloplast altså ved analyseperiodens udgang bundet den investerede kapital i præcis halvt så mange 

dage, som gennemsnittet for peer groupen. 

4.3.1.5 Financial Leverage 
Financial Leverage er med til at forklare udviklingen i ROE. Financial Leverage beskriver forholdet 

mellem den nettorentebærende gæld og den bogførte egenkapital. I nedenstående tabel fremgår Fi-

nancial Leverage for peer groupen og Coloplast i analyseperioden.  

 

 

																																																								
131 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 108 
132 Udregnes som 365/1,30 (2009) og 365/1,71 (2013) 
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Financial Leverage 2009 2010 2011 2012 2013 2014H1 

Getinge AB  1,58   1,36   1,31   1,42   1,35  N/A 

Medtronic Inc.  0,24   0,10   0,04   0,04   0,04  N/A 

Stryker Corp.  -0,26   -0,29   -0,17   -0,11   -0,07  N/A 

Coloplast  1,64   1,07   0,66   0,28   0,06  0,03 
Tabel 21: Udvikling i Financial Leverage 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses fra tabel 21, varierer Financial Leverage meget virksomhederne imellem. Således 

har Getinge AB mere nettorentebærende gæld end egenkapital, mens Stryker Corp. opererer med 

negativ nettorentebærende gæld, hvilket vil sige, at dette selskab har et højere beløb bundet i finan-

sielle aktiver end størrelsen af den rentebærende gæld. Det interessante her er Coloplasts udvikling. 

Her har Coloplast ved analyseperiodens begyndelse mere nettorentebærende gæld end egenkapital i 

forholdet 1:1,64. Ved udgangen af analyseperioden har Coloplast nedbragt denne andel væsentligt. 

Dette skal især ses i lyset af, at Coloplast næsten har lige mange finansielle aktiver som rentebæ-

rende gæld. Umiddelbart lyder det attraktivt med en nettorentebærende gæld på 0. Dog skal det be-

mærkes, at dette ikke nødvendigvis er optimalt, da det er muligt at man tjener penge på at have 

gæld. Netop dette vil blive undersøgt i næste afsnit. 

4.3.1.6 NBC – Net Borrowing Cost 
NBC er det sidste nøgletal, som er med til at forklare ROE. Ligeledes er NBC, som nævnt i afsnit 

4.3.1.5, medbestemmende til om en virksomhed kan tjene penge på at optage gæld. Forsimplet kan 

det siges, at hvis NBC er lavere end ROIC, tjenes der penge på gæld. NBC er et udtryk for nettolå-

neomkostningen. Dog er det vigtigt at bemærke, at NBC skal fortolkes med forsigtighed, da der 

indgår flere parametre end bare rentebetalingen. 

NBC 2009 2010 2011 2012 2013 2014H1 

Getinge AB 1,78% 2,40% 1,93% 1,99% 2,01% N/A 

Medtronic Inc. 5,16% 13,21% 41,92% 18,46% 19,52% N/A 

Stryker Corp. 1,29% -0,82% 0,00% -2,95% -5,84% N/A 

Coloplast 3,18% 7,10% 3,58% 15,46% 8,65% -18,65% 
Tabel 22: Udvikling i Net Borrowing Cost 

Kilde: Egen tilvirkning 

Coloplast har gennem hele analyseperioden en NBC, som er lavere end ROIC. Derfor vil en højere 

Financial Levarage, ceteris paribus, medføre en højere ROE. NBC er meget svingende gennem hele 

analyseperioden, hvor den laveste NBC findes i år 2009. Dette kan forklares med, at dette år er ’re-

nest’. Med dette menes, at der ikke er bogført finansielle indtægter og omkostninger i lige så høj 
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grad, der ikke kan relateres til den rentebærende gæld. Den meget høje NBC i visse år skyldes pri-

mært dagsværdireguleringer på finansielle instrumenter. Det kan diskuteres om disse skal tages ud 

af opgørelsen, da det reelt set både relaterer sig til drift og finansiering. Dette er dog ikke muligt at 

gøre i praksis133, og udfra de givne oplysninger i regnskaberne vurderes det ikke at være muligt at 

skelne mellem den finansielle del og driftsdelen, hvorfor de holdes inde i regnestykket.  

4.3.2 Dekomponering af omsætning – udvikling i forretningsenheder 
I nedenstående tabel er Coloplasts omsætning dekomponeret på virksomhedens forretningsenheder. 

Dette er gjort for 2010/2011 og frem, da Coloplast før denne tid ikke har leveret oplysninger herom.  

mDKK 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014H1134 
Stomi 
Omsætning 4.266 4.633 4.849 2.491 
Omsætningsvækst 8% (7%) 9% (6%) 5% (7%) 4% (9%) 
Forventet markedsvækst 5% 5% 5% 4-5% 
Kontinens 
Omsætning 3.456 3.831 4.081 2.159 
Omsætningsvækst 8% (8%) 11% (8%) 7% (7%) 8% (11%) 
Forventet markedsvækst 5% 5% 5% 4-6% 
Urologi 
Omsætning 938 1.037 1.124 594 
Omsætningsvækst 9% (4%) 11% (6%) 8% (9%) 7% (10%) 
Forventet markedsvækst 5% 5% 4% 3-5% 
Hud- og sårpleje 
Omsætning 1.512 1.522 1.581 836 
Omsætningsvækst -1% (-1%) 1% (-1%) 4% (5%) 8% (11%) 
Forventet markedsvækst 6% 6% 5% 5% 

Tabel 23: Omsætningsudvikling på forretningsenhedsniveau135 
Kilde: Egen tilvirkning med baggrund i delårs- og årsrapporter 2010/2011-2013/2014 

4.3.2.1 Stomi 
Af tabel 23 fremgår det, at Coloplast har haft en pæn omsætningsvækst gennem alle årene. Den 

organiske omsætningsvækst har alle år været højere end den forventede vækst for hele markedet, 

hvorfor det kan siges, at Stomi har outperformet markedet. Første halvdel af regnskabsåret 

2013/2014 byder på en meget høj organisk vækst, 9%, som dog udhules af ændringer i valutakurser. 

Dog må det stadig konkluderes, at Coloplast vokser betydeligt mere end markedet. 

4.3.2.2 Kontinens 
Coloplast har betydelig fremgang i alle årene, hvor den organiske vækst ligger væsentligt over den 

forventede markedsvækst. Coloplast outperformer altså ligeledes markedet i Kontinens. Første 

																																																								
133 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 78 
134 Alle oplysninger er baseret på de første 6 måneder af året, da det ikke vurderes at være relevant at medtage H2 2012/2013 i be-
tragtningen. Alle oplysninger er fra Coloplast Delårsrapport 2013/2014: Ledelsesberetning 
135 Tallene i parentes under omsætningsvækst illustrerer den organiske vækst, mens tallene udenfor parentes illustrerer den rapporte-
rede vækst. Forskellene skal primært findes i valutakurs ændringer. 
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halvdel af regnskabsåret 2013/2014 byder på en meget høj organisk vækst, 11%, som dog også ud-

hules af ændringer i valutakursen. Samlet set må det konkluderes, at Coloplast vokser betydeligt 

mere end markedet.  

4.3.2.3 Urologi 
Coloplasts performance indenfor forretningsenheden Urologi har varieret mere, end tilfældet er for 

Kontinens og Stomi. Som det kan ses underperformede selskabet ift. markedet set på den organiske 

vækst i regnskabsåret 2010/2011. Denne udvikling blev dog vendt, da Coloplast siden har outper-

formet markedet væsentligt. Senest i første halvdel af regnskabsåret 2013/2014, hvor den organiske 

vækst var på 10%, mens den forventede markedsvækst ligger i intervallet 3-5%.   

4.3.2.4 Hud- og sårpleje 
Hud- og sårpleje har historisk været den dårligst performende forretningsenhed i Coloplast. Selska-

bet har konsekvent underperformet ift. markedet, men ledelsen har på trods af overvejelser om fra-

salg valgt at holde fast i forretningsenheden. Det seneste led i strategien indeholder en anseelig 

vækstsatsning, og dette tyder på specielt at komme denne forretningsenhed til gode. Således har den 

organiske omsætningsvækst været 11% for første halvdel af regnskabsåret 2013/2014, hvilket er 

væsentligt over markedets forventede vækst. 

 Samlet set har Coloplast over hele linjen outperformet markedet. Særligt interessant er det, at 

selskabet har fået gang i væksten i forretningsenheden Hud- og sårpleje, som ellers historisk har 

haltet efter resten af forretningen. Dette tyder meget positivt for fremtiden, hvor det vurderes, at 

Coloplast fortsat vil se høje vækstrater.   

4.3.3 Trend analyse 
I kommende afsnit foretages både en trend analyse af Coloplasts resultatopgørelse, samt udvalgte 

tal fra balancen og den reformulerede balance. Balance tallene er udvalgt efter de parametre, som 

budgetteringen er bygget op omkring og er yderligere uddybet i afsnit 5.2. Trendanalysen har til 

formål at undersøge udviklingen i de underliggende parametre, som ligger til grund for de beregne-

de nøgletal i afsnit 4.3.1 og dermed komme et niveau dybere. 

4.3.3.1 Resultatopgørelse 
I nedenstående tabel fremvises resultaterne fra trendanalysen på den reformulerede resultatopgørel-

se med basisår i regnskabsåret 2008/2009. År 2014 er lavet som løbende 12 måneder og går dermed 

fra 1/5/13-30/4/14. Dermed er perioden ’vredet’ et halvt år ift. de andre år. I år 2014 er der ligeledes 

fremvist to kolonner. Én hvor der korrigeres for særlige poster, og én hvor de bibeholdes.  
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2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
+136 

2014 
137 

Omsætning 100 108 115 125 132 136 136 

Produktionsomkostninger 100 99 98 101 104 105 105 

Bruttoavance 100 114 126 139 148 154 154 

Distributionsomkostninger 100 105 111 120 124 129 129 

Administrationsomkostninger 100 90 98 87 76 73 73 
Forsknings- og udviklingsom-
kostninger 

100 104 106 92 101 98 98 

Andre driftsindtægter 100 53 58 76 48 49 49 

Andre driftsomkostninger 100 103 110 76 41 76 76 

EBITDA før særlige poster 100 132 154 186 206 217 217 

Særlige poster 100 104 0 0 0 1.250 0 

EBITDA 100 133 160 193 214 174 226 

Af- og nedskrivninger 100 107 96 91 89 87 87 

EBIT 100 143 185 233 263 209 281 

Skat af EBIT 100 136 177 222 245 193 259 

NOPAT 100 146 188 238 270 215 289 
Tabel 24: Trend analyse af Coloplast omsætning og driftsomkostninger 

Kilde: Egen tilvirkning  

Overordnet set er det en meget positiv udvikling, Coloplast har været igennem. Set over hele analy-

seperioden er selskabet vokset med 36% i omsætningen, mens omkostningerne er holdt på et meget 

lavere niveau. Således er produktionsomkostninger blot steget 5%, men distributionsomkostninger-

ne er steget 29%. Administrations- og forsknings- og udviklingsomkostninger har Coloplast sågar 

begrænset. Dette resulterer, i at selskabet oplever en stigning i bruttoavancen på 54% set over hele 

analyseperioden, mens NOPAT er vokset 89%, hvis der ses bort fra retssagerne.  

Alt i alt en meget positiv udvikling, hvor det stærkt forberede forhold mellem omsætning og om-

kostninger er imponerende. 

4.3.3.2 Balance 
I nedenstående tabel fremvises trendanalysen på udvalgte balanceposter med basisår i 2009. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Investeret kapital 100 92 92 94 96 92 

Imm. og mat. aktiver 100 95 89 86 84 84 

Varebeholdninger 100 105 96 108 119 118 

Tilgodehavender 100 122 125 131 159 162 

Driftsgæld  100 113 99 102 287 256 

Nettorentebærende gæld  100 83 59 20 3 8 
Tabel 25: Trend analyse af Coloplast Investerede Kapital og udvalgte balance poster 

Kilde: Egen tilvirkning  

																																																								
136 Særlige poster medtaget 
137 Renset for særlige poster 
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Som det kan ses fra ovenstående tabel, har der været en meget varierende udvikling i de udvalgte 

balanceposter. Mest interessant er det, at den investerede kapital set over analyseperioden er faldet 

med 8%. Sammenholdes dette med udviklingen i omsætningen, må det siges at være imponerende, 

at Coloplast har investeret mindre i driften, men formået at generere et større salg heraf. Coloplast 

har altså effektiviseret i driften. Det eneste røde flag, som kan identificeres fra trend analysen, er 

udviklingen i tilgodehavender. En stigning i tilgodehavender er negativt for likviditeten i virksom-

hed. Det er naturligt at tilgodehavender følger den underliggende udvikling i omsætningen. Dog kan 

det ved at sammenholde trendanalysen på resultatopgørelsen og balancen ses, at tilgodehavender er 

steget mere end omsætningen. Dermed har Coloplast tilladt længere kredittider eller større kredit til 

sine kunder. Endelig er driftsgælden set over hele analyseperioden steget voldsomt. Dette har en 

positiv effekt på likviditeten og skal derfor ses som en positiv udvikling, da selskabet kan finansiere 

en del af driften med dette. Sammenholdt med Coloplasts meget lave Financial Leverage vil den 

store stigning ikke have en negativ effekt på Coloplasts kreditværdighed, og stigningen betragtes 

konkluderende som positiv. 

4.3.4 Common-Size analyse 
I kommende afsnit foretages en Common-Size analyse af Coloplast resultatopgørelse. Analysen 

viser sammenhængen mellem driftsomkostningerne ift. omsætningen. Analysen foretages over hele 

analyseperioden, og det interessante er dermed udviklingen.  I nedenstående tabel er resultaterne fra 

Common-Size analysen vist. Som tilfældet var for trendanalysen er der vist resultater for 2014, bå-

de hvor særlige poster indgår, og hvor de ikke indgår. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
+138 

2014 
139 

Omsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Produktionsomkostninger -37% -34% -31% -30% -29% -29% -29% 

Bruttoavance 63% 66% 69% 70% 71% 71% 71% 

Distributionsomkostninger -30% -29% -29% -29% -28% -28% -28% 

Administrationsomkostninger -7% -5% -6% -5% -4% -4% -4% 
Forsknings- og udviklingsom-
kostninger 

-4% -4% -4% -3% -3% -3% -3% 

Andre driftsindtægter 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 

Andre driftsomkostninger 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

EBITDA før særlige poster 23% 28% 31% 34% 36% 37% 37% 

Særlige poster -1% -1% 0% 0% 0% -8% 0% 

EBITDA 22% 27% 31% 34% 36% 28% 37% 

																																																								
138 Særlige poster medtaget 
139 Renset for særlige poster 
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Af- og nedskrivninger -6% -6% -5% -5% -4% -4% -4% 

EBIT 16% 21% 25% 30% 32% 24% 33% 

Skat af EBIT -4% -5% -7% -8% -8% -6% -8% 

NOPAT 12% 16% 19% 22% 24% 18% 24% 
Tabel 26: Common-Size analyse af Coloplasts omsætning og driftsomkostninger 

Kilde: Egen tilvirkning  

Set over hele analyseperioden er det udelukkende positive resultater. Coloplast har formået at øge 

alle resultatposters andel af omsætningen og er dermed blevet mere profitabel. Dette ses specielt 

ved NOPAT, hvor selskabet ved analyseperiodens indgang kunne præsentere en NOPAT, som ud-

gør 12% af den samlede omsætningen. I 2014 har Coloplast forbedret dette til at være 24%. Den 

positive udvikling er generel hele vejen igennem analysen. De eneste røde flag, som identificeres i 

tabel 26, er (1) den negative indflydelse fra særlige poster i 2014, hvilket medfører at NOPAT blot 

udgør 18% af omsætningen mod 24% året før. Dette vejes dog ikke så højt da det forventes at være 

en engangspost jf. argumentation i afsnit 4.2.1.4 og dermed kun vil have en negativ indvirkning i 

denne regnskabsperiode. (2) Udviklingen mellem 2013 og 1. halvår 2014 tyder ikke på yderligere 

øget profitabilitet, da NOPAT udgør 24% i begge regnskabsperioder, hvorfor det kan frygtes, at den 

meget positive udvikling, Coloplast har haft mht. effektiviseringer, er ved at aftage. Tages der flere 

decimaler med i Common-Size analysen, viser den dog, at NOPAT i 2013 udgør 23,6%, mens den i 

2014 udgør 24,4%, og den positive udvikling ser derfor ud til at fortsætte om end i en lavere fart.  

4.4 Konklusion på regnskabsanalyse 
Indledningsvist til regnskabsanalysen blev regnskaberne korrigeret og reformuleret for at gøre disse 

klar til brug. Dette blev gjort for Coloplast og en udvalgt peer group bestående af Getinge AB, 

Medtronic Inc. og Stryker Corp. efter samme principper og for analyseperioden svarende til regn-

skabsårene 2008-2013 og første halvårlige regnskabsperiode 2014 for Coloplast. Analyseperioden 

blev fastsat til den periode af flere årsager. Først og fremmest indeholder analyseperioden flere for-

skellige makroøkonomiske konjunkturer, og der undersøges derfor på et grundlag, som tager højde 

for ændringer heri. Ydermere dækker analyseperioden hele den periode, den nuværende ledelse i 

Coloplast har siddet, og afspejler derfor den nuværende ledelses performance. Dermed sikres høj 

brugbarhed af analysens grundlag. 

Efterfølgende blev rentabiliteten undersøgt i Coloplast og holdt op mod performance i peer grou-

pen. Her var udviklingen i analyseperioden særlig interessant at undersøge. Det blev fundet, at Co-

loplast ved analyseperioden performede på samme niveau, som peer groupen, men senere havde en 

meget positiv udvikling, særligt sammenlignet med peer groupen, som havde en stagnerende eller 
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negativ udvikling. Særligt ROIC havde forbedret sig for Coloplast, hvilket kan forklares gennem et 

meget bedre omsætnings-omkostningsforhold og en bedre omsætningshastighed på den investerede 

kapital. Således kan Coloplast præsentere en ROIC i 2014 på 40,47%, mens den ved analyseperio-

dens indgang blot var 14,97%. Det endelige niveau i ROIC er betydeligt højere end peer groupens, 

hvorfor det kan konkluderes, at Coloplast med længder er den mest profitable forretning. Den ende-

lige konklusion på analysen af rentabiliteten og sammenligningen med peer groupen er derfor, at 

Coloplast har haft en yderst gunstig udvikling og generelt performer på et meget højere niveau end 

de sammenlignelige virksomheder.  

Da Coloplast beskæftiger sig indenfor fire forskellige forretningsenheder, og disse har forskellige 

vækstrater, blev forskellene heri undersøgt. Det blev fundet, at alle forretningsenheder på nær Hud- 

og Sårpleje har haft en vækst i salget, som har været over væksten på de underliggende markeder. 

Mens Stomi, Kontinens og Urologi har meget stabile, primært, et-cifferede vækstrater i den høje 

ende, har Hud- og Sårpleje historisk haft meget lav vækst. Coloplast har på trods af dette valgt at 

holde fast i forretningsenheden, og seneste delårsrapport viser, at der er tydelig bedring at spore. 

Således kunne forretningsenheden præsentere den højeste vækstrate af alle. 

For at bygge videre på den undersøgte rentabilitet af Coloplast, blev der foretaget en trendanalyse 

og Common-Size analyse. Disse bekræftede den meget positive udvikling i Coloplasts økonomiske 

performance. Dog blev det fundet, at udviklingen i Coloplasts tilgodehavender var negativ, og der 

vil derfor være muligheder for forbedringer her. Endelig viste Common-Size analysen, at den flotte 

udvikling, som der har været i profitabiliteten, synes at aftage nu. Dette kommer som et naturligt 

resultat af Coloplasts strategi, som nu fokuserer på profitabel vækst frem for øget profitabilitet. 

Dermed er der høj overensstemmelse mellem Coloplast strategi og den reelle eksekvering af denne, 

som kan ses direkte i regnskaberne.  

 På baggrund af ovenstående må det derfor forventes, at Coloplast i fremtiden vækster betydeligt 

på både top- og bundlinje, men at udviklingen i profitabiliteten vil have en aftagende vækstrate. 

Særligt udviklingen i Hud- og Sårpleje forventes at være meget positiv fremadrettet. 

5. Budgettering 
I kommende afsnit vil budgetteringen til proforma regnskaberne blive gennemgået. Indledningsvis 

vil budgetperioden blive fastsat og længden på denne forklaret. Efterfølgende vil budgetforudsæt-

ningerne og de underliggende valuedrivers blive gennemgået. Endelig vil kvaliteten af budgetterne 
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sikres ved at beregne diverse nøgletal for budgetperioden og herigennem sammenligne med den 

nuværende økonomiske performance i Coloplast. 

5.1 Budgetperiode 
DCF modellen baseres teoretisk set på tilbagediskontering af det frie cash flow i et uendeligt antal 

år. Da det er meningsløst at udarbejde proforma regnskaber i al uendelighed, antages det, at virk-

somhedens valuedrivers, herunder vækst, stabiliseres. Dette punkt, hvor stabiliseringen indtræffer, 

kaldes steady state. Steady state indtræffer, når en virksomheds konkurrencemæssige fordele er 

udtømt. Følgende betingelser skal være opfyldt140: 

1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate 

2. Profit Margin må forblive konstant. Dette sikrer sammen med ovenstående punkt, at drifts-

omkostningerne vokser med samme rate som salget 

3. Turnover rate Invested Capital må forblive konstant. Dette sikrer sammen med punkt 1, at 

Invested Capital vokser med samme rate som omsætningen 

4. Financial Leverage må forblive konstant. Dette sikrer sammen med punkt 1 og 3, at netto-

rentebærende gæld vokser med samme rate som omsætning. 

Ved at opfylde disse betingelser sikres, at det frie cash flow vokser med en konstant rate. Netop 

dette er en kritisk betingelse for, at steady state er indtruffet. 

For at bestemme budgetperiodens længde, altså den periode fra nu til steady state indtræffer, benyt-

tes nedenstående model. 

Længde af budgetperiode 
Vækstudsigter for branchen 

Lav  
(moden) 

Medium (konsolide-
ring) 

Høj  
(opstart) 

Virksomhedsspecifik 
konkurrencemæssig 
fordel 

Ingen 5 år 10 år 20 år 

Ja, på kort sigt 5 år 10 år 20 år 

Ja, både på kort 
og lang sigt 

10 år 20 år 20 år 

Figur 7: Overvejelser vedrørende budgetperiodens længde 
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 318 

Som det kan ses fra figur 7, tager modellen højde for de generelle vækstudsigter for branchen og 

virksomhedens konkurrencemæssige fordel, når budget perioden skal fastsættes. Disse vil blive 

gennemgået i kommende afsnit. 

																																																								
140 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 315 
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5.1.1 Vækstudsigter i branchen 
Branchen er blevet analyseret gennem hele afsnit 3.2. På nuværende tidspunkt er væksten at beteg-

ne som i konsolidering fasen, dette på baggrund af tabel 1 i afsnit 2.1.3, som viser, at den estimere-

de markedsvækst i Coloplasts branche er mellem 3-7 %. Dermed er der stadig betydeligt vækstpo-

tentiale i branchen, dog uden at der kan forventes meget høje markedsvækstrater. Sammenholdt 

med analysen gennem afsnit 3.1 og 3.2 er der flere forhold141, herunder specielt den stigende ældre 

befolkning, som taler for, at disse vækstrater kan opretholdes gennem en længere periode.  Dermed 

befinder Coloplast sig i ’Medium (Konsolidering)’ kolonnen i figur 7. 

5.1.2 Coloplasts konkurrencemæssige fordel  
Med baggrund i særligt afsnit 3.4, 3.5 og 4.3.1 vurderes Coloplast at have en konkurrencemæssig 

fordel både på kort og på lang sigt. Dette skyldes primært, at Coloplast er markedsledende indenfor 

både Stomi og Kontinens, har en meget dygtig ledelse, har en førende forsknings- og udviklingsaf-

deling, samt har en økonomisk performance, som er meget bedre sammenlignet med peer groupen. 

 På baggrund af ovenstående betragtninger fastsættes budgetperioden til 20 år. Den første halvdel 

af budgetperioden baseres i højere grad på de senere års økonomiske performance142, mens den sid-

ste halvdel i højere grad baseres på konklusionerne fra den strategiske analyse143144.  

5.2 Value drivers 
I nedenstående tabel vises de parametre, som danner rammerne for proforma regnskaberne. Budget-

forudsætninger følger anbefalingerne fra Professor Thomas Plenborg og Professor Christian V. Pe-

tersen og sikrer, at budgettet artikulerer og dermed, at det regnskabstekniske stemmer145. 

Budgetforudsætning Value driver 
Omsætning Markedsvækst, markedets størrelse og markedsandel 
EBITDA-margin I % af omsætningen 
Lånerenten I % af nettorentebærende gæld 
Effektiv skattesats Danske selskabsskat + tillæg 

Af- og nedskrivning I % af immaterielle og materielle anlægsaktiver 

Varebeholdninger I % af omsætningen 

Tilgodehavender I % af omsætningen 

Driftsgæld I % af omsætningen 

Nettorentebærende gæld I % af omsætningen 
Tabel 27: Budgetforudsætninger og underliggende valuedrivers 

Kilde: Egen tilvirkning  

																																																								
141 Se også tabel 9 i afsnit 3.3 
142 Analyseret gennem afsnit 4. 
143 Analyseret gennem afsnit 3. 
144 Valuation, measuring and managing the value of companies: side 234 
145 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 175-177 
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Som det kan ses fra tabel 27, er mange af budgetforudsætningerne afhængige af omsætningen, 

hvorfor der bliver lagt størst vægt på at begrunde estimaterne i denne. Udover omsætningen vil de 

mest kritisk vurderede budgetforudsætninger blive gennemgået i kommende afsnit. Proforma regn-

skaberne kan i fuld længde findes i bilag 19. 

5.2.1 Omsætningsmodel 
I kommende afsnit forklares omsætningsmodellen. Modellen budgetterer omsætningen for hver af 

Coloplasts fire forretningsenheder, da der er betydelige forskelle i forventet markedsvækst og Colo-

plasts konkurrencemæssige situation på markederne. Fælles for alle er, at omsætningen estimeres på 

baggrund af markedsvæksten og herigennem markedets størrelse. Endelig findes omsætningen ved 

Coloplasts forventede markedsandel af det samlede marked. Udgangspunktet for omsætningsmo-

dellen og omsætningsmodellen i fuld form er at finde i bilag 16. 

5.2.1.1 Stomi 
I nedenstående tabel er gennemsnittet for de fire perioder vist for forretningsenheden Stomi. 

Gennemsnit mDKK  E2014-E2018 E2019-E2023 E2024-E2028 E2029-E2033 
Markedsvækst 5,00% 5,00% 4,70% 2,90% 
Markedets størrelse 15.085 19.253 24.470 29.356 
Markedsandel 39,70% 42,40% 43,00% 43,00% 
Omsætning 6.000 8.171 10.522 12.623 

Tabel 28: Estimering af omsætning – Forretningsenheden Stomi 
Kilde: Egen tilvirkning  

Der budgetteres med, at markedsvæksten i de to første perioder vil være 5%, svarende til Coloplasts 

eget estimat, jf. afsnit 2.1.3. Herefter forventes det, at markedsvæksten vil falde og gå hen imod 

steady state, som indtræffer i 2033 med en markedsvækst på 2%.  Markedsvæksten vil i budgetperi-

oden primært været drevet af en voksende andel af ældre befolkning og øget adgang til sundheds-

pleje på særligt Emerging Markets, mens det vil være begrænset af sundhedsreformer, som sætter et 

pres på både priser og volume, jf. afsnit 3.3. Det forventes, at Coloplast gradvist vil øge sin mar-

kedsandel fra nuværende ca. 38% til 43% frem mod år 2022. Den stigende markedsandel skal ses i 

lyset af, at Coloplast har en stærk produkt pipeline, samt at selskabet har øget salgsstyrken og her-

igennem vil penetrere nye markeder, jf. afsnit 3.4.3. Særligt Coloplast Care forventes at have meget 

positiv indflydelse på markedsandelen. Det forventes ikke, at Coloplast vil kunne opnå en markeds-

andel højere end 43%, da selskabet kun kan vokse organisk, grundet begrænsninger fra konkurren-

cemyndighederne, jf. afsnit 3.2.1.3. Stomi vil i år 2033 stadig være Coloplast største forretningsen-

hed målt på omsætning, men andelen af totalomsætningen vil gå fra nuværende 42% til 34,5%. 
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5.2.1.2 Kontinens 
I nedenstående tabel er gennemsnittet for de fire perioder fremvist for forretningsenheden Konti-

nens. 

Gennemsnit mDKK  E2014-E2018 E2019-E2023 E2024-E2028 E2029-E2033 
Markedsvækst 5,00% 5,00% 4,70% 2,90% 
Markedets størrelse 10.443 13.329 16.941 20.323 
Markedsandel 48,50% 50,00% 50,00% 50,00% 
Omsætning 5.075 6.664 8.471 10.162 

Tabel 29: Estimering af omsætning – Forretningsenheden Kontinens 
Kilde: Egen tilvirkning  

Der budgetteres med, at markedsvæksten i de to første perioder vil være 5%, svarende til Coloplasts 

eget estimat, jf. afsnit 2.1.3. Herefter forventes det at markedsvæksten vil falde og gå hen imod 

steady state, som indtræffer i 2033 med en markedsvækst på 2%. Ligesom for Stomi, vil markeds-

væksten i Kontinens primært være drevet af stigende ældre befolkning, jf. afsnit 3.3. Der forventes 

at Coloplast vil kunne øge sin markedsandel frem mod år 2018 til 50%, da selskabet har en meget 

stærk produkt pipeline indeholdende intermitterende katetre, som forventes at have et stort potentia-

le, jf. afsnit 3.3. Ligesom for Stomi, vil Kontinens lide under, at forretningsenheden kun kan vokse 

organisk, grundet begrænsninger fra konkurrencemyndighederne, jf. afsnit 3.2.1.3. Kontinens vil gå 

fra at være Coloplast anden største forretningsenhed på nuværende tidspunkt til at være den tredje 

største med en andel af den samlede omsætning på ca. 28% i år 2033. Det bør endelig hertil nævnes, 

at særligt stigende konkurrence fra prisbillige konkurrenter forventes at lægge en dæmper på vækst-

potentialet i denne forretningsenhed, jf. afsnit 3.3. 

5.2.1.3 Urologi 
I nedenstående tabel er gennemsnittet for de fire estimerede perioder fremvist for forretningsenhe-

den Urologi. 

Gennemsnit mDKK  E2014-E2018 E2019-E2023 E2024-E2028 E2029-E2033 
Markedsvækst 4,00% 4,00% 3,70% 2,10% 
Markedets størrelse 10.139 12.336 14.947 17.043 
Markedsandel 12,70% 13,00% 13,00% 13,00% 
Omsætning 1.288 1.604 1.943 2.216 

Tabel 30: Estimering af omsætning – Forretningsenheden Urologi 
Kilde: Egen tilvirkning  

Der budgetteres med, at markedsvæksten i de to første perioder vil være 4%, svarende til Coloplasts 

eget estimat, jf. afsnit 2.1.3. Herefter forventes det, at markedsvæksten vil falde og gå hen imod 

steady state, som indtræffer i 2033 med en markedsvækst på 2%. Det forventes ikke, at Coloplast 

vil være i stand til at erobre yderligere markedsandele inden for denne forretningsenhed, hvorfor der 
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er budgetteret med en markedsandel på 13% gennem hele budgetperioden. Dermed følger væksten i 

forretningsenheden den forventede underliggende markedsvækst. Dette skyldes, at der på nuværen-

de tidspunkt er et højt antal udbydere og dermed meget hård konkurrence om kunderne, hvilket har 

medført et stort prispres, jf. afnsit 3.3. Hertil omtaler Coloplast ikke Urologi i sin stærke produkt 

pipeline. Urologi vil dermed forblive med at være Coloplast mindste forretningsenhed. 

5.2.1.4 Hud- og Sårpleje 
I nedenstående tabel er gennemsnittet for de fire estimerede perioder fremvist for forretningsenhe-

den Hud- og Sårpleje. 

Gennemsnit mDKK  E2014-E2018 E2019-E2023 E2024-E2028 E2029-E2033 
Markedsvækst 5,50% 6,80% 5,60% 4,00% 
Markedets størrelse 22.292 30.274 40.977 51.014 
Markedsandel 11,00% 15,70% 18,50% 21,00% 
Omsætning 2.476 4.783 7.603 10.731 

Tabel 31: Estimering af omsætning – Forretningsenheden Hud- og Sårpleje 
Kilde: Egen tilvirkning  

Denne forretningsenhed har historisk set været dårlig for Coloplast. Coloplast estimerer selv, at der 

vil være en markedsvækst på op i mod 5%, jf. afsnit 2.1.3. Der opereres i budgettet dog med en 

noget højere markedsvækst, hvilket i særdeleshed skyldes den stigende ældre befolkning, stigende 

andel af overvægtige, stigende tendens i diabetes- og kræftramte, samt den nye behandlingstype, jf. 

afsnit 3.3. I forlængelse af en højere markedsvækst budgetteres der også med, at Coloplast øger sin 

markedsvækst væsentligt til i 2033 at udgøre 22% mod 8,5% i dag. Dette skyldes i særdeleshed, at 

Coloplast har en meget stærk pipeline inden for forretningsenheden, jf. afsnit 3.6 og at de i den se-

neste delårsrapport har fremvist betydelige salgsfremgang i netop denne forretningsenhed, på hele 

11% organisk, jf. afsnit 4.3.2. Samtidig er Coloplast ikke begrænset til at vokse organisk indenfor 

denne forretningsenhed, hvor selskabet vil kunne kombinere en stærkt organisk salgsfremgang med 

vækst gennem opkøb af andre spillere. Samlet set vil denne forretningsenhed gå mod at blive Colo-

plast næststørste med en andel af den samlede omsætning på ca. 32% i år 2033.  

5.2.2 EBITDA-margin 
Coloplast har i analyseperioden forbedret sin EBITDA-margin væsentligt. Således har er den gået 

fra 23% til 37%, altså en forbedring på 14%-point over den fem årige periode. I nedenstående tabel 

er den årlige forbedring i EBITDA-margin vist. 

Årlig forbedring  E2014-E2018 E2019-E2023 E2024-E2028 E2029-E2033 
EBITDA-margin 0,75%-point 0,50%-point 0,25%-point 0,00%-point 

Tabel 32: Estimering af årlig EBITDA-margin forbedring  
Kilde: Egen tilvirkning  
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På trods af at Coloplast har fremvist årlige forbedringer i EBITDA-margin, som er væsentligt højere 

end de budgetterede, forventes det ikke, at Coloplast vil være i stand til at opretholde så høje årlige 

forbedringer. Dette skal ses i lyset af, at Coloplast har haft en aftagende trend, jf. tabel 26 i afsnit 

4.3.4. I de første fem år af budgetperioden budgetteres der med en årlig stigning i EBITDA-margin 

på 0,75%-point. Dette skyldes, at Coloplast stadig kan effektivisere i produktionen, hvor selskabet 

blandt andet forventer at øge produktionen i Ungarn, jf. afsnit 3.4.3. Samtidig følger de første fem 

år den årlige trend, som Coloplast har fremvist i seneste offentliggjorte delårsrapport, jf. afsnit 

4.3.4. De næstkommende fem år budgetteres der med årlige EBITDA-margin forbedringer på 

0,50%-point. De stadige forbedringer kan i denne periode forklares med Coloplasts produkt pipe-

line, hvor der i højere grad fokuseres på at levere profitable produktlanceringer frem for mange 

produktlanceringer, jf. afsnit 3.5.1.1. De næste fem budgetår budgetteres der med årlige forbedrin-

ger på 0,25%-point i EBITDA-marginen. Ved udgangen af denne periode vil Coloplast EBITDA-

margin udgøre 44%. Samlet set vil EBITDA-marginen stige fra 37,5% til 44%, hvilket i øvrigt 

stemmer godt overens med Coloplast forventninger om årlige forbedringer i størrelsesordenen 0,5-

1%-point, jf. afsnit 2.2.4. 

5.2.3 Effektiv skattesats 
Der budgetteres med en faldende effektiv skattesats i de første tre budgetår, grundet nedsættelsen af 

den danske selskabsskat, jf. afsnit 3.1.1.3. Dog budgetteres der med en effektiv skattesats, som lig-

ger 0,5%-point over den danske selskabsskattesats grundet en negativ påvirkning fra de højere in-

ternationale selskabsskattesatser. De 0,5%-point skyldes, at Coloplast selv estimerer, at den effekti-

ve skattesats vil være 25% i 2013/2014146, hvilket er 0,5%-point over den danske selskabsskattesats 

i denne år. Dermed forventes det, at denne tendens fortsætter.  

5.2.4 Immaterielle og materielle anlægsaktiver 
Coloplast har i analyseperioden formået at formindske den investerede kapitals andel af omsætnin-

gen147. Dette skyldes i høj grad, at immaterielle og materielle anlægsaktiver ikke er steget i samme 

hast som omsætningen, hvilket særligt skal ses i lyset af outsourcing af produktionen til billigere 

produktionsfaciliteter i blandt andet Ungarn, jf. afsnit 3.4.3. Det forventes, at Coloplast vil kunne 

yderligere udbygge denne tendens frem mod regnskabsåret 2016/2017, således at immaterielle og 

materielle anlægsaktiver på dette tidspunkt udgør 24% af den samlede omsætning. Dette svarer til 

																																																								
146 Delårsrapport 2013/2014: Ledelsesberetning 
147 Ved sammenholdning af tal fra afsnit 4.3.3.1 og 4.3.3.2 
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en forbedring på 2%-point årligt, hvilket følger den historiske udvikling i analyseperioden. Den 

fortsatte forbedring forklares særligt med yderligere outsourcing til Ungarn, jf. afsnit 3.4.3. 

5.2.5 Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger har historisk fulgt immaterielle og materielle anlægsaktiver med årligt i stør-

relsesordenen 13%. Der budgetteres derfor med, at af- og nedskrivninger årligt vil følge immateriel-

le og materielle anlægsaktiver med en fast sats på 13%. 

5.2.6 Nettorentebærende gæld 
Coloplast har i analyseperioden formået at sænke andelen af nettorentebærende gæld væsentligt, 

således at Financial Leverage i H1 2013/2014 blot udgør 0,03, jf. afsnit 4.3.1.5. Da Coloplast for-

venter at eliminere den nettorentebærende gæld fuldstændigt148, og at udviklingen i analyseperioden 

i øvrigt taler for dette, opereres der med en nettorentebærende gæld på 0 gennem hele budgetperio-

den. 

5.2.7 Working Capital 
Posterne hørende til Working Capital følger udviklingen i den samlede omsætning, da der historisk 

har været en fornuftig sammenhæng med omsætningsudviklingen, jf. 4.3.3.1 og 4.3.3.2. Således vil 

tilgodehavender udgøre 22% af omsætningen, mens varebeholdninger vil udgøre 9,5% af omsæt-

ningen. Endelig vil driftsgælden udgøre 5,1% af omsætningen. 

5.3 Vækst i terminalperioden  
Terminalperioden er den periode, hvor det forventes, at salgsvæksten, overskudsgrader og omsæt-

ningshastigheder når steady state, som nævnt i afsnit 5.1. Des kortere en budgetperiode des højere 

vil værdien af terminalperioden også være, hvorfor den eksplicit antagne vækst i perioden er vigtig. 

Ved fastsættelse af denne vækst, g, er der mange forhold, som der skal tages højde for. Hvis en 

virksomhed vokser mere end den globale økonomi som helhed, vil den over tid udgøre en større og 

større del af verdensøkonomien og til sidst vokse sig større end denne – dette er naturligvis ikke 

realistisk. Modsat dette gælder det, at hvis en virksomhed vokser med en lavere vækstrate end den 

globale økonomi, vil den over tid udgøre mindre og mindre af økonomien og til sidst helt forsvinde. 

Såfremt at virksomhed producerer et produkt, hvor det må forventes, at efterspørgslen falder over 

tid, vil en sådan antagelse være realistisk. Da Coloplast producerer indenfor sektoren medical devi-

ces, og markedsvæksten primært er drevet af en voksende ældre befolkning og et stigende antal 

diabetes- og kræftramte, vurderes det at være rimeligt at arbejde med en vækst i terminalperioden 

																																																								
148 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning 
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svarende til den gennemsnitlige historiske vækst i den globale økonomi. Således antages det impli-

cit, at Coloplast vil bibeholde den samme andel af den globale økonomi og dermed ikke destruere 

værdi. Endelig vælges væksten for den globale økonomi, da Coloplast i sandhed er en global virk-

somhed, som opererer på en stor del af verdens geografiske markeder. Da Coloplast har en forventet 

fremtidig geografisk salgsspredning på 20% i Emerging Markets og dermed 80% i Europa og Deve-

loped Markets, jf. afsnit 2.2.3, udregnes væksten i terminalperioden efter disse vægte. Der vurderes 

på den perioden 1980-2013, og det fuldstændige datasæt og beregning af g findes i bilag 17. 

Udregning af g Europa & Developed Markets Emerging Markets 
Gns. BNP vækst (1980-2013) 2,35% 4,37% 
Vægt 80% 20% 
Vækst i terminalperioden (g) 2,75%  

Tabel 33: Udregning af vækst i terminalleddet (g) 
Kilde: Egen tilvirkning  

5.4 Kvalitet af budgetter 
For at sikre realismen i budgetterne og herigennem høj kvalitet af disse, er udvalgte nøgletal udreg-

net for budgetperioden. Disse er i gennemsnitsform vist i nedenstående tabel. For udregning af nøg-

letallene for hvert enkelt budgetår henvises til bilag 20. 

Gennemsnit  E2014-E2018 E2019-E2023 E2024-E2028 E2029-E2033 
ROE 52,20% 60,67% 63,39% 63,61% 
ROIC 52,20% 60,67% 63,39% 63,61% 
Profit Margin 26,91% 29,74% 31,29% 31,68% 
Turnover rate 1,93 2,04 2,03 2,01 

Tabel 34: Udvikling i nøgletal i budgetperioden 
Kilde: Egen tilvirkning  

Som det kan ses i tabel 34, forventes der betydelige forbedringer i de to første perioder. Dette 

stemmer godt overens med udviklingen i nøgletallene i analyseperioden. På trods af at niveauet af 

nøgletallene er højt, vurderes disse at være realistiske netop pga. den historiske økonomiske per-

formance, der har været i Coloplast.  

6. Værdiansættelse 

6.1 Kapitalomkostning  
Tilbagediskonteringen af det frie cash flow sker gennem et estimeret vægtet gennemsnit af långi-

vers og ejernes afkastkrav, herefter benævnt WACC. Teoretisk set bør WACC tilpasses løbende, 

således at den afspejler den markedsværdibaserede kapitalstruktur. Dette er særligt relevant, såfremt 

der over tid sker markante ændringer i kapitalstrukturen. Da Coloplast de seneste år har arbejdet sig 
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målrettet hen imod en meget lav gældsandel, og de forventes at eliminere denne i første budgetår149 

sammenholdt med, at der i praksis typisk opereres med en konstant target kapitalstruktur, vil tilba-

gediskonteringen eksekveres med en konstant WACC. WACC udregnes efter følgende formel150: 

 

Hvor rd er afkastkravet på fremmedkapital, og reer ejernes afkastkrav. Da Coloplast som nævnt har 

nedbragt gældsandelen til et meget lavt niveau, og denne forventes at blive totalt elimineret i første 

budgetår, jf. afsnit 5.2.5, og forholdet  derfor vil udgøre 0, fokuseres der i følgende afsnit kun 

på at estimere ejernes afkastkrav. 

6.1.1 Ejernes afkastkrav 
Til at estimeres ejernes afkastkrav benyttes CAPM. Modellen dikterer grundlæggende at ved at ha-

ve en bred portefølje af aktier, vil investorer kun betale for den risiko, som ikke kan diversificeres 

væk. Det er derfor kun den systematiske risiko (β), som bliver prisfastsat151. CAPM kan sammen-

fattes i nedenstående formel: 

re = rf + e * (rm-rf) 

Hvor e er den systematiske risiko på egenkapitalen, rf er den risikofrie rente, og rm repræsenterer 

afkastet ved at holde markedsporteføljen. Forskellen mellem rm og rf er dermed markedets risiko-

præmie. 

6.1.1.1 Den risikofrie rente 
Den risikofrie rente udtrykker, hvor meget en investor kan tjene uden at påtage sig nogen risiko. 

Teoretisk set vil det bedste estimat for den risikofrie rente være det forventede afkast på en porteføl-

je med en beta på 0. Da det i praksis er forbundet med store omkostninger og mange problemer at 

konstruere en portefølje med en beta på 0, benyttes en danske 10-årig statsobligation som estimat 

for den risikofrie rente152. Den underliggende antagelse er derfor, at denne er risikofri. Den effekti-

ve rente på en 10-årig dansk statsobligation er 1,57 % pr. april 2014153. Det bemærkes, at dette er et 

historisk meget lavt niveau, hvorfor der i stedet opereres med en risikofri rente svarende til den 

																																																								
149 Årsrapport 2012/2013: Ledelsesberetning 
150 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 246 
151 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 249 
152 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 249 
153 Danmarks Nationalbanks rentesatser: pr. april 2014 
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gennemsnitlige effektive rente på en 10-årig danske statsobligation i perioden 2008 til april 2014. 

Dette svarer til 2,69 %154. 

6.1.1.2 Markedets risikopræmie 
Til at estimere markedets risikopræmie benyttes typisk en af to metoder, nemlig en ex-post tilgang 

eller en ex-ante tilgang. Ex-post tilgange undersøger forskellen mellem de historiske afkast på ak-

tiemarkedet og de historiske afkast på den risikofrie rente. Ex-ante tilgangen forsøger på basis af 

analytikeres konsensus på forecasts at udlede markedets implicitte risikopræmie.  

Som estimering af markedets risikopræmie benyttes medianen af brugte markedsrisikopræmier 

blandt 224 professorer i Europa. Denne beløber sig til 5,00%155.  

6.1.1.3 Estimering af beta 
Beta findes teoretisk ved at analysere på historiske afkast, hvor man måler kovariansen mellem den 

underliggende aktie og markedsporteføljen. Da der ikke er bred enighed om, hvor lang en periode 

dette skal gøres over, fremkommer flere forskellige resultater. Ved fastsættelse af Coloplast beta 

sammenholdes den beregnede beta på baggrund af historiske afkast derfor med et estimat for bran-

chen udarbejdet af Aswath Damodaran156. 

Historiske afkast 

Til at beregne beta på baggrund af historiske afkast benyttes daglige afkast. Der beregnes for to 

perioder netop for at påvise forskellen ved forskellige beregningsmetoder og begrunde, hvorfor 

denne fremgangsmåde til at estimere beta ikke kan stå alene. For at komme frem til beta benyttes 

følgende formel: 

 

Der henvises til bilag 21 for beregning af varians og beregning af kovarians157. For en 5-årig perio-

de, i.e. 2009-2013, er beta beregnet til 0,43. For en 2-årig periode, i.e. 2012-2013, er beta beregnet 

0,58. Som det kan ses, er der en betydelig forskel i de beregnede betaværdier, hvorfor det findes 

nødvendigt også at tage højde for branche estimatet. 

																																																								
154 Udregnet som simpelt gennemsnit på baggrund af Danmarks Nationalbanks rentesatser 
155 Plenborg & Petersen: Financial Statement Analysis s. 264 
156 Jf. Afsnit 1.2.3 
157 Historiske aktiekurser for Coloplast er fundet via NasdaqOMXNordic. Til markedsporteføljen er indekset OMXCAPGI benyttet, 
som er et indeks over det small-mid cap med et loft, i.e. ingen enkeltstående aktie kan veje mere end 20%. De historiske kurser er 
ligeledes fundet via NasdaqOMXNordic 

  cov(Ri,Rm )
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Brancheestimat 

Aswath Damodaran klassificerer Coloplast under kategorien ’Healthcare Products’. Her er unlever-

aged beta 1,00158 for hele sektoren. Typisk vil beta unleveraged omregnes til beta leveraged, men da 

der opereres med en target kapitalstruktur uden gæld, vil beta unleveraged være lig med beta lever-

aged. 

For at finde den beta, som benyttes til videre beregning, er ovenstående værdier vægtet i nedenstå-

ende tabel. Årsagen til, at de egen estimerede betaer blot vægter med 5%, skal findes i, at de tillæg-

ges lav værdi grundet den store forskel, der er ved forskellige beregningsperioder. 

Betatype 2-årig periode 5-årig periode Brancheestimat  
Betaværdi 0,43 0,58 1,00 
Vægt 5% 5% 90% 
Samlet beta 0,96   

Tabel 35: Beregning af beta 
Kilde: Egen tilvirkning  

6.1.1.4 Beregning af ejernes afkastkrav 
Da alle parametre nu kendes kan ejernes afkastkrav og dermed WACC beregnes. 

Parameter Værdi 
Den risikofrie rente  2,69% 
Markedets risikopræmie  5,00% 
Beta  0,96 
Ejernes afkastkrav  7,97% 

Tabel 36: Beregning af ejernes afkastkrav 
Kilde: Egen tilvirkning  

6.2 Værdiansættelse ved DCF 
Gennem DCF-modellen kan værdien af de fremtidige cash flows udregnes ved at tilbagediskontere 

med de relevante estimerede kapitalomkostninger. Herved beregnes Enterprise Value. Ved at fra-

trække den nettorentebærende gæld fra Enterprise Value fremkommer værdien af egenkapitalen: 

 

Her udgør det første led værdien af det frie cashflow i budgetperioden, mens de sidste led udgør 

værdien af det cashflow, som genereres i terminalperioden. Fælles for begge er, at de tilbagediskon-

teres med de vægtede kapitalomkostninger, WACC, som for Coloplasts vedkommende alene svarer 

til ejernes afkastkrav, re. Terminalværdien (TV) udregnes ved følgende formel: 

																																																								
158 Betas by sector, by Damodaran (opgjort pr. januar 2014) 
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FCFt+1 er det normaliserede niveau af det frie cash flow i det første år efter budgetperioden, og g er 

den forventede vækst i det frie cashflow i det uendelige.  

På baggrund af tidligere beregnede WACC og budgetteringer er fair value af Coloplast fastsat til 

DKK 531,99 pr. aktie pr. 7/5/2014.  Værdien er beregnet gennem en DCF, som er fremvist i neden-

stående tabel. Ydermere er værdien beregnet gennem EVA modellen for at sikre, at det regnetekni-

ske stemmer. EVA kan findes i bilag 23, mens DCF i fuld form kan findes i bilag 22.  

Værdiansættelse af Coloplast via DCF-modellen 
NPV af FCFF i budgetperioden 55.287
NPV af FCFF i terminalperioden 51.194
Estimeret Enterprise Value (pr. 30/09/2013) mDKK 106.481
Nettorentebærendegæld (t-1) 92
Estimeret markedsværdi af egenkapitalen (pr. 30/9/2013) mDKK 106.389
Antal udestående aktier Mio. 209,40 
Estimeret værdi pr. aktie (pr. 30/9/2013) 508,07
Værdi af fremdiskontering 23,92
Estimeret værdi pr. aktie (pr. 7/5/2014)  531,99

Tabel 37: DCF-model 
Kilde: Egen tilvirkning  

Da værdien af Coloplast ønskes estimeret pr. 7/5/2014, og den gennem DCF og EVA er beregnet 

pr. 30/9/2013, fremdiskonteres værdien med WACC. Den endelige estimerede kurs af en Coloplast 

B-aktie er over markedskursen pr. 7/5/2014, som udgør DKK 473,5159. Således er der på værdian-

sættelsesdagen en væsentligt potentiale i aktien, som ikke er afspejlet i markedskursen, hvorfor der 

på baggrund af værdiansættelsen gives en købsanbefaling. 

Terminalværdien udgør 48,1% af den samlede Enterprise Value. Denne afhænger meget af niveauet 

i sidste budgetår og er baseret på en fremskrivning med g af værdierne i det uendelige. Typisk vil 

terminalværdien udgøre en større del af den samlede værdi, men den relativt lille andel skyldes, at 

der arbejdes med budgetperiode på 20 år. På trods af at terminalværdien udgør en relativt lille andel 

af den samlede værdi, fungerer den stadig som én af de primære valuedrivers. Dette forhold og 

værdiansættelsens øvrige robusthed vil i følgende afsnit blive testet gennem en følsomhedsanalyse. 

 

																																																								
159 Euroinvestor: Coloplast B – Historiske kurser 
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6.3 Følsomhedsanalyse 
DCF-modellen tager udgangspunkt i en række antagelser og estimater af subjektiv karakter. Disse 

skøn og estimater er forbundet med usikkerhed, da de alle er ude i fremtiden. Det anses derfor som 

essentielt at undersøge følsomheden af de underliggende valuedrivers. Formålet med følsomheds-

analysen er at undersøge, hvad der sker med værdien af Coloplast, hvis én value driver ændrer sig, 

forudsat at alle andre forholder sig konstante. Nedenstående tabel opsummerer de kritiske valuedri-

vers og deres indvirkning på værdien. 

 Værdi ved ændring Procentvis ændring 
+1%-point -1%-point +1%-point -1%-point

Vækst i terminalperioden 590,72 492,14 11,04% -7,49% 

WACC 434,82 677,25 -18,27% 27,31% 

EBITDA-Margin 546,45 517,53 2,72% -2,72% 

Omsætningsvækst i budgetperioden 603,57 470,19 13,46% -11,62% 

Tabel 38: Følsomhedsanalyse 
Kilde: Egen tilvirkning  

Ved nuværende scenarie er værdien pr. aktie fastsat til DKK 531,99 pr. 7/5/2014, jf. afsnit 6.2. I 

tabel 38 er det illustreret, hvad effekten på kursen er ved en ændring på +/- 1%-point i de undersøg-

te valuedrivers.  

6.3.1 Vækst i terminalperioden  
I afsnit 6.2 blev det fastslået, at 48,1% af den samlede værdi, stammer fra terminalperioden, hvorfor 

det er interessant at undersøge, hvad der sker med værdien, såfremt væksten i denne periode ændrer 

sig. I værdiansættelsen blev der opereret med en vækst på 2,75%. Som det kan ses fra tabel 38, 

kommer følsomheden til udtryk ved en forholdsvis lille ændring i væksten. Dette er særligt interes-

sant, fordi væksten i terminalperioden er fastsat på baggrund af historisk data. Således vil værdien 

af Coloplast svinge mellem 11% og -7,5%, såfremt væksten ændrer sig med +/-1%-point. Dette 

vurderes dog som værende en forholdsvist lille ændring, da der historisk ikke er grund til at tro, at 

væksten på set over en lang periode vil ændre sig så meget. Dog bemærkes det, at det kan have en 

stor effekt alt efter, hvordan salget fordeler sig. Således har Emerging Markets en væsentlig højere 

forventet vækst end i Europa og på Developed Markets, hvorfor en ændring i fordelingen af salget 

vil kunne have en større indflydelse på den samlede værdi af Coloplast. 
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6.3.2 WACC 
WACC blev bestemt til 7,97% i afsnit 6.1.1.4. WACC har en central betydning i DCF-modellen. En 

stigning eller fald på 1%-point kan skyldes samtlige faktorer i WACC, dvs. kapitalstruktur, frem-

medkapitalomkostning og egenkapitalomkostning, herunder den risikofrie rente, markedsrenten og 

beta. Af tabel 38 fremgår det, at værdiansættelsen er meget følsom overfor ændringer i WACC. 

Således vil en ændring på 1%-point medføre hhv. et fald på 18% eller stigning på 27%. Det anses 

ikke som værende sandsynligt, at WACC skulle stige med 1%-point. Derimod anses det som væ-

rende mere sandsynligt, at WACC kan falde, såfremt Coloplast i fremtiden beslutter at ændre på 

kapitalstrukturen, således at selskabet arbejder med en større gældsandel. Dette vil højst sandsynligt 

medføre en lavere WACC, da rd alt andet lige er lavere end re. Dog bemærkes det, at en højere 

gældsandel vil medføre en større risiko, og at faldet i WACC som følge af rd delvist vil blive mod-

svaret af en stigning gennem en højere . Det anses på baggrund af ovenstående ikke som sandsyn-

ligt, at WACC vil svinge i så høj grad, hvorfor ændringen i værdien vil være tilsvarende mindre. 

6.3.3 EBITDA-Margin 
I budgetteringen opereres der med en EBITDA-Margin i 2014 på 37% og herefter årlige forbedrin-

ger på hhv. 0,75%-point, 0,50%-point og 0,25%-point. Da Coloplast har lavet væsentlige forbedrin-

ger de seneste år i sin EBITDA-Margin, og der generelt er stor usikkerhed omkring denne grundet 

den konkurrencemæssige situation, som er belyst i afsnit 3.2, er det interessant at undersøge, hvad 

en ændring i basisåret vil have af effekt på den samlede værdiansættelse. Som det kan ses fra tabel 

38, vil en +/-1%-points ændring i basisåret i EBITDA-Margin have en meget begrænset effekt. Så-

ledes vil det kun medføre en ændring på +/- 2,72%-point i værdien. Modellen er dermed ikke meget 

følsom overfor ændringer i EBITDA-margin i basisåret. 

6.3.4 Omsætningsvækst i budgetperioden 
Omsætningen i Coloplast er estimeret ud fra en omsætningsmodel, hvor driverne er markedsvæk-

sten og Coloplast markedsandel. Dermed bygger estimeringen på flere usikkerhedsfaktorer. Det er i 

tabel 38 fremvist, hvad en ændring på +/-1%-point i omsætningsvæksten i alle budgetårene vil have 

af indvirkning på den samlede værdi. Som det kan ses, vil værdien af Coloplast svinge med mellem 

13% og -12%, såfremt omsætningsvæksten ændrer sig med +/-1%-point. Da der er store usikkerhe-

der i estimaterne om omsætningsvæksten vurderes en ændring på +/-1%-point bestemt ikke at være 

usandsynlig, hvorfor det konkluderes, at værdiansættelsen er meget følsom overfor ændringer heri. 
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6.4 Værdiansættelse ved multipler  
Som supplement til DCF modellen inddrages en multipel analyse for at sammenligne den estimere-

de værdi af Coloplast med, hvad lignende virksomheder bliver handlet til. Et perfekt sammenlig-

ningsgrundlag er ikke muligt at opnå, eftersom der ikke findes virksomheder, der opererer på præcis 

samme markeder som Coloplast og dermed ikke har de samme fremtidsudsigter og forretnings-

grundlag. Multipelanalysen er initialt foretaget på et bredt grundlag indenfor hele ’Medical Devi-

ces’ sektoren og er herefter skåret ned til at indeholde nedenstående virksomheder, peer groupen. 

Peer groupen er valgt udfra, at de tilknyttede virksomheder tilnærmelsesvis har en EBITDA-

margin, salgsvækst eller EBITDA vækst som Coloplast, og at den herudover opererer indenfor 

samme overordnede sektor. Det fuldstændige grundlag kan findes i bilag 24. Der er i afsnit 1.2.5 

beskrevet, hvorfor P/E og EV/EBITDA multiplerne er valgt. Herudover er der fokuseret på ’tra-

ding’ multipler og dermed set bort fra ’transaktions’ multipler.   

mDKK 
Market 

Cap 
Debt EV P/E 

EV/E
BIT-
DA 

Sales 
Growt

h 

EBIT-
DA 

Growth 

EBIT-
DA 

Margin 
Coloplast160 106.389 92 106.481 39,2 25,6 7,8% 11,6% 36,6% 
Nipro Corp 7.831 16.171 24.002 50,8 10,21 13,5% 21,0% 14,1% 
Bio-Rad Labarotories 18.699 -1.106 17.594 46,8 10,40 4,9% -16,5% 14,2% 
West Pharmaceutical 
Services 

16.370 736 17.105 27,5 12,58 7,4% -4,5% 17,8% 

Hill-Rom Holdings 11.761 1.209 12.970 25,5 8,42 4,3% 26,4% 16,6% 
Smith & Nephew 74.616 1.173 75.788 24,8 10,00 4,4% 3,9% 31,3% 
CR Bard Inc 57.743 2.520 60.263 24,4 13,33 6,0% 12,3% 26,1% 
Haemonetics  8.893 1.331 10.224 18,6 14,23 9,6% -3,1% 13,8% 
Cooper 34.278 1.461 35.740 21,1 13,63 9,6% 7,4% 28,8% 
Reesmed  37.602 -2.942 34.660 21,8 13,36 11,8% 4,4% 30,0% 
MEDIAN 

 

24,8 12,58 7,4% 4,4% 17,8% 
GENNEMSNIT 29,0 11,80 8,0% 5,8% 21,4% 
High, ex. Colo. 50,8 14,23 13,5% 26,4% 31,3% 
Low, ex. Colo. 18,6 8,42 4,3% -16,5% 13,80% 

Tabel 39: Multipler 
Kilde: Egen tilvirkning og på baggrund af data fra Bloomberg  

Som det kan ses fra tabel 39 værdiansættes Coloplast til EV/EBITDA multipel, som er væsentligt 

større end peer groupens. Således er Coloplasts implicitte multipel 25,6, mens median for peer 

groupen er 12,58. Den høje multipel kan forklares med, at Coloplast har en højere EBITDA-margin 

end peer groupen. Samt ligger i toppen, når der vurderes på væksten i EBITDA i seneste regnskabs-

år. 

																																																								
160 Der tages her udgangspunkt i den estimerede markedsværdi, jf. afsnit 6.2 
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Vurderes der på P/E, værdiansættes Coloplast til en multipel, som ligger noget højere end medianen 

men samtidig et stykke under de højest værdiansatte. Som det kan ses fra tabel 39, er der en tydelig 

sammenhæng med salgsvæksten og P/E. Således handles virksomhederne med høj salgsvækst til en 

højere P/E. 

Samlet set underbygger multipelanalysen værdiansættelsen gennem DCF. Dette på trods af, at Co-

loplast handles til en væsentligt højere EV/EBITDA. Dette kan forklares med de højere marginer, 

som Coloplast opererer med.  

7. Konklusion 
Afhandlingens formål har været at estimere værdien af Coloplasts B-aktie. Dette er blevet gjort 

gennem DCF-modellen, som er blevet suppleret af EVA-modellen for at sikre det regnskabstekni-

ske og en multipelanalyse for at undersøge, om den estimerede værdi stemmer overens med, hvad 

lignende virksomheder bliver handlet til. For at estimere værdien af Coloplast har det været nød-

vendigt at foretage en strategisk analyse og en regnskabsanalyse. 

Den strategiske analyse havde til formål at identificere de væsentligste ikke finansielle-

valuedrivers. Dette blev gjort gennem en ekstern analyse i form af Porters Five Forces og PEST, 

samt en intern analyse i form af Porters Værdikædeanalyse og en analyse af den fremlagte strategi. 

Det blev i den eksterne analyse fundet, at der i branchen er meget hård kamp om markedsandelene, 

hvilket særligt skyldes den moderate markedsvækst. Samtidig blev det fundet, at markedsvæksten 

blev begrænset af politiske reformer, som udhuler vækstpotentialet. Dog taler en stigende ældre 

befolkning og et stigende antal kræft- og diabetesramte for, at markederne kan blive ved med at 

vokse med moderate hastigheder. I den interne analyse blev der særligt lagt vægt på ledelsens ekse-

kvering af fremlagte strategier. Således er alle hidtil præsenterede strategier lykkedes for den nuvæ-

rende ledelse, og den seneste fremlagte omhandlende øget salgsvækst tyder også på at lykkes. Net-

op pga. af ledelsens særlige succes med sine strategier, som har bidraget til en gunstig situation, 

blev Coloplast vurderet til at have en langvarig konkurrencemæssig fordel. 

Regnskabsanalysen viser gennem en sammenligning med den udvalgte peer group, at Coloplast har 

forbedret sig over hele linjen. Således har selskabet forbedret ROIC fra ca. 15% til ca. 40,5% over 

den femårige analyseperiode. Årsagen til fremgangen skal dels findes i et stærkt forbedret omsæt-

nings-omkostningsforhold, som i stor stil kan forklares med effektiviseringer i produktionen, dels 

kan fremgangen forklares med en stærk forbedring i virksomhedens pengebindinger. Således er 
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Coloplast gået fra at have den investerede kapital bundet i 281 dage til blot 213 dage i løbet af ana-

lyseperioden. Hele denne flotte fremgang, Coloplast har leveret, skal endda ses i lyset af en finans-

krise, hvilket blandet andet kommer til udtryk ved, at det er gået knapt så godt for peer groupen. De 

har således haft enten en negativ eller stagnerende udvikling. Endelig viste regnskabsanalysen, at 

Coloplast har haft en begrænset omsætningsvækst i analyseperioden, hvilket blandt andet bunder i 

strategien, som har fokuseret på effektiviseringer. Det seneste punkt i strategien er dog at øge væk-

sten, hvilket synes at lykkes i den seneste udgivne delårsrapport. Således vokser alle forretningsen-

heder mere, end tilfældet har været i den øvrige analyseperiode. Særligt interessant er det, at forret-

ningsenheden Hud- og Sårpleje er kommet i gang, og for første halvår 2013/2014 kan præstere en 

organisk vækst på 11%  mod meget små eller negative vækstrater i årene før. Netop dette forhold 

har bidraget særligt den estimerede værdi. 

Gennem en budgettering baseret på den strategiske analyse og regnskabsanalysen over en 20 årig 

periode blev værdien af én Coloplast B-aktie fundet til DKK 532 pr. 7/5/2014, hvilket er 12,5% 

højere end markedskursen på skæringstidspunktet. Budgetperioden blev fastsat til 20 år, grundet 

markedets generelle moderate vækst og Coloplasts særlige fordelagtige konkurrencemæssige situa-

tion. 

Følsomhedsanalysen viser, at den estimerede værdi er følsom over for selv små ændringer i særligt 

WACC, væksten i terminalperioden og omsætningsvæksten. Det er dog vurderet, at det er mest 

sandsynligt, at ændringer i disse parametre vil have en positiv effekt på værdien af en Coloplast B-

aktie, da de på nuværende tidspunkt ikke opererer med gæld og at væksten i terminalperioden er 

bygget på en forventning om, at salget i fremtiden stadig primært vil komme fra Europa og Develo-

ped Markets. Således vil en ændring i det geografiske salg hen i mod Emerging Markets bidrage til 

en højere værdi. På trods af at værdien gennem DCF vurderes at være følsom, underbygges denne 

dog af multipelanalysen. Alt i alt konkluderes det, at Coloplast aktien er undervurderet i markedet, 

og at der stadig er et potentiale i aktien på trods af de store stigninger, der har været i kursen over de 

seneste fem år. 
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Bilag 1 – Coloplast rapporterede resultatopgørelse 2008-2013 

Årsrapporter 

COLOPLAST A/S 
KONCERNREGNSKAB 
RESULTATOPGØRELSE 
1. OKTOBER – 30. SEPTEMBER 
mDKK 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Omsætning 11.635 11.023 10.172 9.537  8.820 
Produktionsomkostninger -3.769 -3.678 -3.604 -3.693  -3.717 
Bruttoresultat 7.866 7.345 6.568 5.844  5.103 
Distributionsomkostninger -3.312 -3.172 -2.988 -2.817  -2.685 
Administrationsomkostninger -533 -622 -604 -557  -614 
Forsknings- og udviklings-
omkostninger 

-380 -342 -415 -409  -389 

Andre driftsindtægter 43 68 52 47  89 
Andre driftsomkostninger -12 -22 -32 -30  -29 
Driftsresultat før særlige 
poster 

3.672 3.255 2.581 2.078  1.475 

Særlige poster 0 0 0 -83  -80 
Driftsresultat (EBIT) 3.672 3.255 2.581 1.995  1.395 
Resultatandele efter skat af 
kapitalandele i associerede 
virksomheder 

-1 -1 -1 0  0 

Finansielle indtægter 96 42 47 18  61 
Finansielle omkostninger -142 -342 -172 -339  -245 
Resultat før skat 3.625 2.954 2.455 1.674  1.211 
Skat af årets resultat -914 -760 -637 -431  -328 
Årets resultat 2.711 2.194 1.818 1.243  883 
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Delårsrapporter 

COLOPLAST A/S 
KONCERNREGNSKAB 
RESULTATOPGØRELSE 
1. OKTOBER – 31. MARTS 
mDKK 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
Omsætning  6.080  5.707  5.346  5.004   4.568 
Produktionsomkostninger  -1.918  -1.883  -1.833  -1.815   -1.789 
Bruttoresultat  4.162  3.824  3.513  3.189   2.779 
Distributionsomkostninger  -1.746  -1.614  -1.553  -1.508   -1.347 
Administrationsomkostninger  -240  -274  -321  -285   -284 
Forsknings- og udviklings-
omkostninger 

 -185  -195  -177  -223   -200 

Andre driftsindtægter  21  20  19  20   23 
Andre driftsomkostninger  -15  -5  -18  -5   -15 
Driftsresultat før særlige 
poster 

 1.997  1.756  1.463  1.188   956 

Særlige poster  -1.000  -   -     -51 
Driftsresultat (EBIT)  997  1.756  1.463  1.188   905 
Resultatandele efter skat af 
kapitalandele i associerede 
virksomheder 

 -   -1  -   -   -  

Finansielle indtægter  76  16  30  16   10 
Finansielle omkostninger  -51  -84  -153  -119   -178 
Resultat før skat  1.022  1.687  1.340  1.085   737 
Skat af årets resultat  -261  -435  -342  -282   -199 
Årets resultat  761  1.252  998  803   538 
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Bilag 2 – Coloplast rapporterede balance 2008-2013 

COLOPLAST A/S 
KONCERNREGNSKAB 
BALANCE - AKTIVER 
30. september 
mDKK 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Erhvervede patenter og varemærker mv. 687 837 941 939  1.012  1.134 
Goodwill 735 767 737 670  629  641 
Software 59 79 115 123  133  106 
Forudbetalinger og immaterielle an-
lægsaktiver under udvikling 

35 22 9 35  34  46 

Immaterielle anlægsaktiver 1.516 1.705 1.802 1.767  1.808  1.927 
          
Grunde og bygninger 978 1.107 1.133 1.194  1.251  1.173 
Produktionsanlæg og maskiner 789 826 886 937  1.004  781 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 110 121 154 176  207  196 
Forudbetalinger og materielle anlægsak-
tiver under udførelse 

409 232 93 141  173  584 

Materielle anlægsaktiver 2.286 2.286 2.266 2.448  2.635  2.734 
          
Kapitalandele i associerede virksomhe-
der 

14 7 6 2  0  0 

Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 0 4  4  4 
Udskudt skatteaktiv 164 193 163 178  147  146 
Andre tilgodehavender 18 16 16 19  0  0 
Andre langfristede aktiver 196 216 185 203  151  150 
          
Langfristede aktiver 3.998 4.207 4.253 4.418  4.594  4.811 
          
Varebeholdninger 1.069 1.008 946 959  986  1.224 
          
Tilgodehavender fra salg 1.970 1.922 1.820 1.696  1.530  1.563 
Selskabsskat 56 55 11 23  31  11 
Andre tilgodehavender  313 282 231 109  114  101 
Periodeafgrænsningsposter 87 84 71 90  78  77 
Tilgodehavender 2.426 2.343 2.133 1.918  1.753  1.752 
          
Værdipapirer 367 645 568 1  1  1 
          
Likvide beholdninger 1.504 1.973 1.318 475  629  193 
          
Kortfristede aktiver 5.366 5.969 4.965 3.353  3.369  3.170 
          

Aktiver i alt 9.364 10.176 9.218 7.771  7.963  7.981 
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COLOPLAST A/S 
KONCERNREGNSKAB 
BALANCE - PASSIVER 
30. september 
mDKK 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Aktiekapital 220 225 225 225 225 230

Reserve for valutakursreguleringer -89 0 -74 -21 -49 0

Reserve for valuta og renteafdækning 35 -40 -32 0 0 8

Forslag til udbytte for regnskabsåret 1.473 841 585 422 300 257

Overført overskud 5.130 5.016 3.748 2.826 2.374 1.795

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 1

Egenkapital i alt 6.769 6.042 4.452 3.452 2.850 2.291

          
Hensættelser til pensioner og lignen-
de forpligtelser 

181 157 113 80 75 90

Hensættelser til udskudt skat 96 176 155 186 225 191

Andre hensatte forpligtelser 8 5 4 11 23 16

Gæld til realkreditinstitutter 0 0 459 460 459 467

Kreditinstitutter i øvrigt 0 0 1.537 1.091 1.797 2.316

Anden gæld 8 16 334 359 447 370

Periodeafgrænsningsposter 36 72 77 74 100 70

Langfristede forpligtelser 329 426 2.679 2.261 3.126 3.520

          
Hensættelser til pensioner og lignen-
de forpligtelser 

14 13 8 10 14 9

Andre hensatte forpligtelser 9 14 35 18 12 19

Gæld til realkreditinstitutter 0 0 6 7 14 13

Kreditinstitutter i øvrigt 111 1.296 92 165 219 474
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 

418 478 420 455 428 397

Selskabsskat 764 671 516 490 242 211

Anden gæld 925 1.208 983 882 1.054 1.036

Periodeafgrænsningsposter 25 28 27 31 4 11

Kortfristede forpligtelser 2.266 3.708 2.087 2.058 1.987 2.170

          

Forpligtelser 2.595 4.134 4.766 4.319 5.113 5.690

          

Passiver i alt 9.364 10.176 9.218 7.771 7.963 7.981
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Bilag 3 – Coloplast reformulerede resultatopgørelse 2008-2013 

COLOPLAST A/S 
ANALYTISK RESULTATOPGØRELSE 
1. oktober – 30. september 
mDKK 2013/2014H1* 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Omsætning 12.008 11.635 11.023 10.172 9.537 8.820
Produktionsomkostninger -3.458 -3.423 -3.334 -3.203 -3.237 -3.285
Bruttoavance 8.550 8.212 7.689 6.969 6.300 5.535
Distributionsomkostninger -3.402 -3.276 -3.147 -2.930 -2.756 -2.633
Administrationsomkostninger -422 -439 -499 -566 -515 -575
Forsknings- og udviklingsomkost-
ninger 

-357 -368 -333 -385 -379 -363

Andre driftsindtægter 44 43 68 52 47 89
Andre driftsomkostninger -22 -12 -22 -32 -30 -29
EBITDA før særlige poster 4.391 4.160 3.756 3.108 2.667 2.024
Særlige poster 0 0 0 0 -83 -80
EBITDA 4.391 4.160 3.756 3.108 2.584 1.944
Af- og nedskrivninger -478 -488 -501 -527 -589 -549
EBIT 3.913 3.672 3.255 2.581 1.995 1.395
Skat af EBIT -977 -926 -837 -670 -514 -378
NOPAT 2.936 2.746 2.418 1.911 1.481 1.017
Nettofinansielle omkostninger 47 -47 -301 -126 -321 -184
Skatteskjold -12 12 77 33 83 50
Nettofinansielle omkostninger efter 
skat 

35 -35 -224 -93 -238 -134

Året resultat 2.971 2.711 2.194 1.818 1.243 883
* Løbende 12 måneder (sidste seks måneder i 2012/2013 og første seks måneder i 2013/2014)
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Bilag 4 – Coloplast reformulerede balance 2008-2013 

COLOPLAST A/S 

ANALYTISK BALANCE - SET FRA AKTIV SIDEN 

Pr. 30. september  
 mDKK 2013 2012 2011 2010  2009 2008 
Aktiver i alt 9.364 10.176 9.218 7.771 7.963 7.981
Kapitalandele i associerede virksom-
heder 

14 7 6 2 0 0

Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 0 4 4 4
Selskabsskat 56 55 11 23 31 11
Værdipapirer 367 645 568 1 1 1
Likvide beholdninger 1.474 1.934 1.292 466 616 189

Hensættelser til udskudt skat 96 176 155 186 225 191
Andre hensatte forpligtelser 8 5 4 11 23 16
Periodeafgrænsningsposter 36 72 77 74 100 70
Andre hensatte forpligtelser 9 14 35 18 12 19
Leverandører af varer og tjenesteydel-
ser 

418 478 420 455 428 397

Periodeafgrænsningsposter 25 28 27 31 4 11
Investeret kapital 6.861 6.762 6.623 6.501 6.519 7.072

 
COLOPLAST A/S 

ANALYTISK BALANCE - SET FRA AKTIV SIDEN 
Pr. 30 september 
mDKK 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Egenkapital i alt 6.769 6.042 4.452 3.452 2.850 2.291
Hensættelser til pensioner og lignende 
forpligtelser 

181 157 113 80 75 90

Gæld til realkreditinstitutter 0 0 459 460 459 467
Kreditinstitutter i øvrigt 0 0 1.537 1.091 1.797 2.316
Anden gæld 8 16 334 359 447 370
Hensættelser til pensioner og lignende 
forpligtelser 

14 13 8 10 14 9

Gæld til realkreditinstitutter 0 0 6 7 14 13
Kreditinstitutter i øvrigt 111 1.296 92 165 219 474
Selskabsskat 764 671 516 490 242 211
Anden gæld 925 1.208 983 882 1.054 1.036
Rentebærende gæld i alt 2.003 3.361 4.048 3.544 4.321 4.986

Kapitalandele i associerede virks. 14 7 6 2 0 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 0 0 4 4 4
Selskabsskat 56 55 11 23 31 11
Værdipapirer 367 645 568 1 1 1
Likvide beholdninger 1.474 1.934 1.292 466 616 189
Rentebærende aktiver i alt 1.911 2.641 1.877 496 652 205
Nettorentebærende gæld 92 720 2.171 3.049 3.669 4.781

Investeret kapital 6.861 6.762 6.623 6.501 6.519 7.072
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Bilag 5 – Getinge AB reformulerede resultatopgørelse 2008-2013 

GETINGE AB 
ANALYTISK RESULTATOPGØRELSE 
1. januar – 31. december 
mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning  19.272  22.816  22.172  21.854  24.248   25.287 
EBIT  2.877  3.070  3.689  3.924  4.006   3.748 
NFO  751  436  573  480  570   595 
Skat af årets resultat  603  720  836  907  905   858 
Årets resultat  1.523  2.126  2.280  2.537  2.531   2.295 
EBT  2.126  2.846  3.116  3.444  3.436   3.153 

Effektiv skattesats 28,36% 25,30% 26,83% 26,34% 26,34% 27,21%

 

Bilag 6 – Getinge AB reformulerede balance 2008-2013 

GETINGE AB 
ANALYTISK BALANCE – SET FRA PASSIVSIDEN 
1. januar – 31. december 
mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egenkapital i alt  10.676  12.562  13.248  14.636   15.200   16.560 
Finansieringsaktiviteter på pas-
sivsiden:             
 Interes-bearing long-term loans   13.150  16.037  11.411  15.121   13.163   13.566 
 Other long-term liabilities   4  4  22  14   21   20 
 Provisions for pensions, interest-
bearing   1.730  1.634  1.813  1.627   2.111   2.298 
 Financial instruments   563  205  351  627   757   -  
 Other provisions, current   322  502  232  171   157   197 
 Interest-bearing. Current loans   94  15  1.245  1.568   4.362   3.603 
 Current tax liabilities   369  194  239  320   238   211 
 Financial intruments   773  329  149  313   96   660 
 Other liabilities   388  468  443  481   414   524 
 Accrued expenses and prepaid 
income  2.091 1.982 2.025 2.275   2.264  2.358 
        
Finansieringsaktiviteter på aktiv 
siden             
 Financial instruments, long-term   137  421  370  66   113   138 
 Long-term financial receivables   69  65  113  104   270   122 
 Current tax receivables   105  79  47  118   66   169 
 Financial instruments, current   92  307  405  354   267   480 
 Cash and cash equivalents   1.506  1.389  1.093  1.207   1.254   1.148 
              
Investeret kapital  28.251  31.671  29.150  35.304   36.813   37.940 
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GETINGE AB 
ANALYTISK BALANCE – SET FRA AKTIVSIDEN 
1. januar – 31. december 
mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aktiver i alt  33.032  37.498  34.585  41.469   42.921  44.303 
Finansieringsaktiviteter på aktiv si-
den: 

       

 Financial instruments, long-term   137  421  370  66   113  138 
 Long-term financial receivables   69  65  113  104   270  122 
 Current tax receivables   105  79  47  118   66  169 
 Financial instruments, current   92  307  405  354   267  480 
 Cash and cash equivalents   1.506  1.389  1.093  1.207   1.254  1.148 
         
 Driftsaktiviteter på passivsiden         
 Provisions for pensions, noninterest-
bearing  

 358  353  39  41   47  51 

 Deferred tax liabillity   451  1.103  979  1.604   1.378  1.410 
 Other provisions, long term   154  158  249  271   241  258 
 Restructuring reserve   68  202  219  172   201  238 
 Advance payments from customers   144  155  235  293   365  467 
 Accounts payable - trade   1.697  1.595  1.686  1.935   1.906  1.882 
         
 Investeret kapital   28.251  31.671  29.150  35.304   36.813  37.940 
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Bilag 7 – Medtronic Inc. reformulerede resultatopgørelse 2008-2013 

MEDTRONIC INC. 
ANALYTISK RESULTATOPGØRELSE 
1. maj – 30. april 
mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Omsætning  13.515  14.599  15.817  15.993  16.184   16.590 
EBIT  2.776  2.623  4.215  4.001  3.564   3.618 
NFO  36  183  246  278  149   151 
Skat af årets resultat  602  370  870  627  730   784 
Årets resultat  2.138  2.070  3.099  3.096  3.415   3.467 
EBT  2.740  2.440  3.969  3.723  4.145   4.251 
Effektiv skattesats 21,97% 15,16% 21,92% 16,84% 17,61% 18,44%

 

Bilag 8 – Medtronic Inc. reformulerede balance 2008-2013 

MEDTRONIC INC. 
ANALYTISK BALANCE – SET FRA PASSIVSIDEN 
Pr. 30. april 
mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egenkapital i alt  11.536  13.182  14.629  15.968   17.113   18.671 
Finansieringsaktiviteter på passivsiden:        
Accrued income taxes  -   130  235  50   154   88 
Long-term debt  5.802  6.253  6.944  8.112   7.359   9.741 
Long-term accrued compensation and 
retirement benefits 

 304  329  516  480   759   752 

Long-term accrued income taxes  519  475  595  496   1.005   1.168 
Other long-term liabilities  502  87  196  434   379   278 
         
Finansieringsaktiviteter på aktivsiden:        
 Cash    1.060  1.271  1.400  1.382   1.172   860 
Investments  2.875  3.174  7.007  7.166   8.178   10.211 
         
Investeret Kapital  14.728  16.011  14.708  16.992   17.419   19.627 
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MEDTRONIC INC. 
ANALYTISK BALANCE – SET FRA PASSIVSIDEN 

Pr. 30. april 
mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Aktiver i alt  22.198  23.588  28.090  30.424   32.818   34.841 
Finansieringsaktiviteter på aktiv siden:             
 Cash    1.060  1.271  1.400  1.382   1.172   860 
Investments  2.875  3.174  7.007  7.166   8.178   10.211 
              
 Driftsaktiviteter på passivsiden              
Short-term borrowings  1.154  522  2.575  1.723   3.274   910 
Accounts payable  383  382  420  511   565   622 
Accrued compensation  789  901  1.001  896   912   1.011 
Deferred tax liabilities  -   -   -   -   14   16 
Other accrued expenses  1.209  1.212  890  1.534   1.008   1.244 
Long-term deferred tax liabilities  -   115  89  220   276   340 
              
Investeret Kapital  14.728  16.011  14.708  16.992   17.419   19.627 
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Bilag 9 – Stryker Corp. reformulerede resultatopgørelse 2008-2013 

STRYKER CORP. 
ANALYTISK RESULTATOPGØRELSE 
1. januar – 31. december 
mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning  N/A  6.723  7.320  8.307  8.657   9.021 
EBIT  N/A  1.594  1.751  1.686  1.741   1.256 
NFO  N/A  -30  22  -   36   44 
Skat af årets resultat  N/A  517  456  341  407   206 
Årets resultat  N/A  1.107  1.273  1.345  1.298   1.006 
EBT  N/A  1.624  1.729  1.686  1.705   1.212 
Effektiv skattesats  N/A 31,83% 26,37% 20,23% 23,87% 17,00%

 

Bilag 10 – Stryker Corp. reformulerede balance 2008-2013 

STRYKER CORP. 
ANALYTISK BALANCE – SET FRA PASSIVSIDEN 
Pr. 31. december  
mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egenkapital i alt  5.407  6.595  7.174  7.683  8.597   9.047 
Finansieringsaktiviteter på passivsiden: 
Income taxes  30  135  47  116  70   131 
Current maturities of debt  21  18  25  17  16   25 
Long-term debt  -   -   996  1.751  1.746   2.739 
Other liabilities  735  1.035  1.120  1.143  987   1.300 
              

Finansieringsaktiviteter på aktivsiden:  
Cash  701  659  1.758  905  1.395   1.339 
Marketable scrutities  1.495  2.296  2.622  2.513  2.890   2.641 
              
Investeret Kapital  3.996  4.828  4.982  7.292  7.131   9.262 
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STRYKER CORP. 
ANALYTISK BALANCE – SET FRA AKTIVSIDEN 

Pr. 31. december 

mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aktiver i alt  7.603  9.071  10.895  12.405  13.206   15.743 
Finansieringsaktiviteter på aktiv siden: 
Cash 701,1 658,7 1758 905 1395 1339
Marketable scrutities 1494,5 2296,1 2622 2513 2890 2641
              
 Driftsaktiviteter på passivsiden  
Accounts payable  274  200  292  345  288   314 
Accrued compensation  337  354  418  444  467   535 
Dividend payable  159  60  70  81  101   115 
Accrued expenses and other 
liabilities  642  674  753  825  934   1.537 
      
Investeret Kapital  3.996  4.828  4.982  7.292  7.131   9.262 
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Bilag 11 – Coloplast opdeling af afskrivninger 

Årsrapporter: 

COLOPLAST A/S 
OPDELING AF AFSKRIVNINGER 
1. oktober – 30. september 
mDKK 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Immaterielle anlægsaktiver 162 181 176 181 170

- Produktionsomkostninger 117 126       
- Distributionsomkostninger 12 12       
- Administrationsomkostninger 32 43       
- Forsknings- og udviklingsomkostnin-

ger 1 0       
Materielle anlægsaktiver 326 320 351 408 379

- Produktionsomkostninger 229 218       
- Distributionsomkostninger 24 13       
- Administrationsomkostninger 62 80       
- Forsknings- og udviklingsomkostnin-

ger 11 9       
Produktionsomkostninger 346 344 401 456 432
Distributionsomkostninger 36 25 58 61 52
Administrationsomkostninger 94 123 38 42 39
Forsknings- og udviklingsomkostninger 12 9 30 30 26

 

Delårsrapporter: 

COLOPLAST A/S 
OPDELING AF AFSKRIVNINGER 
mDKK 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
Produktionsomkostninger 194 194 229 256 235
Distributionsomkostninger 19 13 31 33 27
Administrationsomkostninger 51 68 22 23 19
Forsknings- og udviklingsomkostninger 6 5 14 18 14
            
%-vis andel           
Produktionsomkostninger 10,11% 10,32% 12,52% 14,09% 13,15%
Distributionsomkostninger 1,10% 0,79% 1,98% 2,21% 1,97%
Administrationsomkostninger 21,41% 24,65% 6,71% 8,16% 6,78%
Forsknings- og udviklingsomkostninger 3,26% 2,70% 7,79% 7,92% 7,16%
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Bilag 12 – Beregning af nøgletal: Coloplast 

COLOPLAST A/S 
RETURN ON EQUITY 
 mDKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014H1
Egenkapital  2.291   2.850  3.452  4.452  6.042  6.769  7.359
Gns. Egenkapital    2.571  3.151  3.952  5.247  6.406   7.064 
Årets resultat    883  1.243  1.818  2.194  2.711  2.971
ROE   34,35% 39,45% 46,00% 41,81% 42,32% 42,06%

 
COLOPLAST A/S 
RETURN ON INVESTED CAPITAL 
 mDKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014H1
Invested Capital  7.072   6.519  6.501  6.623  6.762  6.861  7.645
Gns. Invested 
Capital 

   6.795  6.510  6.562  6.693  6.812   7.253 

NOPAT    1.017  1.481  1.911  2.418  2.746  2.936

ROIC   14,97% 22,76% 29,13% 36,12% 40,31% 40,47%

 
COLOPLAST A/S 
PROFIT MARGIN 
 mDKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014H1
Omsætning    8.820  9.537  10.172  11.023  11.635  12.008
NOPAT    1.017  1.481  1.911  2.418  2.746  2.936

Profit Margin   11,53% 15,53% 18,79% 21,93% 23,60% 24,45%

 
COLOPLAST A/S 
TURNOVER RATE INVESTED CAPITAL 

 mDKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014H1

Invested Capital  7.072   6.519  6.501  6.623  6.762  6.861  7.645
Gns. Invested  
Capital 

   6.795  6.510  6.562  6.693  6.812   7.253 

Omsætning    8.820  9.537  10.172  11.023  11.635  12008
Turnover rate,  
Invested Capital 

   1,30  1,47  1,55  1,65  1,71   1,66 
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COLOPLAST A/S 
FINANCIAL LEVERAGE 

mDKK  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014H1
Nettorentebærende 
gæld 

 4.781   3.669  3.049  2.171  720  92  286

Gns. Netto rentebæ-
rende gæld 

   4.225  3.359  2.610  1.446  406   189 

Egenkapital  2.291   2.850  3.452  4.452  6.042  6.769  7.359

Gns. Egenkapital    2.571  3.151  3.952  5.247  6.406   7.064 

Financial Leverage    1,64  1,07  0,66  0,28  0,06   0,03 

 
COLOPLAST A/S 
NET BORROWING COST 

 mDKK 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014H1
Nettofinansielle 
omkostninger før 
skat 

   184  321  126  301  47   -47 

Skatteskjold    50  83  33  77  12   12 
Nettofinansielle om-
kostninger efter skat 

   134  238  93  224  35   -35 

Nettorentebærende 
gæld 

 4.781   3.669  3.049  2.171  720  92   286 

Gns. Nettorentebæ-
rende gæld 

   4.225  3.359  2.610  1.446  406   189 

NBC 
  3,18% 7,10% 3,58% 15,46% 8,65% 

-
18,65%
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Bilag 13 – Beregning af nøgletal: Getinge AB 

GETINGE AB 
RETURN ON EQUITY 
 mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egenkapital  10.676  12.562  13.248  14.636  15.200   16.560 
Gns. Egenkapital    11.619  12.905  13.942  14.918   15.880 
Årets resultat    2.126  2.280  2.537  2.531  2,295

ROE   18,30% 17,67% 18,20% 16,97% 14,45%

 
GETINGE AB 
RETURN ON INVESTED CAPITAL 

 mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Invested Capital  28.251  31.671  29.150  35.304  36.813   37.940 

Gns. Invested Capital   29.961  30.411  32.227  36.059   37.377 

NOPAT   2.293  2.699  2.891  2.951   2.728 

ROIC  7,65% 8,88% 8,97% 8,18% 7,30%

 
GETINGE AB 
PROFIT MARGIN 
 mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning    22.816  22.172  21.854  24.248   25.287 
NOPAT    2.293  2.699  2.891  2.951   2.728 
Profit Margin   10,05% 12,17% 13,23% 12,17% 10,79% 

 
GETINGE AB 
TURNOVER RATE INVESTED CAPITAL 
 mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Invested Capital  28.251  31.671  29.150  35.304  36.813   37.940 
Gns. Invested Capital    29.961  30.411  32.227  36.059   37.377 
Omsætning    22.816  22.172  21.854  24.248   25.287 
Turnover rate,   
Invested Capital   

 0,76  0,73  0,68  0,67   0,68 
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GETINGE AB 
TURNOVER RATE FINANCIAL LEVERAGE 

 mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nettorentebærende gæld  17.575  19.109  15.902  20.668  21.613   21.380 

Gns. Netto rentebærende gæld    18.342  17.506  18.285  21.141   21.497 

Egenkapital  10.676  12.562  13.248  14.636  15.200   16.560 

Gns. Egenkapital    11.619  12.905  13.942  14.918   15.880 

Financial Leverage    1,58  1,36  1,31  1,42   1,35 

 
GETINGE AB 
NET BORROWING COST 
 mSEK 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nettofinansielle omkostninger før 
skat 

  436  573  480  570   595 

Skatteskjold   110  154  126  150   162 
Nettofinansielle omkostninger 
efter skat 

  326  419  354  420   433 

Nettorentebærende gæld  17.575  19.109  15.902  20.668  21.613   21.380 

Gns. Nettorentebærende gæld   18.342  17.506  18.285  21.141   21.497 

NBC  1,78% 2,40% 1,93% 1,99% 2,01%
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Bilag 14 – Beregning af nøgletal: Medtronic Inc. 

MEDTRONIC INC. 
RETURN ON EQUITY 
 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egenkapital  11.536  13.182  14.629  15.968  17.113   18.671 
Gns. Egenkapital    12.359  13.906  15.299  16.541   17.892 
Årets resultat    2.070  3.099  3.096  3.415  3.467
ROE   16,75% 22,29% 20,24% 20,65% 19,38%

 
MEDTRONIC INC. 
RETURN ON INVESTED CAPITAL 
 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Invested Capital  14.728  16.011  14.708  16.992  17.419   19.627 
Gns. Invested Capital   15.370 15.360 15.850 17.206   18.523 
NOPAT    2.225  3.291  3.327  2.936   2.951 

ROIC   14,48% 21,43% 20,99% 17,07% 15,93%

 
MEDTRONIC INC. 
PROFIT MARGIN 
 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning    14.599  15.817  15.993  16.184   16.590 
NOPAT    2.225  3.291  3.327  2.936   2.951 

Profit Margin   15,24% 20,81% 20,80% 18,14% 17,79% 

 
MEDTRONIC INC. 
TURNOVER RATE INVESTED CAPITAL 

 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Invested Capital  14.728  16.011  14.708  16.992  17.419   19.627 

Gns. Invested Capital    15.370  15.360  15.850  17.206   18.523 

Omsætning    14.599  15.817  15.993  16.184   16.590 
Turnover rate,  Invested 
Capital   

 0,95  1,03  1,01  0,94   0,90 
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MEDTRONIC INC. 
FINANCIAL LEVERAGE 

 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nettorentebærende gæld  3.192  2.829  79  1.024  306   956 
Gns. Netto rentebærende 
gæld 

  3.011  1.454  552  665   631 

Egenkapital  11.536  13.182  14.629  15.968  17.113   18.671 

Gns. Egenkapital    12.359  13.906  15.299  16.541   17.892 

Financial Leverage    0,24  0,10  0,04  0,04   0,04  

 
MEDTRONIC INC. 
FINANCIAL LEVERAGE 
 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nettofinansielle omkost-
ninger før skat 

  183  246  278  149   151 

Skatteskjold   28  54  47  26   28 
Nettofinansielle omkost-
ninger efter skat 

  155  192  231  123   123 

Nettorentebærende gæld  3.192  2.829  79  1.024  306   956 
Gns. Nettorentebærende 
gæld 

  3.011  1.454  552  665   631 

NBC   5,16% 13,21% 41,92% 18,46% 19,52%
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Bilag 15 – Beregning af nøgletal: Stryker Corp. 

STRYKER CORP. 
RETURN ON EQUITY 
 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Egenkapital  5.407  6.595  7.174  7.683  8.597   9.047 
Gns. Egenkapital    6.001  6.885  7.429  8.140   8.822 
Årets resultat    1.107  1.273  1.345  1.298  1006
ROE   18,45% 18,49% 18,11% 15,95% 11,40% 

 
STRYKER CORP. 
RETURN ON EQUITY 
mUSD  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Invested Capital  3.996  4.828  4.982  7.292  7.131   9.262 
Gns. Invested Capital   4.412 4.905 6.137 7.212   8.197 
NOPAT    1.087  1.289  1.345  1.325   1.043 

ROIC   24,63% 26,28% 21,92% 18,38% 12,72% 

 
STRYKER CORP. 
PROFIT MARGIN 
 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Omsætning    6.723  7.320  8.307  8.657   9.021 
NOPAT    1.087  1.289  1.345  1.325   1.043 

Profit Margin   16,16% 17,61% 16,19% 15,31% 11,56% 

 
STRYKER CORP. 
TURNOVER RATE INVESTED CAPITAL 

mUSD  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Invested Capital  3.996  4.828  4.982  7.292  7.131   9.262 

Gns. Invested Capital    4.412  4.905  6.137  7.212   8.197 

Omsætning    6.723  7.320  8.307  8.657   9.021 
Turnover rate,  Invested 
Capital   

 1,52  1,49  1,35  1,20   1,10 
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STRYKER CORP. 
FINANCIAL LEVERAGE 

 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nettorentebærende gæld  -1.411  -1.767  -2.192  -391  -1.466   215 
Gns. Netto rentebærende 
gæld   -1.589  -1.979  -1.292  -929   -626 

Egenkapital  5.407  6.595  7.174  7.683  8.597   9.047 

Gns. Egenkapital   6.001  6.885  7.429  8.140   8.822 

Financial Leverage   -0,26  -0,29  -0,17  -0,11   -0,07 

 
STRYKER CORP. 
FINANCIAL LEVERAGE 
 mUSD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nettofinansielle omkost-
ninger før skat 

  -30  22  0   36   44 

Skatteskjold   -10  6  0   9   7 
Nettofinansielle omkost-
ninger efter skat 

  -20  16 0   27   37 

Nettorentebærende gæld  -1.411  -1.767  -2.192  -391  -1.466   215 
Gns. Nettorentebærende 
gæld 

  -1.589  -1.979  -1.292  -929   -626 

NBC  1,29% -0,82% 0,00% -2,95% -5,84%
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Bilag 16 – Omsætningsmodel: Coloplast 

UDGANGSPUNKT FOR OMSÆTNINGSMODEL 

2013 
Stomi Kontinens Urologi 

Hud- og 
sårpleje 

Total 

Omsætning  4.849  4.081  1.124  1.581   11.635 
Andel af omsætning 41,68% 35,08% 9,66% 13,59% 100,00%
Markedsstørrelse  13.000  9.000  9.000  19.000   50.000 
Markedsandel 37,30% 45,34% 12,49% 8,32% 23,27%

Forventet markedsvækst 5% 5% 4% 5% N/A

 

OMSÆTNINGSMODEL FOR FORRETNINGSENHEDEN 
STOMI 

Stomi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Markedsvækst 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Markedsstørrelse  13.650   14.333  15.049  15.802  16.592  17.421   18.292  19.207 
Markedsandel 38,00% 39,00% 40,00% 40,50% 41,00% 41,50% 42,00% 42,50%
Omsætning  5.187   5.590  6.020  6.400  6.803  7.230   7.683  8.163 
Omsætningsvækst 6,97% 7,76% 7,69% 6,31% 6,30% 6,28% 6,27% 6,25%
Andel af totalomsæt-
ning 41,34% 41,00% 40,67% 40,06% 39,58% 39,24% 38,84% 38,44%
Stomi 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Markedsvækst 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50% 4,00% 4,00%
Markedsstørrelse  20.167   21.176 22.234 23.346 24.513 25.617   26.641 27.707 
Markedsandel 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% 43,00% 43,00%
Omsætning  8.672   9.106  9.561  10.039  10.541  11.015   11.456  11.914 
Omsætningsvækst 6,24% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50% 4,00% 4,00%
Andel af totalomsæt-
ning 38,31% 37,89% 37,55% 37,22% 36,89% 36,60% 36,27% 35,94%
Stomi 2030 2031 2032 2033

Terminalperiode 

Markedsvækst 3,50% 3,00% 2,00% 2,00%
Markedsstørrelse  28.677   29.537  30.128  30.730 
Markedsandel 43,00% 43,00% 43,00% 43,00%
Omsætning  12.331   12.701  12.955  13.214 
Omsætningsvækst 3,50% 3,00% 2,00% 2,00%
Andel af totalomsæt-
ning 35,67% 35,44% 35,19% 34,52%
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OMSÆTNINGSMODEL FOR FORRETNINGSENHEDEN 
KONTINENS 

Kontinens 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Markedsvækst 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Markedsstørrelse  9.450   9.923  10.419  10.940  11.487  12.061   12.664  13.297 
Markedsandel 46,50% 47,50% 48,50% 49,50% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Omsætning  4.394   4.713  5.053  5.415  5.743  6.030   6.332  6.649 
Omsætningsvækst 7,68% 7,26% 7,21% 7,16% 6,06% 5,00% 5,00% 5,00%
Andel af totalomsæt-
ning 35,02% 34,57% 34,14% 33,90% 33,42% 32,73% 32,01% 31,31%
Kontinens 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Markedsvækst 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50% 4,00% 4,00%
Markedsstørrelse  13.962   14.660 15.393 16.163 16.971 17.735   18.444 19.182 
Markedsandel 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Omsætning  6.981   7.330  7.697  8.081  8.485  8.867   9.222  9.591 
Omsætningsvækst 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50% 4,00% 4,00%
Andel af totalomsæt-
ning 30,84% 30,50% 30,23% 29,96% 29,69% 29,46% 29,19% 28,93%
Kontinens 2030 2031 2032 2033

Terminalperiode 

Markedsvækst 3,50% 3,00% 2,00% 2,00%
Markedsstørrelse  19.853   20.449  20.858  21.275 
Markedsandel 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Omsætning  9.927   10.224  10.429  10.637 
Omsætningsvækst 3,50% 3,00% 2,00% 2,00%
Andel af totalomsæt-
ning 28,71% 28,53% 28,33% 27,79%
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OMSÆTNINGSMODEL FOR FORRETNINGSENHEDEN 
UROLOGI 

Urologi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Markedsvækst 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Markedsstørrelse  9.360   9.734  10.124  10.529  10.950  11.388   11.843  12.317 
Markedsandel 12,50% 12,60% 12,70% 12,80% 12,90% 13,00% 13,00% 13,00%
Omsætning  1.170   1.227  1.286  1.348  1.413  1.480   1.540  1.601 
Omsætningsvækst 4,09% 4,83% 4,83% 4,82% 4,81% 4,81% 4,00% 4,00%
Andel af totalomsæt-
ning 9,33% 9,00% 8,69% 8,44% 8,22% 8,03% 7,78% 7,54%
Urologi 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Markedsvækst 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50%
Markedsstørrelse  12.810   13.322 13.855 14.409 14.986 15.510   15.975 16.375 
Markedsandel 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
Omsætning  1.665   1.732  1.801  1.873  1.948  2.016   2.077  2.129 
Omsætningsvækst 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50%
Andel af totalomsæt-
ning 7,36% 7,21% 7,07% 6,95% 6,82% 6,70% 6,57% 6,42%
Urologi 2030 2031 2032 2033

Terminalperiode 

Markedsvækst 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Markedsstørrelse  16.702   17.036  17.377  17.725 
Markedsandel 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
Omsætning  2.171   2.215  2.259  2.304 
Omsætningsvækst 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Andel af totalomsæt-
ning 6,28% 6,18% 6,14% 6,02%
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OMSÆTNINGSMODEL FOR FORRETNINGSENHEDEN 
HUD- OG SÅRPLEJE 

Hud- og Sårpleje 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Markedsvækst 5,00% 5,50% 5,50% 5,50% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00%
Markedsstørrelse  19.950   21.047  22.205  23.426  24.832  26.322   28.164  30.136 
Markedsandel 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 15,00% 16,00%
Omsætning  1.796   2.105  2.443  2.811  3.228  3.685   4.225  4.822 
Omsætningsvækst 13,57% 17,22% 16,05% 15,09% 14,83% 14,15% 14,64% 14,13%
Andel af totalomsæt-
ning 14,31% 15,44% 16,50% 17,60% 18,78% 20,00% 21,36% 22,71%
Hud- og Sårpleje 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Markedsvækst 7,00% 7,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Markedsstørrelse  32.245   34.502 36.572 38.767 41.093 43.147   45.305 47.570 
Markedsandel 16,50% 17,00% 17,50% 18,00% 18,50% 19,00% 19,50% 20,00%
Omsætning  5.320   5.865  6.400  6.978  7.602  8.198   8.834  9.514 
Omsætningsvækst 10,34% 10,24% 9,12% 9,03% 8,94% 7,84% 7,76% 7,69%
Andel af totalomsæt-
ning 23,50% 24,41% 25,14% 25,87% 26,60% 27,24% 27,97% 28,70%
Hud- og Sårpleje 2030 2031 2032 2033

Terminalperiode 

Markedsvækst 4,00% 3,00% 2,00% 2,00%
Markedsstørrelse  49.473   50.957  51.976  53.016 
Markedsandel 20,50% 21,00% 21,50% 22,00%
Omsætning  10.142   10.701  11.175  11.663 
Omsætningsvækst 6,60% 5,51% 4,43% 4,37%
Andel af totalomsæt-
ning 29,34% 29,86% 30,35% 30,84%
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Bilag 17 – Beregning af vækst i terminalleddet: Coloplast 

% 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Advanced 
Economies 

0,98 2,01 0,22 3,18 4,99 3,91 3,35 

Emerging 
Markets 

2,84 2,85 1,77 2,16 4,85 4,11 3,70 

% 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Advanced 
Economies 

3,72 4,82 4,06 3,22 1,52 1,90 1,53 

Emerging 
Markets 

4,12 4,06 3,49 3,41 3,71 -2,37 3,23 

% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Advanced 
Economies 

3,44 2,21 3,04 3,56 2,65 3,64 4,08 

Emerging 
Markets 

3,37 4,08 5,16 5,08 2,58 3,71 5,66 

% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Advanced 
Economies 

0,90 1,72 2,13 2,85 2,79 2,04 2,74 

Emerging 
Markets 

3,81 4,63 6,30 7,78 6,30 8,25 8,30 

% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Advanced 
Economies 

0,10 -3,84 2,04 1,72 1,42 1,29 

Emerging 
Markets 

4,87 3,11 7,52 6,27 5,05 4,69 

% 
Gennemsnit over perioden Vægt 

Vægt * 
gns

g 

Advanced 
Economies 

2,35 80 1,88 
2,75 

Emerging 
Markets 

4,37 20 0,87 

 

Kilde: World Economic Outlook Database, 2014 – IMF 
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Bilag 18 – Samlede budgetforudsætninger 

FORUDSÆTNINGER TIL PROFORMA REGNSKABER 
COLOPLAST A/S 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018 

Omsætningsvækst, samlet 8,13% 6,66% 8,37% 5,55% 7,84% 8,67% 8,56% 7,92% 7,59%

Omsætningsvækst, Stomi N/A N/A 8,60% 4,66% 6,97% 7,76% 7,69% 6,31% 6,30%

Omsætningsvækst, Kontinens N/A N/A 10,85% 6,53% 7,68% 7,26% 7,21% 7,16% 6,06%

Omsætningsvækst, Urologi N/A N/A 10,55% 8,39% 4,09% 4,83% 4,83% 4,82% 4,81%
Omsætningsvækst, Hud- og 
sårpleje N/A N/A 0,66% 3,88% 13,57% 17,22% 16,05% 15,09% 14,83%

EBITDA-margin 27,09% 30,55% 34,07% 35,75% 37,00% 37,75% 38,50% 39,25% 40,00%

Lånerente 7,10% 3,58% 15,46% 8,65% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Effektiv skattesats 25,75% 25,95% 25,73% 25,21% 25,00% 24,00% 22,50% 22,50% 22,50%
Af- og nedskrivninger i % af 
imm. & mat. anlægsaktiver 13,97% 12,95% 12,55% 12,84% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

        
Imm. & mat. Anlægsaktiver i 
% af omsætningen 44,20% 39,99% 36,21% 32,68% 30,00% 28,00% 26,00% 24,00% 24,00%
Varebeholdninger i % af om-
sætningen 10,06% 9,30% 9,14% 9,19% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%
Tilgodehavender i % af om-
sætningen 21,94% 22,62% 22,65% 21,93% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%
Likvide midler henført til 
driften i % af omsætningen 0,10% 0,26% 0,36% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
Driftsgæld i % af omsætnin-
gen 8,13% 7,06% 7,01% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09%
Nettorentebærende gæld i % af 
Invested Capital 31,96% 21,35% 6,54% 1,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

WACC         7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97%
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BUDGETFORUDSÆTNINGER TIL PROFORMA REGNSKABER 
COLOPLAST A/S 

  E2018/2019 E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027 
Omsætningsvækst, samlet 7,21% 7,34% 7,36% 6,61% 6,16% 5,93% 5,94% 5,95% 5,32%
Omsætningsvækst, Stomi 6,28% 6,27% 6,25% 6,24% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50%
Omsætningsvækst, Kontinens 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,50%
Omsætningsvækst, Urologi 4,81% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50%
Omsætningsvækst, Hud- og 
sårpleje 14,15% 14,64% 14,13% 10,34% 10,24% 9,12% 9,03% 8,94% 7,84%
EBITDA-margin 40,50% 41,00% 41,50% 42,00% 42,50% 42,75% 43,00% 43,25% 43,50%
Lånerente 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Effektiv skattesats 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%
Af- og nedskrivninger i % af 
imm. & mat. anlægsaktiver 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
                    
Imm. & mat. Anlægsaktiver i 
% af omsætningen 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%
Varebeholdninger i % af om-
sætningen 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%
Tilgodehavender i % af om-
sætningen 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%
Likvide midler henført til 
driften i % af omsætningen 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
Driftsgæld i % af omsætnin-
gen 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09%
Nettorentebærende gæld i % 
af Invested Capital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
WACC 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97%
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BUDGETFORUDSÆTNINGER TIL PROFORMA REGNSKABER 
COLOPLAST A/S 

  E2027/2028 E2029/2030 E2030/2031 E2031/2032 E2032/2033 
Omsætningsvækst, samlet 4,96% 4,29% 3,67% 2,73% 2,75%
Omsætningsvækst, Stomi 4,00% 3,50% 3,00% 2,00%   
Omsætningsvækst, Konti-
nens 4,00% 3,50% 3,00% 2,00%   
Omsætningsvækst, Urologi 3,00% 2,00% 2,00% 2,00%   
Omsætningsvækst, Hud- og 
sårpleje 7,76% 6,60% 5,51% 4,43%   
EBITDA-margin 43,75% 44,00% 44,00% 44,00% 44,00%
Lånerente 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Effektiv skattesats 22,50% 22,50% 22,50% 22,50% 22,50%
Af- og nedskrivninger i % 
af imm. & mat. anlægsakti-
ver 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
           
Imm. & mat. Anlægsaktiver 
i % af omsætningen 24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 24,00%
Varebeholdninger i % af 
omsætningen 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%
Tilgodehavender i % af 
omsætningen 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%
Likvide midler henført til 
driften i % af omsætningen 0,26% 0,26% 0,26% 0,26% 0,26%
Driftsgæld i % af omsæt-
ningen 5,09% 5,09% 5,09% 5,09% 5,09%
Nettorentebærende gæld i 
% af Invested Capital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
WACC 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97%
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Bilag 19 – Proforma regnskaber  

PROFORMA REGNSKABER - RESULTATOPGØRELSE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018

Omsætning 9.537 10.172 11.023 11.635 12.547 13.634 14.801 15.974 17.187

Stomi  4.266 4.633 4.849 5.187 5.590 6.020 6.400 6.803

Kontinens 3.456 3.831 4.081 4.394 4.713 5.053 5.415 5.743

Urologi  938 1.037 1.124 1.170 1.227 1.286 1.348 1.413

Hud- og sårpleje  1.512 1.522 1.581 1.796 2.105 2.443 2.811 3.228

Driftsomkostninger -6.953 -7.064 -7.267 -7.475 -7.904 -8.487 -9.103 -9.704 -10.312
Produktionsomkostnin-

ger -3.237 -3.203 -3.334 -3.423       
Distributionsomkost-

ninger -2.756 -2.930 -3.147 -3.276       
Administrationsom-

kostninger -515 -566 -499 -439       
Forsknings- og udvik-

lingsomkostninger -379 -385 -333 -368       

Andre driftsindtægter 47 52 68 43       
Andre driftsomkostnin-

ger -113 -32 -22 -12       

EBITDA 2.584 3.108 3.756 4.160 4.642 5.147 5.698 6.270 6.875

Afskrivninger -589 -527 -501 -488 -489 -496 -500 -498 -536

EBIT 1.995 2.581 3.255 3.672 4.153 4.651 5.198 5.771 6.338

Skat af EBIT -514 -670 -837 -926 -1.038 -1.116 -1.170 -1.299 -1.426

NOPAT 1.481 1.911 2.418 2.746 3.115 3.534 4.029 4.473 4.912
Nettofinansielle omkostninger før 
skat -321 -126 -301 -47 0 0 0 0 0

Skatteskjold 83 33 77 12 0 0 0 0 0

Årets resultat 1.243 1.818 2.194 2.711 3.115 3.534 4.029 4.473 4.912
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PROFORMA REGNSKABER - RESULTATOPGØRELSE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK E2018/2019 E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027

Omsætning 18.426 19.779 21.234 22.639 24.033 25.459 26.971 28.576 30.097
Stomi 7.230 7.683 8.163 8.672 9.106 9.561 10.039 10.541 11.015

Kontinens 6.030 6.332 6.649 6.981 7.330 7.697 8.081 8.485 8.867

Urologi 1.480 1.540 1.601 1.665 1.732 1.801 1.873 1.948 2.016

Hud- og sårpleje 3.685 4.225 4.822 5.320 5.865 6.400 6.978 7.602 8.198

Driftsomkostninger -10.963 -11.670 -12.422 -13.130 -13.819 -14.575 -15.374 -16.217 -17.005
EBITDA 7.462 8.109 8.812 9.508 10.214 10.884 11.598 12.359 13.092
Afskrivninger -575 -617 -663 -706 -750 -794 -842 -892 -939
EBIT 6.888 7.492 8.150 8.802 9.464 10.089 10.756 11.468 12.153
Skat af EBIT -1.550 -1.686 -1.834 -1.980 -2.129 -2.270 -2.420 -2.580 -2.734
NOPAT 5.338 5.807 6.316 6.821 7.335 7.819 8.336 8.888 9.419
Nettofinansielle omkostninger før 
skat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skatteskjold 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 5.338 5.807 6.316 6.821 7.335 7.819 8.336 8.888 9.419

 

 



	

Side	122	

 

PROFORMA REGNSKABER - RESULTATOPGØRELSE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK E2027/2028 E2028/2029 E2029/2030 E2030/2031 E2031/2032 E2032/2033 

Omsætning 31.589 33.147 34.571 35.841 36.818 37.830
Stomi 11.456 11.914 12.331 12.701 12.955  
Kontinens 9.222 9.591 9.927 10.224 10.429  
Urologi 2.077 2.129 2.171 2.215 2.259  
Hud- og sårpleje 8.834 9.514 10.142 10.701 11.175  

Driftsomkostninger -17.769 -18.563 -19.360 -20.071 -20.618 -21.185
EBITDA 13.820 14.585 15.211 15.770 16.200 16.645
Afskrivninger -986 -1.034 -1.079 -1.118 -1.149 -1.180
EBIT 12.835 13.551 14.132 14.652 15.051 15.465
Skat af EBIT -2.888 -3.049 -3.180 -3.297 -3.386 -3.480
NOPAT 9.947 10.502 10.953 11.355 11.665 11.985
Nettofinansielle omkostninger 
før skat 0 0 0 0 0 0
Skatteskjold 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 9.947 10.502 10.953 11.355 11.665 11.985
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PROFORMA REGNSKABER - BALANCE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018

Aktiver   
Immaterielle og materielle aktiver 4.215 4.068 3.991 3.802 3.764 3.818 3.848 3.834 4.125
Net Working Capital 2.286 2.555 2.771 3.059 3.346 3.636 3.947 4.260 4.584

+ Varebeholdninger 959 946 1.008 1.069 1.192 1.295 1.406 1.517 1.633

+ Tilgodehavender 2.092 2.301 2.497 2.552 2.760 3.000 3.256 3.514 3.781

+ Likvide midler henført til driften 10 26 39 30 32 35 38 41 44

- Driftsgæld 775 718 773 592 638 694 753 813 874

Invested Capital 6.501 6.623 6.762 6.861 7.110 7.454 7.796 8.094 8.708
                
Passiver                   
Egenkapital, primo 2.850 3.452 4.452 6.042 6.769 7.110 7.454 7.796 8.094
+ Årets resultat 1.243 1.818 2.194 2.711 3.115 3.534 4.029 4.473 4.912
- Dividender 641 818 604 1.984 2.773 3.191 3.687 4.175 4.298
Egenkapital, ultimo 3.452 4.452 6.042 6.769 7.110 7.454 7.796 8.094 8.708
Nettorentebærende gæld 3.049 2.171 720 92 0 0 0 0 0

Invested Capital 6.501 6.623 6.762 6.861 7.110 7.454 7.796 8.094 8.708
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PROFORMA REGNSKABER - BALANCE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK E2018/2019 E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027

Aktiver                   

Immaterielle og materielle akt. 4.422 4.747 5.096 5.433 5.768 6.110 6.473 6.858 7.223

Net Working Capital 4.914 5.275 5.663 6.038 6.410 6.790 7.193 7.621 8.027

+ Varebeholdninger 1.750 1.879 2.017 2.151 2.283 2.419 2.562 2.715 2.859

+ Tilgodehavender 4.054 4.351 4.672 4.980 5.287 5.601 5.934 6.287 6.621

+ Likvide midler henført til driften 48 51 55 59 62 66 70 74 78

- Driftsgæld 938 1.006 1.080 1.152 1.223 1.295 1.372 1.454 1.531

Invested Capital 9.336 10.022 10.760 11.471 12.178 12.900 13.667 14.480 15.250

                    

Passiver                   

Egenkapital, primo 8.708 9.336 10.022 10.760 11.471 12.178 12.900 13.667 14.480

+ Årets resultat 5.338 5.807 6.316 6.821 7.335 7.819 8.336 8.888 9.419

- Dividender 4.710 5.121 5.579 6.110 6.628 7.097 7.570 8.074 8.648

Egenkapital, ultimo 9.336 10.022 10.760 11.471 12.178 12.900 13.667 14.480 15.250

Nettorentebærende gæld 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Invested Capital 9.336 10.022 10.760 11.471 12.178 12.900 13.667 14.480 15.250
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PROFORMA REGNSKABER - BALANCE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK E2027/2028 E2028/2029 E2029/2030 E2030/2031 E2031/2032 E2032/2033 

Aktiver             
Immaterielle og materielle 
aktiver 7.581 7.955 8.297 8.602 8.836 9.079
Net Working Capital 8.425 8.841 9.220 9.559 9.819 10.089

+ Varebeholdninger 3.001 3.149 3.284 3.405 3.498 3.594

+ Tilgodehavender 6.950 7.292 7.606 7.885 8.100 8.323
+ Likvide midler henført til 

driften 82 86 89 93 95 98

- Driftsgæld 1.607 1.687 1.759 1.824 1.873 1.925

Invested Capital 16.006 16.796 17.517 18.161 18.656 19.169
              
Passiver             
Egenkapital, primo 15.250 16.006 16.796 17.517 18.161 18.656
+ Årets resultat 9.947 10.502 10.953 11.355 11.665 11.985
- Dividender 9.191 9.712 10.232 10.711 11.170 11.472
Egenkapital, ultimo 16.006 16.796 17.517 18.161 18.656 19.169
Nettorentebærende gæld 0 0 0 0 0 0

Invested Capital 16.006 16.796 17.517 18.161 18.656 19.169
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PROFORMA REGNSKABER - PENGESTRØMSOPGØRELSE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018

NOPAT 1.481 1.911 2.418 2.746 3.115 3.534 4.029 4.473 4.912
+ Afskrivninger 589 527 501 488 489 496 500 498 536
- Delta Net Working Capital 210 270 216 -288 -287 -290 -311 -313 -324
- Nettoinvesteringer 361 380 424 -299 -451 -550 -531 -484 -827
= Frit cash flow til firma 
(FCFF) 1.499 1.788 2.278 2.648 2.866 3.191 3.687 4.175 4.298
+ Delta Nettorentebærende gæld -620 -877 -1.451 -628 -92 0 0 0 0
- Nettofinansielle omkostninger 
efter skat -238 -93 -224 -35 0 0 0 0 0
= Frit cash flow til ejerne 
(FCFE)                641 818 604 1.984 2.773 3.191 3.687 4.175 4.298
- Dividende 641 818 604 1.984 2.773 3.191 3.687 4.175 4.298
= Overskydende likviditet 641 818 604 0 0 0 0 0 0
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 PROFORMA REGNSKABER - PENGESTRØMSOPGØRELSE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK E2018/2019 E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027

NOPAT 5.338 5.807 6.316 6.821 7.335 7.819 8.336 8.888 9.419
+ Afskrivninger 575 617 663 706 750 794 842 892 939
- Delta Net Working Capital -330 -361 -388 -375 -372 -380 -403 -428 -405
- Nettoinvesteringer -872 -942 -1.012 -1.043 -1.084 -1.137 -1.205 -1.277 -1.304
= Frit cash flow til firma 
(FCFF) 4.710 5.121 5.579 6.110 6.628 7.097 7.570 8.074 8.648
+ Delta Nettorentebærende gæld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nettofinansielle omkostninger 
efter skat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Frit cash flow til ejerne 
(FCFE)                4.710 5.121 5.579 6.110 6.628 7.097 7.570 8.074 8.648
- Dividende 4.710 5.121 5.579 6.110 6.628 7.097 7.570 8.074 8.648
= Overskydende likviditet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 PROFORMA REGNSKABER - PENGESTRØMSOPGØRELSE 
COLOPLAST A/S 

 mDKK E2027/2028 E2028/2029 E2029/2030 E2030/2031 E2031/2032 E2032/2033

NOPAT 9.947 10.502 10.953 11.355 11.665 11.985
+ Afskrivninger 986 1034 1079 1118 1149 1180
- Delta Net Working Capital -398 -416 -380 -339 -260 -270
- Nettoinvesteringer -1.344 -1.408 -1.420 -1.423 -1.383 -1.423
= Frit cash flow til firma 
(FCFF) 9.191 9.712 10.232 10.711 11.170 11.472
+ Delta Nettorentebærende gæld 0 0 0 0 0 0
- Nettofinansielle omkostninger 
efter skat 0 0 0 0 0 0
= Frit cash flow til ejerne 
(FCFE)                9.191 9.712 10.232 10.711 11.170 11.472
- Dividende 9.191 9.712 10.232 10.711 11.170 11.472
= Overskydende likviditet 0 0 0 0 0 0
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Bilag 20 – Kvalitet af budgetter 

PROFORMA REGNSKABER – RETURN ON EQUITY 
COLOPLAST A/S 

 mDKK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018 E2018/2019 

 Egenkapital   3.452   4.452   6.042  6.769  7.110  7.454   7.796  8.094  8.708  9.336  
 Gns. Egenkapi-
tal     3.952   5.247  6.406  6.940  7.282   7.625  7.945  8.401  9.022  

 Årets resultat     1.818   2.194  2.711  3.115  3.534   4.029  4.473  4.912  5.338  

ROE   46,00% 41,81% 42,32% 44,88% 48,54% 52,83% 56,30% 58,47% 59,16%

 mDKK E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027 E2027/2028 E2028/2029 

 Egenkapital   10.022   10.760   11.471  12.178  12.900  13.667   14.480  15.250  16.006  16.796  
 Gns. Egenkapi-
tal   9.679   10.391   11.115  11.824  12.539  13.283   14.073  14.865  15.628  16.401  

 Årets resultat   5.807   6.316   6.821  7.335  7.819  8.336   8.888  9.419  9.947  10.502  

ROE 59,99% 60,79% 61,37% 62,03% 62,36% 62,76% 63,15% 63,36% 63,65% 64,03%

 mDKK E2029/2030 E2030/2031 E2031/2031 E2031/2032

 Egenkapital  17.517 18.161 18.656 19.169
 Gns. Egenkapi-
tal  17.157 17.839 18.408 18.912

 Årets resultat  10.953 11.355 11.665 11.985

ROE 63,84% 63,65% 63,37% 63,37%
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PROFORMA REGNSKABER – RETURN ON INVESTED CAPITAL 
COLOPLAST A/S 

 mDKK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018 E2018/2019 

Invested Capital  6.501   6.623   6.762  6.861  7.110  7.454   7.796  8.094  8.708  9.336  
Gns. Invested 
Capital    6.562   6.693  6.812  6.986  7.282   7.625  7.945  8.401  9.022  

NOPAT    1.911   2.418  2.746  3.115  3.534   4.029  4.473  4.912  5.338  

ROIC   29,13% 36,12% 40,31% 44,59% 48,54% 52,83% 56,30% 58,47% 59,16%

 mDKK E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027 E2027/2028 E2028/2029

Invested Capital  10.022   10.760   11.471  12.178  12.900  13.667   14.480  15.250  16.006  16.796  
Gns. Invested 
Capital  9.679   10.391   11.115  11.824  12.539  13.283   14.073  14.865  15.628  16.401  

NOPAT  5.807   6.316   6.821  7.335  7.819  8.336   8.888  9.419  9.947  10.502  

ROIC 59,99% 60,79% 61,37% 62,03% 62,36% 62,76% 63,15% 63,36% 63,65% 64,03%

 mDKK E2029/2030 E2030/2031 E2031/2031 E2031/2032

Invested Capital  17.517   18.161   18.656  19.169 
Gns. Invested 
Capital  17.157   17.839   18.408  18.912 

NOPAT  10.953   11.355   11.665  11.985 

ROIC 63,84% 63,65% 63,37% 63,37%
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PROFORMA REGNSKABER – PROFIT MARGIN 
COLOPLAST A/S 

 mDKK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018 E2018/2019 

Omsætning    10.172   11.023  11.635  12.547  13.634   14.801  15.974  17.187  18.426  

NOPAT    1.911   2.418  2.746  3.115  3.534   4.029  4.473  4.912  5.338  

Profit Margin   18,79% 21,93% 23,60% 24,83% 25,92% 27,22% 28,00% 28,58% 28,97% 

 mDKK E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027 E2027/2028 E2028/2029 

Omsætning  19.779   21.234   22.639  24.033  25.459  26.971   28.576  30.097  31.589  33.147  

NOPAT  5.807   6.316   6.821  7.335  7.819  8.336   8.888  9.419  9.947  10.502  

Profit Margin 29,36% 29,74% 30,13% 30,52% 30,71% 30,91% 31,10% 31,29% 31,49% 31,68% 

 mDKK E2029/2030 E2030/2031 E2031/2031 E2031/2032

Omsætning  34.571   35.841   36.818  37.830 

NOPAT  10.953   11.355   11.665  11.985 

Profit Margin 31,68% 31,68% 31,68% 31,68%
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PROFORMA REGNSKABER – TURNOVER RATE INVESTED CAPITAL 
COLOPLAST A/S 

 mDKK 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018 E2018/2019 

Invested Capital  6.501   6.623   6.762  6.861  7.110  7.454   7.796  8.094  8.708  9.336  
Gns. Invested 
Capital    6.562   6.693  6.812  6.986  7.282   7.625  7.945  8.401  9.022  

Omsætning    10.172   11.023  11.635  12.547  13.634   14.801  15.974  17.187  18.426  

TRIC    1,55   1,65  1,71  1,80  1,87   1,94  2,01  2,05  2,04  

 mDKK E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027 E2027/2028 E2028/2029 

Invested Capital  10.022   10.760   11.471  12.178  12.900  13.667   14.480  15.250  16.006  16.796  
Gns. Invested 
Capital  9.679   10.391   11.115  11.824  12.539  13.283   14.073  14.865  15.628  16.401  

Omsætning  19.779   21.234   22.639  24.033  25.459  26.971   28.576  30.097  31.589  33.147  

TRIC  2,04   2,04   2,04  2,03  2,03  2,03   2,03  2,02  2,02  2,02  

 mDKK E2029/2030 E2030/2031 E2031/2031 E2031/2032 

Invested Capital 17.517 18.161 18.656 19.169
Gns. Invested 
Capital 17.157 17.839 18.408 18.912

Omsætning 34.571 35.841 36.818 37.830

TRIC 2,02 2,01 2,00 2,00
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Bilag 21 – Beregning af Beta   

COLOPLAST A/S 
DAGLIGE OBSERVATIONER 2009-2013 
MARKEDSPORTEFØLJE: OMXC20CAPGI 
Varians i markedsporteføljen 0,000156085 
Kovarians 0,000067479 
Beta 0,43 

 

COLOPLAST A/S 
DAGLIGE OBSERVATIONER 2012-2013 
MARKEDSPORTEFØLJE: OMXC20CAPGI 
Varians i markedsporteføljen 0,000075590 
Kovarians 0,000043733 
Beta 0,58 
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Bilag 22 – DCF modellen  

COLOPLAST A/S 
DISCOUNTED CASHFLOW MODEL 

 mDKK E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018 E2018/2019 E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 
Free Cash Flow 
to Firm (FCFF) 2.866 3.191 3.687 4.175 4.298 4.710 5.121 5.579 6.110 6.628 

WACC 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 

Discount Factor 0,9262 0,8578 0,7945 0,7358 0,6815 0,6312 0,5846 0,5415 0,5015 0,4645 
Present Value 
FCFF 2.654 2.737 2.929 3.072 2.929 2.973 2.994 3.021 3.064 3.079 

 mDKK E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027 E2027/2028 E2028/2029 E2029/2030 E2030/2031 E2031/2032 E2032/2033 
Free Cash Flow 
to Firm (FCFF) 7.097 7.570 8.074 8.648 9.191 9.712 10.232 10.711 11.170 11.472 

WACC 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 

Discount Factor 0,4302 0,3984 0,3690 0,3418 0,3166 0,2932 0,2715 0,2515 0,2329   
Present Value 
FCFF 3.053 3.016 2.980 2.956 2.909 2.847 2.778 2.694 2.602   

 

OPSUMMERING DCF 
Present value of FCFF in forecast horizon 55.287
Present value of FCFF in terminal period 51.194
Estimated enterprise value 106.481
Net interest-bearing debt (t-1) 92

Estimated market value of equity 106.389
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Bilag 23 – EVA modellen 

COLOPLAST A/S 
ECONOMIC VALUE ADDED MODEL 

 mDKK E2013/2014 E2014/2015 E2015/2016 E2016/2017 E2017/2018 E2018/2019 E2019/2020 E2020/2021 E2021/2022 E2022/2023 

NOPAT 3.115 3.534 4.029 4.473 4.912 5.338 5.807 6.316 6.821 7.335 

Invested Capital 
(t-1) 

6.861 7.110 7.454 7.796 8.094 8.708 9.336 10.022 10.760 11.471 

ROIC 45,40% 49,71% 54,05% 57,37% 60,69% 61,29% 62,19% 63,02% 63,40% 63,94% 

WACC 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 

Cost of Capital 547 567 594 621 645 694 744 799 858 914 

EVA (ROIC-
WACC)* Inv 
Cap 

2.568 2.968 3.434 3.851 4.267 4.644 5.062 5.517 5.964 6.420 

EVA (NOPAT-
Cost of Capital) 

2.568 2.968 3.434 3.851 4.267 4.644 5.062 5.517 5.964 6.420 

Discount Factor 0,9262 0,8578 0,7945 0,7358 0,6815 0,6312 0,5846 0,5415 0,5015 0,4645 

Present Value 
of EVA 

2.378 2.546 2.729 2.834 2.908 2.931 2.960 2.987 2.991 2.982 
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 mDKK E2023/2024 E2024/2025 E2025/2026 E2026/2027 E2027/2028 E2028/2029 E2029/2030 E2030/2031 E2031/2032 E2032/2033 

NOPAT 7.819 8.336 8.888 9.419 9.947 10.502 10.953 11.355 11.665 11.985 
Invested Capital 
(t-1) 12.178 12.900 13.667 14.480 15.250 16.006 16.796 17.517 18.161 18.656 

ROIC 64,21% 64,62% 65,03% 65,05% 65,22% 65,61% 65,21% 64,82% 64,23% 64,25% 

WACC 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 

Cost of Capital 971 1.028 1.089 1.154 1.215 1.276 1.339 1.396 1.447 1.487 
EVA (ROIC-
WACC)* Inv 
Cap 6.849 7.308 7.798 8.265 8.731 9.226 9.614 9.959 10.217 10.498 
EVA (NOPAT-
Cost of Capital) 6.849 7.308 7.798 8.265 8.731 9.226 9.614 9.959 10.217 10.498 

Discount Factor 0,4302 0,3984 0,3690 0,3418 0,3166 0,2932 0,2715 0,2515 0,2329   
Present Value 
of EVA 2.946 2.912 2.878 2.825 2.764 2.705 2.611 2.505 2.380   

 

OPSUMMERING EVA 
Invested Capital (t-1) 6.861
Present value of EVA in forecast horizon 52.771
Present value of EVA in terminal periode 46.849
Estimated Enterprise Value 106.481

Net interes-bearing debt (t-1) 92

Estimated Market value of Equity 106.389
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Bilag 24 – Multipel data 

Selskab Kurs 
Market 

cap 
Debt 

Enterprise 
Value 

ROIC ROE EBITDA EV/EBITDA P/E 
Net 

Sales 
Growth

EBITDA 
Growth 

WILLIAM DEMANT 
H. 

492,60 27.911,52 2.829,00 30.740,52 17,89 28,66 N/A N/A 21,32 11,70 N/A 

BAXTER INTER-
NATIONAL  

400,78 217.462,27 36.141,14 253.603,41 14,98 26,13 19.799,97 12,81 15,52 6,95 7,35 

RESMED INC 267,95 37.602,27 -2.942,25 34.660,02 14,81 19,09 2.594,30 13,36 21,81 11,79 4,37 
STERIS CORP 255,46 15.054,30 1.860,56 16.914,85 13,61 18,11 1.645,79 10,28 19,14 6,20 8,54 
CARL ZEISS MEDI-
TEC  

169,37 13.771,04 327,92 14.098,96 12,98 13,82 1.140,63 12,36 20,26 9,38 12,63 

SMITH & NEPHEW 
PLC 

83,42 74.615,85 1.172,53 75.788,39 12,92 14,02 7.582,31 10,00 24,80 4,40 3,87 

BECTON DICKIN-
SON AND CO 

618,49 119.494,30 7.264,01 126.758,31 11,92 28,18 9.981,13 12,70 19,35 3,73 -1,31 

COOPER COS 
INC/THE 

716,24 34.278,02 1.461,48 35.739,50 11,58 12,88 2.622,09 13,63 21,12 9,61 7,39 

WEST PHARMA-
CEUTICAL SER-
VICES 

231,54 16.369,64 735,77 17.105,42 10,59 13,73 1.359,33 12,58 27,46 7,43 -4,53 

CR BARD INC 757,21 57.742,63 2.520,18 60.262,81 10,40 33,75 4.519,98 13,33 24,41 6,03 12,95 
SHANDONG WEI-
GAO   

5,66 25.328,27 -2.104,45 23.223,82 8,13 4,32 N/A N/A 78,31 24,26 N/A 

TELEFLEX INC 564,97 23.371,41 4.718,10 28.089,51 6,76 8,17 2.103,76 13,35 24,13 -0,07 16,32 
BIO-RAD LABORA-
TORIES 

648,52 18.699,43 -1.105,81 17.593,62 4,26 3,70 1.691,82 10,40 46,77 4,90 -16,51 

NIPRO CORP 45,67 7.830,60 16.170,92 24.001,52 1,68 8,90 2.349,87 10,21 50,79 13,54 21,06 
YPSOMED HOL-
DING  

550,56 6.964,45 446,96 7.411,40 0,92 0,76 196,66 37,69 83,24 1,51 12,36 

HAEMONETICS 
CORP/MASS 

171,38 8.892,66 1.331,14 10.223,80 N/A 9,43 718,53 14,23 18,64 9,61 -3,09 

HILL-ROM HOL-
DINGS INC 

205,54 11.760,96 1.208,86 12.969,83 9,99 12,57 1.540,24 8,42 25,46 4,25 26,41 

TOP GLOVE CORP 
BHD 

7,75 4.812,18 -138,86 4.673,32 12,53 15,19 564,59 8,28 16,17 9,61 22,06 

TERUMO CORP 103,21 39.193,69 3.502,10 42.695,79 7,71 11,90 5.846,96 7,30 21,80 11,38 41,52 

HOYA CORP 164,06 71.371,00 
-

13.763,63 
57.607,38 20,68 16,62 10.934,48 5,27 23,00 6,80 46,21 
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