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Executive Summary 

This Master’s thesis is intended to give a financial analysis and valuation of Coloplast A/S. By 

doing that, I am valuing the company’s stocks as of October 31
st
 2013. To determine the stock value 

of Coloplast, I have analyzed the internal and the external factors, which influence Coloplast. In 

addition, I have analyzed their financial statements to calculate the conditions used in the valuation. 

Coloplast is a global company, with more than 8.500 employees worldwide.  They operate in four 

different markets: ostomy, continence, urology and skin- and wound care. Ostomy and continence is 

their main markets, where the majority of their income is earned. 

One of Coloplast’s biggest strategic concerns is that the maximum prices of their products are 

decided by the governments in the countries they do business. Also the exchange rates in the 

countries they do business, has a big impact on the financial result. To reduce this threat from the 

exchange rate fluctuations, Coloplast is making forward contracts, which lowers the external risk of 

the company. 

Coloplast’s ability to be innovative is one of their biggest strengths. Their products are some of the 

best on the market, which is very important to the consumers, because the use of their products is 

still a bit taboo.  

The markets are highly driven by the demographic development. The number of the elderly 

population is set to rise in the coming years, and that makes the potential market for Coloplast 

bigger.  

The financial statements of the last five years have been very positive. Their revenues have 

increased every year by at least 5 % and that have made their net profit increase every year too. 

The estimation of the stock value is set to be 445.53 kr. per stock. That means that Coloplast is 

undervalued according to these calculations. The reason for this can be the difference in the 

calculated WACC and the budget conditions. 

The scenario analysis show that the value of the company can change with the budget conditions. 

With a change in WACC and in sales growth in the terminal period of ± 5 %, the company’s stock 

value can be worth 404 kr. per stock if the conditions change negatively and 495 kr. per stock if the 

conditions change positively. 
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2. Indledning 

Værdiansættelse af en virksomhed er essentielt, når det skal vurderes om virksomheden er prissat 

korrekt. Aktiemarkedet er i høj grad styret af investorernes egne forventninger til virksomhedernes 

fremtidige udvikling, men det er i ligeså høj grad styret af forventningerne til økonomien på de 

markeder, som virksomheden opererer på. Derfor er det meget svært, at vurdere om en virksomhed 

er korrekt prissat. Som så mange andre ting er værdien af en virksomhed, den som aktionærerne er 

villige til at betale for den. Prisen for en virksomhed er derfor meget subjektiv. 

Det kan give store gevinster at investere på aktiemarkedet, og derfor vælger mange, både private og 

professionelle investorer, at placere deres penge i aktier i stedet for obligationer og andre mere sikre 

investeringer.  

For at vurdere værdien af en virksomhed skal der tages højde for mange forskellige faktorer både 

internt i virksomheden men også eksternt. De interne faktorer er blandt andet, hvordan 

virksomheden er rustet til fremtiden. Dette er både med hensyn til medarbejdere, ledelse, den 

teknologiske udvikling osv. De eksterne faktorer gælder specielt konkurrenterne, men også i høj 

grad efterspørgslen efter de produkter som virksomheden sælger. Alle punkterne, og flere til, vil 

blive vurderet og analyseret igennem afhandlingen for at kunne finde aktiekursen med størst mulig 

præcision og argumentation. 

I værdiansættelsen af Coloplast A/S (herefter Coloplast) kigger jeg på, hvad værdien af 

virksomheden vil være ud fra en aktiehandlers synspunkt. Det vil sige, at jeg ikke ser på eventuelle 

synergieffekter for en strategisk investor. Hvis en virksomhed bliver overtaget af en strategisk 

køber, kan den have en meget højere værdi end hvad markedet ellers har prissat virksomheden til. 

Dette er på grund af de synergieffekter, der kan udnyttes ved en overtagelse. Disse synergieffekter 

kan have meget forskellig værdi alt efter hvilken køber, der overtager virksomheden. Derfor vil jeg 

udelukkende værdiansætte Coloplast ud fra en aktiehandlers synspunkt. 
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2.1 Relevans 

Igennem de seneste 6-7 år har verdensøkonomien befundet sig i en global finanskrise. Dette har 

betydet mange virksomheder har måttet erklæres konkurs, mens mange børsnoterede virksomheder 

har haft faldende aktiekurser. Set i det lys synes jeg det kunne være interessant at vurdere, hvordan 

fremtiden ser ud for Coloplast.  

Selvom aktiemarkedet generelt har været faldende, har det ikke stået ligeså slemt til hos Coloplast. 

Igennem de seneste 5 år har deres aktiekurs været stigende
1
, selvom vi har gennemgået en global 

finanskrise. Grunden til dette skal blandt andet findes i de produkter de sælger. Coloplast befinder 

sig på et marked af nødvendighedsgoder, som er svære at spares væk. Dette betyder, at forbrugerne 

er afhængige af dem, og er nødt til at købe dem, selvom vi befinder os i en finanskrise, og de ikke 

har så mange penge. 

Som nævnt før sælger Coloplast produkter, som forbrugerne er afhængige af. Derfor kan det også 

ses på aktiekursen over de seneste 5 år, at Coloplast ikke bliver påvirket så meget af finanskrisen 

som mange andre virksomheder. Dette betyder dog ikke, at de slipper helt for forskellige 

markedsudsving. De kan sagtens blive påvirket indirekte af for eksempel bankernes villighed til at 

udlåne penge, arbejdsløshed og mange andre faktorer. I nærværende afhandling vil jeg vurdere i 

hvor høj grad Coloplast bliver påvirket af markedsudsving, og hvilken effekt strategiske ændringer 

vil have på deres regnskabsmæssige resultater og kursværdi. 

  

                                                

1 Bilag 1: Udviklingen i Coloplasts aktiekurs igennem de seneste 5 år 



 
6 

2.2 Opgavens struktur 

For at give et overblik over hvordan jeg har bygget afhandlingen op, har jeg nedenfor lavet en 

oversigt over strukturen. Dette har jeg gjort for at give et overblik over, hvilke analyser jeg vil starte 

og slutte med, samtidig med at jeg vil give et billede af, hvilke analyser der skal udarbejdes inden 

den endelige værdiansættelse. 

Figur 1: Opgavens struktur

Kilde: Egen tilvirkning 

Som en del af indledningen vil jeg starte med at beskrive Coloplast for at give et billede af, hvad det 

er for en virksomhed, jeg gerne vil analysere. Herefter vil jeg give et overblik over, hvad jeg gerne 

vil undersøge i afhandlingen, og hvordan jeg vil gøre det. I analysedelen vil jeg udarbejde en 

Strategisk analyse Regnskabsanalyse

Budgettering

Værdiansættelse

Følsomhedsanalyse

Konklusion

Indledning

Strategisk analyse RegnskabsanalyseStrategisk analyse Regnskabsanalyse

Problemformulering
Metode

Afgrænsning

Virksomhedsbeskrivelse



 
7 

strategisk analyse samt en regnskabsanalyse, som vil udmønte sig i et budget og en værdiansættelse. 

I værdiansættelse af en virksomhed opereres med mange ubekendte faktorer. På grund af dette vil 

jeg efter værdiansættelsen udarbejde en følsomhedsanalyse for at vurdere, hvilken effekt ændringer 

i forskellige faktorer vil få for virksomhedens værdi. Alt dette vil blive opsamlet i en afsluttende 

konklusion. 

2.3 Virksomhedsbeskrivelse2 

Coloplast blev etableret i 1950’erne af en dame ved navn Elise Sørensen. Hun var sygeplejerske, og 

levede derfor af at hjælpe andre mennesker. Det var dog først i 1954, da hendes dengang 32 årige 

lillesøster blev ramt af kræft i tyktarmen og blev stomiopereret, at hun besluttede sig for at udvikle 

bedre og nemmere stomiposer. De tidligere løsninger til stomipatienter var dyre og var ikke særlig 

hygiejniske, da de hverken beskyttede godt nok imod lækage eller lugt. Dette betød, at patienter 

med stomiposer følte en social afvisning. Dette ville Elise lave om på. 

Efter sin søsters kræftdiagnose og efterfølgende stomioperation, udviklede Elise en ny form for 

stomipose, som gjorde det nemmere og mere diskret at være stomipatient. Selvom Elise havde 

udviklet og taget patent på et nyt og godt produkt, var det ikke nemt at finde investorer til produktet. 

Det ændrede sig dog, da hun tog fat i Dansk Plastik Emballage. Ejeren Aage Louis-Hansen var 

skeptisk ved ideen, men hans kone, som var uddannet sygeplejerske, fik ham overtalt.  

Til at starte med blev der produceret 1.000 stomiposer, som kom ud på hospitaler og blev testet. 

Dette var en stor succes, og de modtog hurtigt mange ordrer på det nye produkt. Dette medførte at 

Coloplast blev etableret i 1957. 

Siden da er det gået stærkt, og i dag er Coloplast en virksomhed med datterselskaber i hele verden 

og førende leverandør til hospitaler. De har også udvidet deres sortiment, og i dag udvikler, 

producerer og sælger de produkter indenfor følgende fire områder: Stomi, kontinens, urologi, samt 

hud- og sårpleje
3
. 

I dag er Coloplast en global virksomhed med over 8.500 medarbejdere, som opererer indenfor de 4 

områder 

                                                

2 www.coloplast.dk 

3 Coloplast A/S årsrapport 2011/2012 
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Stomi
4
 

Stomi er en følge af en tarmsygdom. Det kan enten være på grund af en ulykke, en sygdom eller det 

kan være medfødt. I omkring 2/3 af tilfældene sker det på grund af kræft. 

Markedet for stomi er meget stort. På verdensplan bliver der omsat for omkring 13-14 milliarder 

kroner. Markedet er stadig stigende blandt andet på grund af bedre adgang til sygepleje i mange 

lande, som for eksempel Rusland og Kina. Lige nu sidder Coloplast på mere end 1/3 af markedet 

for stomi, hvilket gør dem til markedsleder. 

Kontinens
5
 

De primære brugere af kontinensprodukter er folk med rygradsskader, som ofte kommer som følge 

af en ulykke. Derudover er det primært den ældre befolkning som anvender disse produkter, da det 

med alderen kan blive sværere, at holde på vandet. 

Også på kontinensmarkedet er Coloplast markedsleder. Her ejer de mellem 40 og 45 % af markedet. 

Kontinens er et stadig stigende marked, som også har en masse mindre leverandører. Omsætningen 

på markedet udgør omkring 8-9 milliarder kroner  

Urologi
6
 

Urologi markedet vedrører mange forskellige sygdomme og lidelser, som for eksempel nyresten, 

impotens og nedsunken bækkenbund. Coloplasts andel af urologi markedet er ikke ligeså stor som 

på de to ovenstående. Her ejer de ”kun” mellem 10 og 15 %. Markedet har en ligeså stor omsætning 

som kontinens markedet, men stigningen er ikke forventet at blive så høj, blandt andet på grund af 

den økonomiske tilbagegang i Nordamerika. 

  

                                                

4 Coloplast A/S årsrapport 2012/2013, side 4 

5 Coloplast A/S årsrapport 2012/13, side 4-5 

6 Coloplast A/S årsrapport 2011/12 og 2012/13 
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Hud- og sårpleje
7
 

Coloplasts hud- og sårpleje produkter bliver blandt andet brugt til kroniske sår som for eksempel, 

liggesår. Sår heler bedst når det er fugtigt, og det udnytter Coloplast ved at producere plastre som 

indeholder en slags skum, som gør at såret heler hurtigere og bedre. 

Markedet indenfor hud- og sårpleje er, ligesom de andre markeder, stigende med omkring 2-4 %. 

Stigningen forventes blandt andet på grund af den stigende befolkning med diabetes. Dette betyder 

dog ikke at omsætningen på markedet er stigende. Selve markedet er vurderet til at have en værdi 

på omkring 14 milliarder kroner. Coloplast udgør mellem 5 og 10 % af markedet, hvilket gør dem 

til den fjerde største producent på markedet
8
. 

2.4 Problemstilling 

Handel med aktier er et af de markeder, som kan skabe det højeste afkast af en investering. Til 

gengæld kan det hurtigt gå den anden vej, hvis man ikke analyserer de virksomheder, som man 

gerne vil investere i, grundigt nok. Igennem de seneste 6-7 år har aktiemarkedet oplevet stor 

modgang. Dette er blandt andet sket på baggrund af den finansielle krise, som har påvirket hele 

verden i større eller mindre grad. Det er derfor nødvendigt at holde endnu større fokus på de 

virksomheder, man vil investere i, samt det marked de opererer på, og verdensøkonomien generelt. 

Tidligere er mange virksomheder blevet hjulpet af den globale verdensøkonomis fremgang, hvilket 

gjorde at almindelige borgere fik flere penge mellem hænderne, og derved ikke behøvede at tænke 

så meget over, hvad de brugte dem på. Det var især boligmarkedets fremgang og bankernes 

villighed til at låne penge ud, som gjorde forbrugerne i stand til at optage flere lån og bruge flere 

penge. Disse tider er forbi, og det har påvirket mange virksomheder hårdt. De virksomheder, som 

har været hårdest ramt, er virksomheder, som sælger luksusgoder som blandt andet rejser. Det er 

goder som kan spares væk, når økonomien har det hårdt. Som nævnt tidligere sælger Coloplast 

nødvendighedsgoder, og det må derfor forventes at de ikke bliver påvirket af den finansielle krise i 

samme grad som mange andre virksomheder.  

Igennem den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil jeg give en vurdering af, i hvor høj grad 

de er blevet påvirket. Selvom det ikke umiddelbart ser sådan ud på deres aktiekurs, som har været 

                                                

7 Coloplast A/S årsrapport 2012/13, side 8 

8 Coloplast A/S halvårsregnskab 2012/13, side 17 
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støt stigende over de sidste mange år, så er der mange faktorer, som kan påvirke Coloplast negativt. 

I min afhandling vil jeg analysere, i hvor høj grad dette har været tilfældet, og hvilken effekt både 

de positive og de negative faktorer har for deres aktiekurs. 

2.4.1 Problemformulering 

Udviklingen i branchen sammenholdt med de strategiske ændringer, som Coloplast har foretaget 

igennem de seneste par år, har påvirket Coloplasts aktiekurs. I denne afhandling vil jeg analysere de 

strategiske og regnskabsmæssige udfordringer, som en analytiker skal være opmærksom på i 

estimeringen af aktiekursen. Dette vil munde ud i en værdiansættelse, som vil besvare mit 

hovedspørgsmål. 

 Hvad er kursen på en Coloplast aktie pr. 31/10 2013? 

For at levere et fyldestgørende og velbegrundet svar af afhandlingens hovedspørgsmål har jeg 

udarbejdet 3 underspørgsmål. 

 Hvordan ser Coloplasts strategiske situation ud? 

 Hvordan har Coloplast udviklet sig regnskabsmæssigt over de seneste år? 

 Hvordan ser fremtiden ud for Coloplast? 

Når den strategiske situation skal vurderes, vil jeg tage udgangspunkt i flere forskellige analyser, 

heriblandt PESTEL, Porters five forces og McKinseys 7-S-model. Disse analyser giver et godt 

billede af, hvilke eksterne faktorer Coloplast skal være opmærksom på, samt hvordan den interne 

situation ser ud for dem. 

Grunden til at jeg vil analysere de seneste års regnskaber fra Coloplast, er for at finde ud af, 

hvordan udviklingen i deres økonomi har været. Dette gør jeg ved at reformulere regnskaberne og 

udregne forskellige nøgletal, så det giver et bedre billede af, hvor positiv eller negativ udviklingen i 

virksomheden har været. De finansielle nøgletal og den historiske udvikling skal jeg anvende når 

jeg skal udarbejde budgettet for Coloplast, hvilket vil give et billede af den fremtidige udvikling. 

Det centrale aspekt i opgaven er selve værdiansættelsen. For at lave den skal informationerne fra de 

tre underspørgsmål bruges. Som det også ses i opgavens struktur, vil jeg derfor analysere disse 

parametre først, hvilket vil give mig et billede af, hvordan forventningerne til fremtiden ser ud for 

Coloplast, og derfor også, hvordan deres aktiekurs kan forventes at udvikle sig. 
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Overordnet set har besvarelsen af problemformuleringen således til formål at undersøge, hvordan 

Coloplast står rustet til fremtiden. 

2.5 Metode og modelvalg 

I dette afsnit vil jeg forklare og begrunde mit valg af metode og modeller. Afsnittet har jeg delt op i 

strategisk analyse, regnskabsanalyse og værdiansættelse. Dette har jeg valgt for at give et bedre 

overblik over, hvilke metoder og modeller jeg har anvendt i de respektive hovedafsnit i 

afhandlingen. 

2.5.1 Strategisk analyse 

En strategisk analyse, med afsæt i den virksomhed der skal værdiansættes, er essentiel for at 

vurdere, hvilke udfordringer virksomheden står overfor på kort og på længere sigt. Denne analyse 

vil danne grundlag for den videre budgettering og værdiansættelse.  

Selve den strategiske analyse har jeg delt op i 3. En samfundsanalyse, en brancheanalyse og en 

intern analyse. Til at udarbejde den samfundsmæssige analyse har jeg valgt at anvende en PESTEL 

analyse. Det har jeg valgt, fordi den giver et struktureret billede af, hvordan samfundet udvikler sig, 

og hvad virksomheden skal opmærksom på. PESTEL analysen omhandler politiske, økonomiske, 

sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige faktorer. Det er vigtigt for 

enhver virksomhed at være opmærksom på, hvordan omverdenen udvikler sig, og til dette kan de 

blandt andet stille sig selv disse spørgsmål
9
. 

 ”Hvilke nøgleområder af betydning for virksomheden vil forandre sig?” 

 ”Hvordan vil forandringerne påvirke virksomheden og dens muligheder i fremtiden?” 

Denne analyse er god at anvende ved besvarelse af de ovenstående spørgsmål, da den giver et 

billede af, hvad virksomheden skal være opmærksom på i den daglige drift, samt hvad analytikerne 

skal være opmærksom på inden de investerer. 

I analysen af aktiekursen for en virksomhed er det også vigtigt at analysere de branchemæssige 

udfordringer, som Coloplast står overfor. Til dette har jeg valgt at anvende Portes five forces. Dette 

er valgt med samme begrundelse som PESTEL analysen, da den giver et godt billede af, hvor de 

                                                

9 Spørgsmål taget fra ”Strategi i vindervirksomheder”, side 47 
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branchemæssige udfordringer ligger. Denne model ser på branchens konkurrenceniveau, 

leverandørernes og kundernes forhandlingsstyrke, samt truslerne fra nye konkurrenter på markedet 

og substituerende produkter
10

. Samlet set giver de to analyser et indtryk af, hvilke eksterne faktorer 

som Coloplast skal være opmærksomme på og agere ud fra. 

I den interne analyse anvender jeg McKinseys 7-S-model. Det gør jeg, da den er et godt værktøj til 

at analysere de interne strategifaktorer i virksomheden, som kan have positiv eller negativ effekt på 

udviklingen
11

. De syv faktorer, som analyseres i denne model, er shared values, strategy, structure, 

systems, style, staff og skills. Som så mange andre analysemodeller har den sine begrænsninger. 

Dette vil jeg uddybe i min kildekritik. 

Slutteligt vil jeg samle alle de strategiske analyser op i en SWOT analyse. Denne analyse vil 

opsamle alle styrker og svagheder fra den interne analyse og muligheder og trusler fra den eksterne 

analyse. Analysen er god som redskab i konklusionen, da den giver et samlet overblik over de 

faktorer, som kan påvirke virksomheden. 

2.5.2 Regnskabsanalyse 

I regnskabsanalysen vil jeg på baggrund af årsrapporterne fra Coloplast for de seneste 5 år, 

reformulere deres regnskab med henblik på at lave nøgletalsanalyser. Nøgletallene vil jeg beregne 

ud fra DuPont-pyramiden. Denne metode anvender jeg, da det er en af de oftest anvendte metoder 

til at dekomponere og analysere rentabiliteten
12

. Både den strategiske analyse og de reformulerede 

opgørelser samt nøgletallene vil jeg anvende til at udforme et budget for de kommende 5 år. Dette 

budget skal anvendes ved værdiansættelsen af Coloplast. 

2.5.3 Værdiansættelse 

For at udregne værdien af en virksomhed er det vigtigt at have gjort et godt forarbejde, så man har 

de rigtige forudsætninger, for at udarbejde et budget og lave en værdiansættelse. Dette forarbejde er 

lavet i de to ovenstående analyser. Disse to analyser vil jeg anvende til at udregne værdien af 

Coloplast ved hjælp af DCF-modellen og EVA-modellen. Jeg har valgt at udregne værdien ved 

hjælp af begge modeller, fordi det giver muligheden for at kontrollere, at udregningerne er korrekte, 

                                                

10 Strategi i vindervirksomheder, side 61 

11 Strategi i vindervirksomheder, side 157 

12 Anbefalinger & nøgletal 2010, side 54 
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da de skal give samme resultat. DCF-modellen har jeg valgt, fordi det er den mest populære model 

til at udregne værdien af en virksomhed
13

. Den bliver anvendt ved at tilbagediskontere 

virksomhedens fremtidige frie cash flow. EVA-modellen har jeg valgt, da den også er god at 

anvende ved udregning af værdien af virksomheden. Den giver et billede af, hvor meget værdi der 

er tilført til virksomheden i forhold til forventningerne. Derudover er den udregnet på baggrund af 

den investerede kapital i virksomheden, hvilket giver et andet billede af virksomheden. Selvom de 

to modeller er udregnet med udgangspunkt i forskellige regnskabsposter, skal de give samme 

resultat, og derved kan man hurtigt finde ud af, om en eller begge modeller er blevet anvendt 

forkert. 

I følsomhedsanalysen vil jeg ændre på nogle af budgetforudsætningerne, og opstille forskellige 

scenarier for at se, hvilke indvirkninger det vil få på værdien af Coloplast. I denne analyse tager jeg 

udgangspunkt i den allerede udregnede kursværdi og ændre på de to forudsætninger, som har størst 

indvirkning på virksomhedens samlede værdi. I denne analyse vil jeg belyse, hvordan ændringen i 

WACC og salgsvæksten i terminalperioden vil ændre aktiekursen på en Coloplast aktie. 

2.6 Afgrænsning 

I nærværende afhandling vil pladsbegrænsningen give anledning til de største afgrænsninger. 

Afhandlingen må maksimalt fylde 80 sider, og det gør, at det ikke er alt, jeg kan gå lige meget i 

dybden med. Jeg bliver derfor nødt til at vælge hvilke ting der er vigtige, og som jeg skal gå meget i 

dybden med, og hvilke ting der er mindre vigtige, og som jeg bliver nødt til kun at komme ind på i 

mindre grad. 

Jeg har valgt at analysere nogle af Coloplasts største konkurrenter. Der vil dog være flere mindre 

konkurrenter, som jeg ikke analyserer så gennemgående på grund af den begrænsede plads, jeg har 

til rådighed i opgaven. 

Afhandlingen baseres primært på offentlige tilgængelige informationer. Det vil sige årsrapporter, 

hjemmesider, aviser, bøger og lignende. Opgaven vil derfor primært blive vurderet ud fra en ekstern 

synsvinkel. Jeg har dog fået mulighed for at tale med en af deres medarbejdere, så der også vil være 

en intern synsvinkel i opgaven. I vurderingen af Coloplast har jeg blandt andet prøvet at kontakte 
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aktieanalytikere med fokus på Coloplast for at få et bedre indblik i virksomheden, men ingen af 

dem vendte tilbage. Derudover har jeg talt med en læge for at få et indblik i udviklingen indenfor de 

sygdomme, som kan føre til anvendelse af Coloplasts produkter. Han havde dog kun korte svar, og 

den stomisygeplejerske han henviste til vendte ikke tilbage, hvorfor det derfor kun er begrænset, 

dette har været anvendt. 

I afhandlingen vil det største fokus ligge på stomi- og kontinensforretningen. Dette gøres igen på 

grund af den begrænsede plads, jeg har til rådighed, og fordi disse to produktområder står for langt 

størstedelen af Coloplasts omsætning. Det betyder også, at jeg ikke vil udarbejde en fuldstændig 

analyse af deres produktportefølje. Jeg vil udelukkende komme ind på enkeltprodukter, hvis det er 

relevant. 

I den strategiske analyse giver jeg en samlet vurdering af alle de markeder, som Coloplast befinder 

sig på. Det gør jeg, fordi de fleste faktorer som jeg kommenterer på i afhandlingen, påvirker alle 

markederne. Det vil derfor ikke give mening at dele dem op i markeder, da det vil betyde at 

faktorerne vil blive nævnt flere gange, og vil derfor give anledning til at skulle udelukke andre ting i 

afhandlingen for at få plads til dette. Der vil dog være enkelte dele, hvor det ene marked bliver 

påvirket mere end det andet, men dette vil udelukkende blive nævnt i den samlede analyse. Jeg har 

heller ikke valgt at dele analysen op i produktgrupper, da mange af de faktorer som påvirker en 

gruppe også vil påvirke en anden. Og derudover har jeg som sagt valgt at lægge det største fokus på 

stomi- og kontinensdelen da det er de to produktgrupper som står for størstedelen af virksomhedens 

omsætning. Da især disse grupper har mange fælles analyseelementer, synes jeg ikke, det giver 

mening at dele dem op. 

I analysen af virksomheden har jeg valgt at anvende én analysemodel til samfundsanalysen, én 

analysemodel til brancheanalysen og én model til den interne analyse. I metodeafsnittet er givet en 

begrundelse for valget af disse modeller. Dette bevirker også, at der er flere analysemodeller, som 

jeg har været nødt til at afgrænse mig fra at anvende. Optimalt set kunne flere analysemodeller med 

forskelligt fokus have været anvendt for at give et mere tydeligt billede af de interne og eksterne 

faktorer, men dette har jeg undladt, da det kun vil give et marginalt bedre billede af virksomheden, 

samtidig med at det vil optage en masse plads. 

I rentabilitetsanalysen anvender jeg DuPont-pyramiden. På grund af manglen på plads kigger jeg 

dog kun på de øverste to niveauer. Jeg vælger derfor at afgrænse mig fra niveau tre, blandt andet 
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fordi langt størstedelen af Coloplasts omsætning kommer fra den primære drift, og derfor virker det 

overflødigt eksempelvis at skulle dele overskudsgraden op i overskud fra salg og andet 

driftsoverskud. 

I budgetteringen af Coloplasts fremtidige regnskab vil jeg udelukkende budgettere de poster, som er 

relevante i den efterfølgende værdiansættelse. Det vil sige, at jeg ikke budgetterer alle posterne i 

resultatopgørelsen og balancen, men udelukkende dem som jeg skal anvende ved udregningen af 

Coloplasts værdi. 

I selve værdiansættelsen anvender jeg som tidligere nævnt DCF- og EVA-modellen. Dette betyder 

samtidig, at jeg ikke kommer til at behandle andre present value modeller. Derudover kommer jeg 

heller ikke til at behandle hverken multipel analyse, likvidationsmodellerne eller reel 

optionsmodellerne
14

. Dette er igen valgt ud fra manglen på plads. Samtidig mener jeg, at de to 

anvendte modeller giver et godt billede af virksomhedens værdi. 

2.7 Kildekritik 

Årsrapporterne, som jeg anvender i udarbejdelsen af afhandlingen, er godkendt af et uafhængigt 

revisionsselskab, hvilket betyder, at det er forventeligt, at rapporterne giver et retvisende billede af 

virksomheden. Der kan dog være informationer, som virksomheden har valgt at udelade af 

forskellige grunde. Derudover er det ikke alle tallene i materialet, som kan udledes på baggrund af 

det offentliggjorte materiale
15

. Der kan derfor være nogle af mine beregninger og resultater, som 

differentierer sig fra Coloplasts officielle materiale. Ud over årsrapporterne fra Coloplast har jeg 

anvendt deres hjemmeside og andre offentligt tilgængelige informationer som for eksempel deres 

rapport om klimastrategi og corporate responsibility. Disse oplysninger er ikke underlagt 

revisionspligt, og de kan derfor give et meget positivt billede af virksomheden. 

De hjemmesider og aviser jeg har anvendt stammer fra normalvis, troværdige kilder, som blandt 

andre Børsen og andre nyhedssider. Artiklerne og informationen, som er anvendt på hjemmesiderne 

og i aviserne, er fra uafhængige kilder og analytikere som følger virksomheden tæt, og derfor må 

det forventes at kilderne og informationen er troværdige. 
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Det interview, jeg har lavet med en medarbejder fra Coloplast, kan være farvet af, at han har 

arbejdet i virksomheden i mange år og derfor kan have et positivt billede af virksomheden eller 

tilbageholde informationer, som er negative for virksomheden. Derfor er det vigtigt at være særlig 

kritisk overfor disse informationer. 

Teorien, som jeg anvender, har været anvendt og testet igennem mange år. Derudover er den 

godkendt og anvendt i mange lærebøger. McKinsey 7-S-model har dog den mangel, at den blandt 

andet ikke tager højde for de kernekompetencer, som virksomheden er i besiddelse af
16

. Derfor har 

jeg valgt at indføre det som et ekstra element i min interne analyse.  

I Porters five forces lægger modellen op til, at alle fem konkurrencekræfter har lige stor betydning 

for den analyserede virksomhed. Dette er dog ikke altid tilfældet, da kundernes betydning ofte er 

vigtigst. Det er derfor vigtigt at vægte de forskellige konkurrencekræfter, så de er tilpasset den 

enkelte virksomhed. 

PESTEL analysen kan komme til at give et meget overordnet billede af de seks faktorer, som 

analysen omhandler
17

. Det er derfor vigtigt udelukkende at analysere de faktorer, som påvirker den 

virksomhed man gerne vil analysere, eller som kan komme til at påvirke virksomheden i fremtiden. 

I forhold til de modeller jeg anvender i min strategiske analyse, er det vigtigt hele tiden at opdatere 

dem for at give et nuanceret billede af de muligheder og trusler, som virksomheden står overfor
18

. 

Modellerne til den strategiske analyse er meget statiske, og de tager derfor ikke højde for interne og 

eksterne ændringer for virksomheden. Det er derfor vigtigt hele tiden at holde modellerne 

opdaterede for at kunne give den bedste vurdering af investeringerne. 

3. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse af en virksomhed er et vigtigt element i analysen af en virksomheds værdi. 

Denne analyse danner grundlag for den endelige værdiansættelse, da det er elementerne heri, som 

giver et indtryk af, om virksomheden har mulighed at skabe værdi på kort og på længere sigt. Den 

strategiske analyse har jeg som nævnt under metodeafsnittet delt op i tre. Dette har jeg gjort for at 
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kunne analysere de samfundsmæssige aspekter, de branchemæssige aspekter og de interne aspekter 

af virksomheden hver for sig.  

3.1 Samfundsanalyse 

For at analysere de samfundsmæssige aspekter vil jeg i det følgende afsnit udarbejde en PESTEL 

analyse. Den skal anvendes for at kunne analysere de generelle samfundsmæssige elementer, som 

vil påvirke Coloplast i fremtiden. 

3.1.1 PESTEL 

PESTEL analysen er delt op seks elementer, som hver især skal hjælpe til med at give et billede af, i 

hvor høj grad Coloplast bliver påvirket af forskellige samfundsmæssige aspekter. Coloplast kan 

ikke selv påvirke elementerne i denne analyse, men disse er vigtige, da de er nødt til at forholde sig 

til dem og agere ud fra dem. 

3.1.1.1 P – Political 

Det er vigtigt for alle virksomheder at orientere sig om, hvad der sker på de markeder, de befinder 

sig på. Både med hensyn til de ting som man selv kan påvirke, men i lige så høj grad med hensyn til 

de ting som man ikke selv har indflydelse på. I medikobranchen er der mange ting at tage hensyn 

til. Det er der især, fordi de produkter som bliver produceret i branchen, er nødvendige for mange 

personer. De nationale sundhedsreformer i mange af de lande, som Coloplast sælger deres 

produkter i, har regler for, hvor meget medikovirksomhederne må tage for deres produkter
19

. Dette 

gøres for at sikre, at kunderne har råd til at købe de produkter, som de er afhængige af. 

Disse sundhedsreformer bliver hele tiden fornyet, og derfor er virksomhederne på markedet nødt til 

at forholde sig til nye regler og agere ud fra dem. De fleste ændringer, som bliver lavet til 

reformerne, har negativ indvirkning på virksomhederne i branchen, og det er derfor vigtigt hele 

tiden at holde sig opdateret omkring disse og udvikle sine produkter og sin organisation, så 

påvirkningen på ens regnskab bliver så lille som muligt. 
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Blandt andet i Frankrig er der reformer på vej indenfor sygesikringen
20

. Her skal der spares omkring 

350 millioner Euro over de kommende 5 år. Dette skal blandt andet ske ved at sænke tilskuddet til 

stomi- og kontinensprodukter med op til 5 %. Implementeringen af dette startede i september 2013. 

Også andre lande vil blive påvirket af reformer indenfor sygesikringen. Blandt andet Spanien, 

Storbritannien og USA vil blive påvirket indenfor de kommende år. 

For en virksomhed er det ikke kun vigtigt at skabe en god bundlinje. Det er også begyndt at blive 

moderne at tænke på omverdenen og agere etisk korrekt. At agere etisk korrekt betyder både at 

være innovative og have et godt rygte, men også at tænke på de kulturer man befinder sig i
21

. 

Coloplast er i 2013 blevet kåret til en af de mest etiske virksomheder i verden
22

, hvilket er med til at 

give dem et endnu bedre rygte og gøre deres brand endnu stærkere. Flere virksomheder har tidligere 

fået negativ omtale på grund af dårligt arbejdsmiljø og anvendelse af børnearbejde. Dette er med til 

at skade virksomhedens image og derved også muligheden for større omsætning. Der er kommet 

større fokus på virksomheder, som ikke behandler deres medarbejdere godt eller bruger ulovlig 

arbejdskraft. For eksempel har der tidligere været massiv fokus i medierne på Nike medarbejdernes 

arbejdsmiljø og virksomhedens anvendelse af børnearbejde
23

. Den negative omtale har højst 

sandsynligt kostet virksomheden kunder, og derfor er det blevet vigtigere at agere politisk korrekt 

både overfor sine medarbejdere og også overfor omverdenen, for at man ikke skaber et image, som 

skræmmer potentielle kunder væk.  

Som det kan ses af figur 2 nedenfor, så er lønniveauet meget højt i Danmark. I 2009 tjente en 

almindelig fuldtidsansat omkring 56.000 EUR om året, hvilket er næsten 6 gange så meget som i 

eksempelvis Ungarn, hvor Coloplast har en del af sin produktion. Derfor kan det være en fordel at 

flytte dele af sin virksomhed til andre lande. Der skal dog også tages hensyn til produktiviteten i 

hvert enkelt land for at finde ud af, om det kan være en god investering at flytte til udlandet. I 2008 

var produktiviteten i Ungarn næsten halvdelen af, hvad den var i Danmark. Derfor bliver effekten af 

at flytte produktionen til eksempelvis Ungarn ikke nær så stor, som den kunne se ud på lønniveauet. 

Et andet sted i Europa, hvor Coloplast producerer, er Frankrig. Her er lønningerne også en del 

lavere end i Danmark jf. figur 2. Samtidig er produktiviteten næsten 20 % bedre, hvilket gør at man 

                                                

20 Coloplast A/S halvårsregnskab 2012/13, side 37 

21 ”Scoring & Methodology” http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/scoring-methodology/, 29/11 2013 

22 “2013 world’s most ethical companies” http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/, 29/11 2013 

23 “Elendigt arbejdsmiljø på Nike-fabrik” http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/06/18/113648.htm, 19/06 2009 

http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/scoring-methodology/
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både sparer lønomkostninger og samtidig bliver mere effektiv.  Det kan desuden ses på figuren, at 

lønniveauet har været stigende hvert år i Danmark. Over de sidste 9 år har der været en stigning på 

næsten 37 %.  

Figur 2: Arbejdsløn og produktivitet

Kilde: CEPOS artikel, ”Danmark har 2. højeste lønninger blandt 33 lande – produktiviteten 

ligger i midterfeltet”, 29/11 2010 

Fra politisk side bliver der ikke kun foretaget negative ændringer for virksomhederne. Fra 2013 og 

frem til 2016 vil der blive lavet en trinvis nedsættelse af den danske selskabsskat
24

. I denne periode 

vil skatten blive sænket fra de nuværende 25 % til 22 %. Dette vil få stor indvirkning på alle 

virksomheder, som betaler skat i Danmark, da de derved vil kunne beholde en større del af deres 

overskud selv. 

  

                                                

24 ”Nedsættelse af selskabsskatteprocent” http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/audit/sider/nedsaettelse-af-

selskabsskatteprocenten-effekt-for-aars-og-delaarsregnskaber-med-balancedag-efter-27-juni-2013.aspx, 6/11 2013 

http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/audit/sider/nedsaettelse-af-selskabsskatteprocenten-effekt-for-aars-og-delaarsregnskaber-med-balancedag-efter-27-juni-2013.aspx
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/audit/sider/nedsaettelse-af-selskabsskatteprocenten-effekt-for-aars-og-delaarsregnskaber-med-balancedag-efter-27-juni-2013.aspx
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3.1.1.2 E – Economic 

Når der handles på tværs af landegrænser, er der flere ting, man skal være opmærksom på. Blandt 

andet skal man være opmærksom på valutakurserne i de forskellige lande. De valutakurser, som 

især er vigtige for Coloplast, er blandt andet USD, GBP og HUF. Disse kurser har Coloplast ingen 

indflydelse på, men de har indvirkning på det økonomiske resultat. I regnskabsåret 2011/2012 

havde kurserne en positiv indvirkning på årets resultat, fordi den danske valuta deprecierede i 

forhold til de udenlandske valutakurser, mens de i regnskabsåret 2012/13 havde en negativ effekt, 

fordi den danske valuta igen apprecierede. På de udenlandske markeder, hvor Coloplast sælger 

deres produkter, vil det ved en depreciering af den danske valuta sige, at omsætningen i danske 

kroner bliver større, selvom produkterne sælges til samme priser. På de markeder, hvor Coloplast 

producerer, vil det dog betyde, at omkostningerne bliver større. Dette var med til at forøge 

Coloplasts vækst på samtlige markeder i 2011/12 regnskabet, mens det skabte negativ vækst alle 

andre markeder end det europæiske i 2012/13 regnskabet. Når Coloplast handler på det Europæiske 

marked, har kursen ikke lige så stor påvirkning på resultatet, fordi den danske krone følger Euroen 

og derfor vil udsvinget være mindre end eksempelvis for USD eller GBP. Derfor har jeg heller ikke 

taget grafen for EUR kursen med i de nedenstående figurer. De amerikanske og de britiske kurser 

har stor indvirkning på omsætningen, mens kursen på eksempelvis HUF har indvirkning på 

driftsomkostningerne, da det er på fabrikker i Ungarn, at en stor del af produktionen foregår. 

Figur 3: USD og GBP kursudvikling

                                       

Kilde: Nationalbanken.dk, 17/10 2013 
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Figur 4: HUF kursudvikling   

                                       

Kilde: Nationalbanken.dk, 17/10 2013 

Valutakursrisikoen kan dog mindskes ved for eksempel valutaswaps. Her sikrer man, at kurserne 

fastsættes til en bestemt kursværdi. Dette kan være en fordel for virksomheden, da de derfor ved, 

hvilken værdi kursen vil have.  

Ledigheden i de pågældende lande har indflydelse på, hvor svært det er for en virksomhed at 

ansætte medarbejdere. Jo større ledigheden er, jo nemmere vil det også være for en virksomhed at 

ansætte nye medarbejdere. Når ledigheden er høj, vil der være flere arbejdsløse kandidater til et 

eventuelt job. Derfor kan nye medarbejdere ansættes hurtigere og billigere end, hvis de i forvejen 

har job. Det kan dog også have en negativ effekt ved ansættelse af nye medarbejdere. Mange 

virksomheder grovsorterer deres ansøgninger, hvis de modtager mange til et bestemt job. Dette kan 

gøre, at kvalificeret arbejdskraft bliver sorteret fra og ikke får en fair chance ved ansættelsen af en 

ny medarbejder. I nogle tilfælde kan det endda være robotter som sorterer i ansøgningerne
25

. Dette 

kan betyde, at hvis ansøgerens sprogbrug ikke passer med det virksomheden søger, så bliver 

ansøgningen sorteret fra. Derfor kan kvalificeret arbejdskraft blive sorteret fra før 

rekrutteringspersonalet får en chance for at læse ansøgningen. 

                                                

25 “Din ansøgning bliver læst af en robot” http://epn.dk/job/karriere/ECE6210258/din-jobansoegning-bliver-laest-af-en-robot/, 14/11 

2013  
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Som det kan ses i figur 5, så har der været et lille fald i ledigheden i Danmark. Dette fald er dog 

ikke markant, og over de sidste 3-4 år har ledigheden ligget forholdsvis stabilt. 

Figur 5: Ledighed i Danmark

                         

Kilde: Danmarks statistik, 27/6 2013 

I Coloplasts reviderede strategi fra marts 2012 blev der sat større fokus på organisk vækst. Dette 

kan vise sig at være en god ide i øjeblikket, da banker og andre investorer ikke er nær så 

risikovillige, som de har været tidligere. Derfor kan det være svært at finde midler til at finansiere et 

eventuelt opkøb.  

På grund af den finansielle krise har renten været faldende igennem en længere periode. Dette 

betyder, at det bliver billigere for virksomheder at finansiere eventuelle opkøb eller andre 

investeringer. Dette fald i renteniveauet er dog ikke noget, man kan forvente vil fortsætte over de 

kommende år. Lige nu ligger renten så lavt, at man må forvente en stigning, de kommende år. 

Medikobranchen er ikke direkte påvirket af den finanskrise, som har påvirket hele verden igennem 

de seneste år, fordi produkterne er nødvendige for de forbrugere, som anvender dem. Dette betyder 

dog ikke, at producenterne ikke bliver påvirket af den alligevel. Producenterne i medikobranchen 

kan risikere, at deres debitorer ikke kan betale deres regninger som følge af krisen, og derfor vil de 

blive påvirket alligevel.  

I nogle lande skal man være forsikret for at kunne modtage hjælp til betaling af for eksempel stomi- 

og kontinensprodukter. På grund af den økonomiske udvikling kan forsikring være et sted, hvor 
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nogle mennesker vælger at spare. Dette kan betyde, at det ikke er alle, som har råd til at anvende 

produkterne, og derfor kan det medføre et fald i omsætningen. Det fald vil dog ikke være markant, 

da produkterne, som tidligere nævnt, er nødvendige for forbrugerne. 

3.1.1.3 S – Social 

Coloplast går meget op i, at forbrugerne af deres produkter skal leve et så normalt liv som muligt. 

Det betyder, at de gener, det må give at anvende produkterne, skal være så små som muligt. 

Anvendelsen af stomi- og kontinensprodukter er stadig meget tabubelagt. Derfor er det vigtigt for 

forbrugerne, at de kan anvende dem uden at det hverken kan ses eller lugtes. Derudover er det også 

vigtigt, at de kan anvendes samtidig med, at forbrugeren lever et aktivt liv. Det vil blandt andet sige 

at stomiprodukterne skal sidde så godt fast, at de ikke ryger af ved fysisk aktivitet, men de skal også 

have en størrelse som gør, at det er muligt at anvende dem uden de generer og uden at skulle tænke 

på, om de falder af. 

En ting som Coloplast blandt andet arbejder med er, at gøre produkterne så diskrete som muligt ved 

at gøre dem mindre. Dette gør, at det er nemmere at skjule, og forbrugerne nemmere kan leve med 

det, uden det er synligt
26

. Blandt andet katetre bliver mindre og mindre, så de er nemmere at bære 

rundt på, og de kan blive anvendt, hvis det bliver nødvendigt. 

Som det kan ses af figur 6 nedenfor, så bliver antallet af ældre større og større. Dette betyder, at 

markedet for især katetre bliver større. Det er i høj grad den ældre befolkning, som lider af 

vandladningsproblemer, og derfor vil der i fremtiden komme et større potentielt marked for disse 

produkter. 

                                                

26 “How we’re minimizing our impact” http://www.coloplast.com/About-Coloplast/Responsibility/Stakeholders/Environment/, 30/10 

2013 

http://www.coloplast.com/About-Coloplast/Responsibility/Stakeholders/Environment/


 
24 

Figur 6: Demografisk udvikling

  

Kilde: Coloplasts H1 2012/13 regnskab side 36 

Sygdomme som for eksempel tarmkræft, som kan føre til anvendelse af stomi produkter, ligger også 

i høj grad til den ældre befolkning, og derfor vil dette også øge det potentielle marked i fremtiden. 

Som det kan ses af figur 7, stiger antallet af nye tilfælde af tarmkræft meget kraftigt jo ældre man 

bliver. Derudover er antallet af tilfælde generelt steget de sidste mange år. Sammenholdt med at der 

sker et lille fald i dødstilfælde, hvilket betyder at folk lever længere tid med sygdommen, gør det 

det potentielle marked endnu større. 

Figur 7: Nye tilfælde af tarmkræft pr. år

                                                           

Kilde: NORDCAN, 17/6 2013 
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Figur 8: Aldersstandardisering af tarmkræfttilfælde og dødsfald

Kilde: NORDCAN, 17/6 2013 

Især på markedet for stomiprodukter har forbrugerne i udviklingslandene en tendens til at genbruge 

produkterne i større grad end tidligere
27

. Produkterne er beregnet som engangsprodukter, men i de 

fattige lande og i de lande, hvor de ikke har samme offentlige sygesikring som herhjemme, er der en 

tendens til at produkterne genbruges for at spare penge. Det vil have en indvirkning på 

omsætningen for alle leverandører af produkterne og derfor også Coloplast. Som beskrevet tidligere 

så er de fleste af Coloplasts produkter nødvendige for forbrugerne. Det betyder, at det er svært at 

leve uden dem. I mange udviklingslande er det ikke sikkert, at forbrugerne har råd til produkterne, 

selvom de er nødvendige, og de kan derfor se sig nødsaget til at genbruge dem, selvom de ikke er 

lavet til det. Dette kan både have stor indflydelse på omsætningen, men det kan også have 

indflydelse på de enkelte personers helbred. I udviklingslandene kan det dog være nødvendigt at 

genbruge produkterne. Alternativet skulle være at undvære dem helt. 

3.1.1.4 T – Technological 

På et marked, hvor produktionen står for en stor del af udgifterne, gælder det om at være innovativ 

og forbedre produktionen for at mindske omkostningerne og skabe bedre produkter, så 

omsætningen øges. Fordi priserne i høj grad bliver sat fra politisk side, bliver det endnu vigtigere at 

mindske omkostningerne for at skabe et større overskud. Dette er også grunden til, at nogle 

virksomheder vælger at flytte dele af deres virksomhed til udlandet. I første halvår af 2012/2013 

                                                

27 Coloplast A/S halvårsregnskab 2012/13, side 20 
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regnskabet steg bruttoresultatet med 1 % blandt andet på grund af, at produktionen er blevet 

forbedret
28

. 

Den teknologiske udvikling omhandler dog ikke kun omkostningsminimering. Det drejer sig i høj 

grad også om at producere de bedste produkter på den bedste måde. Der bliver hele tiden arbejdet 

på at skabe den bedste produktion til den billigste pris. Dette er både med hensyn til maskinerne, 

men også med hensyn til de medarbejdere som styrer dem. Især hos Coloplast har de stor fokus på 

dette område
29

. Dette er både for at optimere produktionen, så der er så lidt spild som muligt og 

omkostningerne derfor er så små som muligt, men det er også i høj grad for at sikre, at produkterne 

virker som de skal, og der derfor ikke bliver sendt produkter på markedet, som er defekte. Det kan 

skabe et dårligt omdømme for virksomheden, hvis det ikke bliver kontrolleret ofte, og der derfor 

kommer defekte produkter på markedet. 

Det er ikke kun internt i virksomheden, der skal arbejdes for at skabe de bedste produkter. Der skal 

også samarbejdes med forbrugerne, læger og sygeplejersker for at optimere produktet mest muligt. 

Ofte er det dem, som har den største viden indenfor, hvordan produkterne skal fungere og derfor 

også, hvordan produkterne skal udvikles i fremtiden. 

3.1.1.5 E – Environmental 

At en virksomhed er miljømæssigt orienteret er ikke kun godt for miljøet, men også for 

virksomheden selv. Igennem de senere år er der kommet stor fokus på at mindske udledningen af 

CO2. Dette er et emne som ikke kun politikerne, men også forbrugerne er blevet meget 

opmærksomme på. Derudover er det påvirker det også virksomhedens regnskab.  

”Da vi begyndte analysen af virksomhedens klimapåvirkning, indså vi hurtigt, at det at reducere 

energiforbruget og CO2-udledninger ofte er en god forretning, der ikke bare forbedrer miljøet men 

også vores bundlinie.”
30

 

For både at spare penge ved produktionen og mindske CO2 udledningen, så genanvender Coloplast 

det plastik, som har været brugt til produkterne. Det bliver blandt andet brugt til plastikfliser og 

såler i Kina. Alene i år har de reduceret affaldet pr. produktion med 10 %.
31

 

                                                

28 Coloplast A/S halvårsregnskab 2012/13, side 9 

29 Bilag 2: Interview med Per Andersen 

30 Lars Rasmussen, Koncerndirektør i Coloplast, Klimastrategi I Coloplast, 23/11 2009, side 5 
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Det er ikke alene produktionen, som Coloplast prøver at effektivisere. Også medarbejderne gør en 

forskel i forbindelse med at mindske CO2 udledningen.  Blandt andet er firmabilerne skiftes ud med 

mere miljøvenlige modeller, og rejseaktiviteten skal ændres. Dette sparer både CO2 og 

omkostninger. 

3.1.1.6 L – Legal 

På nogle markeder skal Coloplast være mere opmærksomme end andre. På det amerikanske marked 

skal de blandt andet være meget omhyggelige med deres brugsanvisninger. Der er kommet mange 

historier frem igennem tiden, omkring hvor meget nogle amerikanere har fået i erstatning ved 

forkert brug af et produkt. Derfor er det ekstra vigtigt for aktører på dette marked at være meget 

omhyggelige, når de skriver, hvordan produkterne skal bruges og i særdeleshed, hvordan 

produkterne ikke skal bruges. Ud over at der kan tabes mange penge på en eventuel retssag, så kan 

den dårlige omtale retssagen giver også påvirke tilliden til virksomheden samt det fremtidige salg. I 

øjeblikket bliver der ført en sag imod hele medikobranchen i USA, fordi de er blevet anklaget for at 

misinformere kvindelige patienter omkring risikoen ved at få indopereret implantater ved 

behandling af stressinkontinens og nedsunket underliv
32

. Det kan dog tage mange år, før et endeligt 

resultat og omkostningernes omfang vil foreligge. Netop på grund af usikkerheden omkring 

erstatningsbeløbet har Coloplast endnu ikke hensat nogen penge til omkostningerne. 

Der er regler for, hvor stor en markesandel en virksomhed må have, når den prøver at opkøbe en 

konkurrent. En virksomhed må ikke optage en alt for stor del af markedet ved hjælp af opkøb, da 

det derfor kan blive konkurrenceforvridende og skabe monopol på markedet. Dette kan komme til 

at gå ud over forbrugerne, da det kan bevirke, at virksomhederne sætter priserne så højt som muligt 

i forhold til de retningslinjer, som er på markedet. Coloplast har dog omlagt deres strategi lidt, så de 

ikke foretager opkøb i samme omfang som tidligere, men i højere grad vokser ved hjælp af organisk 

vækst
33

. Derfor påvirker disse regler ikke Coloplast i lige så høj grad som andre virksomheder. 

                                                                                                                                                            

31 ”How we’re minimising our impact” http://www.coloplast.com/About-Coloplast/Responsibility/Stakeholders/Environment/, 30/10 
2013 

32 Dagbladet Børsen, onsdag d. 14/08 2013, side 12-13 

33 Coloplast A/S årsrapport 2011/2012, side 6 

http://www.coloplast.com/About-Coloplast/Responsibility/Stakeholders/Environment/
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3.2 Brancheanalyse 

Efter at have analyseret det samfundsmæssige som påvirker Coloplast, vil jeg i det efterfølgende 

analysere den branche, som Coloplast er en del af. For at analyse branchen har jeg valgt at anvende 

Porters five forces, da denne model giver et godt billede af hvilke trusler og muligheder i branchen, 

som virksomhederne skal være opmærksomme på. 

3.2.1 Porters five forces 

Denne analyse fokuserer på, hvor god forhandlingsstyrke Coloplast har overfor deres interessenter, 

samt hvilke trusler de skal være opmærksomme på. I den nedenstående figur ses de elementer, som 

analysen indeholder. 

Figur 9: Porters five forces model

Kilde: Strategi i vindervirksomheden, side 62 
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3.2.1.1 Kundernes forhandlingskraft 

Når jeg diskuterer kunderne på det marked, som Coloplast opererer på, er der ikke udelukkende tale 

om slutbrugeren. Der er tale om 3 forskellige kundegrupper.  

 Slutbrugeren som skal anvende produktet.  

 Sygeplejerskerne og hospitalerne som skal vejlede slutbrugeren i, hvilket produkt han eller 

hun skal anvende.  

 Sundhedssikringen som skal betale eller give tilskud til produkterne. 

Selvom det er slutbrugeren, som skal anvende produkterne, så er det i lige så høj grad eller måske i 

højere grad de to andre kundegrupper, som er relevante for producenterne. Det er det, fordi de har 

meget at skulle have sagt overfor slutbrugeren i forbindelse med udvælgelsen af de produkter, der 

skal anvendes. 

Det er nemt for kunderne at skifte producent af de forskellige produkter, som Coloplast forhandler. 

Derfor står kunderne godt i en forhandlingssituation. Det er derfor vigtigt at have et godt 

samarbejde med slutbrugeren og levere produkter, som lever op til det, som forbrugeren forventer. 

På den anden side er det vigtigt for forbrugeren, at de har den diskretion og komfortabelhed, som 

gør det mere naturligt at benytte produkterne.  

Som tidligere nævnt under PESTEL analysen, så bliver priserne på produkterne til en vis grad 

dikteret fra politisk side. Dette gør, at der ikke er så stor prisforskel på produkterne, som der kunne 

være. Derfor har kunderne et større incitament til at vælge produkterne ud fra, hvad der er mest 

behageligt at anvende, og hvad der er mest effektivt. Dette tvinger virksomhederne til at være 

innovative og forny deres design. Ifølge Marlene Corydon, senior industriel designer i Coloplast, så 

vil det designmæssige bliver et større og større konkurrenceparameter i branchen
34

. Derfor er dette 

et område, som Coloplast bruger megen tid og mange ressourcer på at forny sig på og dermed opnå 

en konkurrencemæssig fordel overfor sine konkurrenter. 

Det er ikke udelukkende forbrugeren selv, som vælger, hvilket produkt der skal anvendes. 

Udvælgelsen af produkterne sker i et samarbejde med en stomisygeplejerske, som er med til at 

vurdere, hvilket produkt der passer forbrugeren bedst. Dette betyder, at det ikke kun er slutbrugeren, 

                                                

34 ”Coloplast: Design bliver et konkurrenceparameter” http://medwatch.dk/secure/Medico___Rehab/article5694103.ece, 5/7 2013 

http://medwatch.dk/secure/Medico___Rehab/article5694103.ece
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der skal påvirkes, men i ligeså høj grad bindeleddene mellem Coloplast og slutbrugeren. Det er 

derfor vigtigt, at Coloplast har et godt omdømme og et godt samarbejde med sygeplejerskerne. 

Undersøgelser viser, at det første mærke som forbrugeren anvender, også er det mærke, som 

personen vil fortsætte med
35

. Derfor er det meget vigtigt for Coloplast, at deres produkter bliver de 

mest anvendte på sygehuse efter en stomioperation. Blandt andet af den grund har Coloplast et tæt 

samarbejde med hospitaler. Sygeplejerskerne har stor forhandlingsmagt overfor producenten, fordi 

hvis de ikke mener, at produktet er godt, så vil de ikke foreslå det til slutbrugeren. Også overfor 

slutbrugeren har sygeplejerskerne meget at skulle have sagt. Det er dem, som er de professionelle, 

og derfor vælger slutbrugeren tit det produkt, som sygeplejersken foreslår, med mindre de er meget 

uenige. Sygeplejerskernes forhandlingskraft overfor producenten er derfor meget stor. 

Forhandlingskraften fra sygesikringen er også stor. De har mulighed for at diktere prisen overfor 

producenten, uden at producenten kan gøre særlig meget ved det. De kan udelukkende 

omkostningsminimere for at sikre et større overskud. Hvis der er mulighed for det, så vil kunderne 

altid anvende produkter, der bliver givet tilskud til, eller som bliver betalt fuldt ud af sygesikringen, 

hvis forbrugeren ikke har præferencer for bestemte mærker, og derfor må producenterne holde sig 

indenfor disse prisrammer, hvis de vil sælge deres produkter på et givent marked. Dette gør at 

forhandlingskraften fra sygesikringen også er utrolig stor. 

3.2.1.2 Leverandørernes forhandlingskraft 

Det er vigtigt for en virksomhed ikke at være alt for afhængig af enkelte leverandører, fordi det kan 

give disse et incitament til at tage alt for høje priser for varerne, hvis de ved, at virksomheden er 

afhængig af dem. 

Der bliver brugt en masse forskelligt materiale ved produktionen af Coloplasts produkter, heriblandt 

gummi, harpiks og forskellige pulvertyper
36

. Coloplast prøver hele tiden at finde alternative 

leverandører, så de ikke bliver afhængige af enkelte. Dette er vigtigt, når der skal forhandles priser 

for varerne. Jo større udbuddet er på et marked, jo lavere vil priserne også være. Derfor er det godt 

for virksomheder, når der er mange leverandører af enkelte varer, så man både kan vælge det 

bedste, og samtidig betale en lavere pris for det. I modsætning til, hvis der er få leverandører på 

markedet. I Coloplasts tilfælde er der mange leverandører på markedet, og derfor har disse ikke en 

                                                

35 Bilag 2: Interview med Per Andersen 

36 Bilag 2: Interview med Per Andersen 
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ligeså god forhandlingsstyrke overfor Coloplast, som de ville have haft, hvis der var få 

leverandører. Det er en stor fordel for Coloplast, da de derved kan købe varerne billigere. 

Coloplast går meget op i at vælge de rigtige leverandører. Ikke kun når det gælder pris og kvalitet, 

men også når det kommer til miljømæssige og sociale standarder
37

. At de har mulighed for at vælge 

og vrage mellem leverandørerne, hvis de ikke lever op til de standarder som Coloplast sætter, 

betyder, at der er mange at vælge imellem. Derudover har Coloplast et godt brand, som 

leverandørerne er villige til at arbejde for at levere til. Netop dette er medvirkende til at 

leverandørernes forhandlingsstyrke ikke er lige så god, som den var hos for eksempel kunderne. 

3.2.1.3 Truslen fra substitutter 

Der findes ikke mange substitutter uden for markedet til de produkter, som Coloplast sælger. På 

markedet for stomiprodukter vil den eneste substitut være at blive helbredt, så man kan slippe helt 

for at anvende stomiprodukterne. Det vil sige at lægemæssige fremskridt indenfor stomi og 

kontinensområdet i øjeblikket er den eneste substitut til de produkter, som Coloplast og deres 

konkurrenter sælger. Indenfor lægevidenskaben sker der hele tiden fremskridt
38

. Dette kan betyde at 

færre patienter vil komme til at anvende stomi- og kontinensprodukter. Fremskridtene er dog ikke 

så store at produkterne vil blive overflødige, men det kan komme til at påvirke salget i fremtiden. 

På den anden side sker der også fremskridt indenfor kræftforskning, hvilket bevirker at folk lever 

længere
39

. Dette kan betyde, at stomiprodukterne skal anvendes over længere tid end tidligere, hvis 

ikke der sker fremskridt indenfor helbredelse eller forebyggelse af sygdommen.  

På markedet for kontinensprodukter kan der ved ufrivillig vandladning blive anvendt voksenbleer i 

stedet for de produkter, som Coloplast tilbyder. Det er dog en løsning, som vil være mindre diskret 

end anvendelse af katetre. Derfor vil denne løsning nok ikke være særlig optimal for forbrugeren og 

truslen vil derfor ikke være særlig stor.  

På sårplejeområdet kan der findes andre muligheder end de plastre, som Coloplast producerer. Her 

kan der anvendes almindelige plastre, cremer og andre ting til at afhjælpe de problemer, brugeren 

måtte have. Det er dog ikke sikkert, at disse produkter dækker alle de samme behov, og derfor er de 

                                                

37 Corporate Responsibility Report 2011/12, side 26 

38 Bilag 3: Interview med Claus Anders Bertelsen 

39 ”Kræftstatistik: Nøgletal og figurer”, NORDCAN, 17/6 2013 
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ikke en direkte substitut til Coloplasts produkter. Derudover findes der undertryks-teknologier som 

behandler sår ved hjælp af en form for vakuum
40

. Denne form for behandling er udviklet til at 

behandle mere komplekse sår. Denne form for behandling er god, men ikke lige så let anvendelig 

som almindelige sårpleje produkter, og derfor vil den ikke udkonkurrere de almindelige sårpleje 

produkter, men den kan være et godt supplement eller en god alternativ behandling, som kan 

konkurrere med almindelige produkter til sårbehandling. 

3.2.1.4 Truslen fra nye konkurrenter 

For at komme ind på det marked, som Coloplast befinder sig på, kræver det stor kapital til 

investeringer i forskellige maskiner til produktion. Coloplast, som er en af de største producenter på 

markedet, har anlægsinvesteringer og patenter for næsten 4 mia. kroner i 2013. Ud over den store 

kapitalmæssige investering der kræves at komme ind på markedet, så kræver det også en masse 

know how. Som tidligere nævnt går forbrugeren meget op i diskretion og anvendelighed. Dette 

betyder, at producenterne hele tiden er nødt til at udvikle deres produkter, og derfor er know how 

utrolig vigtig i denne forbindelse. 

For forbrugeren er tillid til et produkt også utrolig vigtig. Hvis forbrugeren har tillid til et produkt, 

og det fungere som det skal, så er det svært at få dem til at skifte til at andet mærke. Derfor skal nye 

producenter på markedet primært ud til forbrugere, som ikke har anvendt andre mærker før. Dette 

sker primært igennem sygeplejersker, som sammen med forbrugeren finder det mest anvendelige 

produkt. Det kræver meget arbejde og lang tid at oparbejde det tillidsforhold overfor forbrugeren og 

sygeplejerskerne, som skal til for at sælge produkterne på markedet, og det kan være en svær 

adgangsbarriere at nedbryde. Derfor vil potentielt nye konkurrenter på markedet primært være 

virksomheder, som i forvejen har med sundhedspleje at gøre, eller virksomheder, som udvider ved 

hjælp af opkøb af andre virksomheder i branchen. 

Stordriftsfordele er også et vigtigt element i branchen. Da producenterne i branchen ikke selv kan 

bestemme, hvilke priser de må tage for produkterne, så er de nødt til at omkostningsminimere for at 

skabe et større overskud. Dette kan blandt andet ske ved at forhandle med leverandører. Det er altid 

nemmere for en stor virksomhed at få rabat på materialer, når de køber mere. Hvis en mindre 

virksomhed skal starte op på dette marked, kan de have svært ved at overleve, da de ikke selv kan 

                                                

40 ”Fakta om V.A.C. Therapy System” http://www.kci-medical.dk/DK-DAN/faktaomvactherapysystem, 8/12 2013  
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bestemme priserne, og samtidig skal betale mere for det materiale, der skal anvendes til 

produkterne.  

3.2.1.5 Konkurrencen i branchen 

På alle de markeder som Coloplast befinder sig, oplever man vækst i markedet. Både indenfor 

stomi, kontinens, urologi og hud- og sårpleje forventes der en årlig vækst på mellem 3 og 7 %
41

. 

Dette skyldes primært en større befolkningsmængde, men også en øget ældre befolkning. At 

markedet vokser betyder, at konkurrencen på markedet falder, hvis der ikke kommer nye 

producenter. Dette er positivt for de virksomheder, som sælger på markedet. Det betyder også, at 

nye producenter har et incitament til at komme ind på markedet, da de kan se, at det er i vækst. 

Derudover kan det få producenter til at investere mere, da de kan se, at der hele tiden bliver et større 

potentiale på markedet, som kan udnyttes. 

Forsknings- og udviklingsomkostningerne på de produkter som Coloplast handler med er 

forholdsvis store, så derfor er det svært for nye konkurrenter at komme ind på markedet. Dette er 

medvirkende til, at nye konkurrenter kan blive skræmt væk, selvom markedet er i vækst. 

Forbrugerne af produkterne går, som tidligere nævnt, meget op i diskretion og effekt af produktet, 

og derfor er det vigtigt for producenterne hele tiden at være innovative, så forbrugeren kan få så 

godt og effektivt et produkt som muligt. 

På dette marked er det svært at konkurrere på prisen, fordi der er regler som gør, at virksomhederne 

ikke selv kan fastsætte deres priser. Dette gør, at kvaliteten, og derfor udviklingen af produkterne, 

bliver en stor faktor, når produkterne skal sælges. For at kunne være med på dette marked er det 

vigtigt at bruge store ressourcer på at producere nye produkter samt videreudvikle de eksisterende. 

Udviklingen af produkterne er vigtig for hele tiden at gøre dem mere komfortable og nemmere at 

anvende for brugeren. Hvis en virksomhed ikke bliver ved med at videreudvikle produkterne, vil 

konkurrenterne overhale dem, og omsætningen vil falde, fordi forbrugeren skifter til andre 

producenter. 

Både på markedet for stomi- og markedet for kontinensprodukter er der flere store producenter. På 

markedet for stomiprodukter er der to andre store producenter ud over Coloplast. Det er ConvaTec 
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og Hollister
42

. På markedet for kontinensprodukter er der mange udbydere
43

. Blandt disse 

konkurrenter er der både nogle store producenter, som bruger samme strategi som Coloplast, men 

der er også konkurrenter som konkurrerer på prisen. Dette er selvfølgelig kun muligt til en vis grad, 

da priserne bliver kontrolleret af sundhedsreformer. Selvom der er stor konkurrence på markedet er 

Coloplast en af markedslederne. På markedet for stomi og kontinensprodukter er de førende med en 

markedsandel på henholdsvis 35-40 % og 40-45 %
44

. Dette gør, at de har en stor fordel i forhold til 

deres konkurrenter, da forbrugerne sjældent skifter producent. På markedet for urologi og hud- og 

sårpleje er deres markedsandel lidt mindre. Her er den henholdsvis 10-15 % og 5-10 %
45

. Dette 

bevirker, at de her har lidt større udfordringer i forhold til at få forbrugerne til at anvende deres 

produkter. 

3.3 Intern analyse 

Efter at have behandlet de eksterne faktorer som påvirker Coloplast, vil jeg i det efterfølgende 

behandle de interne faktorer. De interne faktorer kan være svære at analysere, da det kræver, at man 

kender virksomheden indefra. Til at analysere de interne faktorer vil jeg anvende McKinseys 7-S-

model, da jeg ved hjælp af den kan komme ind på mange forskellige faktorer, som påvirker 

Coloplast. 

3.3.1 McKinseys 7-S-Model 

McKinseys 7-S-model er en metode til at analysere en virksomheds interne strategifaktorer. 

Modellen er udviklet af fire medarbejdere fra McKinsey, som fik til opgave at udvikle en model til 

at analysere en virksomheds interne strategifaktorer. Fordelen ved denne analysemetode er, at den 

illustrerer strategi som en sammenhængende pakke
46

. Ulempen er derimod, at der er nogle faktorer 

den ikke analyserer. Dette er blandt andet virksomhedernes kernekompetencer. Dette vil jeg 

analysere i et separat afsnit i forlængelse af de syv strategifaktorer. 
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3.3.1.1 Strategy 

Coloplast arbejder i en branche, som er lidt tabubelagt. Derfor er det vigtigt for dem, at deres 

kunder kan anvende produkterne diskret og uden for meget irritation. I sammenhæng med dette har 

de en mission, som de arbejder ud fra
47

: 

”At gøre livet lettere for mennesker med behov inden for intim sundhedspleje.” 

For at arbejde hen imod denne mission er det vigtigt for dem, at de har tæt kontakt til brugerne af 

produkterne for at finde ud af, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer så godt. Derfor har 

Coloplast også en vision som hedder
48

: 

”At sætte den globale standard for at lytte og handle.” 

Det er kunderne, der ved mest om, hvad der er generende ved at anvende produkterne, og derfor 

hvad der kan gøres bedre. Derfor er sammenspillet mellem producent og forbruger meget vigtigt. 

Både missionen og visionen er udarbejdet ud fra, at forbrugeren ved bedst, og derfor er dette 

samarbejde en vigtig del af Coloplast.  

I 2012 begyndte Coloplast at sætte endnu større fokus på organisk vækst. Det var lanceringen af en 

ny strategi som gjorde, at fokus skulle rettes imod organisk vækst frem for strategisk. Der skulle 

blandt andet sættes fokus på flere forskellige områder som eksempelvis
49

: 

 Fortsat vækst på kernemarkederne i Europa 

 Øget vækst på de udviklede markeder udenfor Europa (USA, Canada, Japan og Australien) 

 Større ekspansion og vækst på nye markeder 

 Stabilisering af den europæiske sårplejeforretning 

 Globalisering af urologiforretningen 

For at nå disse mål stiller det krav til en stærk pipeline af nye produkter, samt en fortsat 

omkostningsminimering og udførelse af den seneste plan for den globale produktionsenhed.  
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Den nye strategi stiller større krav til organisk vækst frem for strategisk vækst. Det vil sige at 

Coloplast er nødt til at sælge flere produkter i stedet for at opkøbe konkurrenter for at opnå større 

markedsandele. For at sælge mere og samtidig opretholde de høje marginer er de nødt til at være 

innovative. Dette gælder både inden for produktfornyelse og videreudvikling af tidligere produkter, 

men det drejer sig i høj grad også om omkostningsminimering. I og med de ikke selv kan fastsætte 

den endelige pris på produktet, så er de nødt til at minimere omkostningerne for at opretholde de 

høje marginer.  

I forbindelse med den ændrede strategi om organisk vækst frem for strategisk vækst, bliver 

kapitalstrukturen også ændret lidt
50

. Udbyttepolitikken fastholdes på 30 % af året resultat, men der 

kan forekomme tilfælde, hvor der vil blive foretaget ekstraordinære udbytter. I forbindelse med at 

der ikke skal bruges nær så mange penge på opkøb som tidligere, vil likviditetsbehovet heller ikke 

være så stort som tidligere. Derfor er det blevet besluttet, at der skal være likviditet på minimum 1 

milliard kroner til at dække den operationelle del. Udbyttet, tilbagekøb af egne aktier samt 

ekstraordinært udbytte vil derfor blive udbetalt i henhold til dette. 

Da Coloplast opererer på internationale markeder, bliver de påvirket af valutakursændringer. 

Påvirkninger her fra, forsøger de dog at mindske ved hjælp af forskellige terminskontrakter og 

optioner
51

. Dette sikrer at Coloplast ikke bliver påvirket i ligeså høj grad når der sker ændringer i 

valutakurserne. 

Coloplasts primære mål er at skabe vækst. Dette skal dog ikke ske på miljøets bekostning. Samtidig 

med at de vil skabe vækst, vil de også minimere deres CO2 udledning. For at nå disse mål skal der 

ændres på mange ting. De ting der bliver ændret, og som skaber resultater både miljømæssigt og i 

regnskabet, er blandt andet udskiftning af firmabiler fra almindelige biler til økonomivenlige 

modeller
52

. Derudover er det rejseaktiviteten. På medarbejderniveau skal der ændres fra at rejse til 

møder og i stedet anvende videokonference. Når der skal fragtes produkter, så skal der i større grad 

anvendes fragtskibe frem for fly. 

Coloplast går meget op i at tænke på miljøet. Dette gælder både for deres egen ageren og deres 

samarbejdspartnere. De har et program, som sørger for at alle deres leverandører lever op til de 
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standarder, som Coloplast kræver
53

. Programmet hedder ”Supply chain responsibility programme” 

og det handler både om at tænke på miljøet og på medarbejderne. Hvis ikke leverandørerne lever op 

til de standarder, som programmet kræver, så vil Coloplast ikke arbejde sammen med dem, før de 

lever op til dem. 

Selvom Coloplast går meget op i at være miljøvenlige, så er det dog ikke på alle parametre, at der 

sker fremgang. De har blandt andet et mål om at mindske andelen af varer, som bliver transporteret 

med fly, for at mindske CO2 udledningen. Denne post er dog steget fra 2,4 % til 4,5 % over de 

seneste 3-4 år
54

. De kan derfor få svært ved at nå deres mål på en reduktion til 1,5 % for 

regnskabsåret 2013/14. 

3.3.1.2 Structure 

Coloplast er delt op i 2 overordnede afdelinger. Chronic Care og Strategic Business Units. Den 

organisatoriske opbygning er meget forskellig i de to afdelinger. Under Chronic Care, hvor stomi og 

kontinensprodukterne ligger, er marketing, salg og R&D afdelingerne slået sammen, så de hver især 

har med både stomi- og kontinensprodukterne at gøre. Dette kan være en fordel, da det i begge 

tilfælde er de samme kundegrupper, som aftager produkterne. Det kan derfor være 

omkostningsminimerende at slå de enkelte divisioner sammen under Chronic Care.  

Under Strategic Business Units er divisionerne delt op under henholdsvis Wound Care, Skin Care 

og Urology Care. Grunden til at de er delt anderledes op under Strategic Business Units er, at der er 

større forskel på de enkelt produkter end under Chronic Care, og derfor opnår de ikke samme 

fordele ved at slå afdelingerne sammen. Opdelingen kan ses af den nedenstående figur fra 

Coloplasts hjemmeside. 
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Figur 10: Organisationen hos Coloplast

            

Kilde: Coloplast.dk 

3.3.1.3 Systems 

Coloplast har igennem mange år udviklet og produceret produkter af høj kvalitet. Det har givet dem 

en rutine i, hvordan forretningsprocesserne skal fungere, når nye produkter skal udvikles og 

produceres. Hovedparten af udvikling af nye produkter sker i Danmark. Her bliver de udviklet og 

gennemtestet, så de er klar til at blive produceret og solgt på de respektive markeder. Når produktet 

er blevet udviklet i Danmark bliver det sendt til produktion i blandt andet Ungarn. Før produktionen 

bliver flyttet skal medarbejderne fra produktionsstederne oplæres i, hvordan det enkelte produkt 

skal produceres. Det sker ved, at enkelte medarbejdere rejser til Danmark og lærer procedurerne, for 

derefter at rejse hjem igen og videreformidle det til deres medarbejdere
55

.  

Coloplasts produkter bliver udviklet i tæt samarbejde med blandt andre medarbejdere, forbrugere og 

behandlere
56

. Det er en vigtig egenskab, at medarbejderne kan indgå i dette samarbejde, for at 

kunne blive ved med at udvikle produkter, som sikrer deres position som markedsleder. 
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Coloplast anvender ét system til at håndtere både deres finansielle aspekter men også til alt andet 

som eksempelvis ordrehåndtering. De anvender et system fra Oracle, som hedder JD Edwards 

EnterpriseOne
57

. Det er et system, som kan håndtere de finansielle aspekter, projekthåndtering, 

ordrehåndtering, rapportering og meget andet. Fordelen ved dette system er, at de kan samle alt. Det 

gør det både nemmere for medarbejderne at styre, men samtidig bliver det nemmere når der opstår 

problemer med en eller flere af de enkelte delelementer, fordi de derved kun skal henvende sig til en 

enkelt udbyder.  Derudover fungerer det sammen med en mobil løsning, så Coloplasts medarbejdere 

kan få adgang til nødvendige detaljer alle steder fra. 

3.3.1.4 Shared values 

Det er vigtigt for enhver virksomhed at dele fælles værdier og arbejde ud fra dem. På grund af 

Coloplasts lange historie har deres værdier udviklet sig igennem mange år. Ifølge Edgar H. Schein 

er kulturen og værdierne vigtige for virksomhedens evne til at nå de strategiske mål. Han mener, at 

en kultur skal udformes på baggrund af følgende definition
58

:  

”Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste sine 

problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive 

betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at 

opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.” 

Det han mener med dette er, at den kultur og de værdier, som er oparbejdet i den tid en virksomhed 

har eksisteret, skal læres videre til nye medarbejdere for at give dem et billede af, hvordan 

virksomheden arbejder. 

I Coloplasts Corporate responsibility report er deres mission, vision og værdier blandt andet 

formidlet for at få alle medarbejdere til at arbejde i samme retning. Som tidligere nævnt arbejder de 

ud fra en mission om, at gøre livet lettere for mennesker med intime sundhedsmæssige behov. Deres 

vision er at sætte den globale standard i forhold til at lytte til deres forbrugere og agere ud fra det for 

at skabe de bedste produkter
59

. Dette er en vigtig ting for Coloplast, for at de kan sikre sig, at 

produkterne er behagelige og let anvendelige for forbrugerne. 
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Derudover arbejder Coloplast ud fra følgende værdier
60

. 

 Closeness… To better understand 

 Passion… To make a difference 

 Respect and responsibility… to guide us 

Samlet set er Coloplasts mission, vision og værdier et resultat af mange års udvikling af 

virksomheden. Udviklingen har lært dem, hvordan de skal agere for at bibeholde deres brand og øge 

salget. At medarbejderne fra Coloplast har disse værdier at arbejde ud fra, gør det nemmere for dem 

at samarbejde, da alle har et klart fælles mål at arbejde hen imod. 

For Coloplast handler det om at levere det bedst mulige produkt uden fejl og mangler. Dette sker 

ved, at der hele tiden arbejdes på at forbedre produkterne og ved at være innovative i udarbejdelsen 

af nye produkter. Især det med at være innovative er noget, som Coloplast gør utrolig godt. Af 

Forbes er de blevet kåret, som en af de mest innovative virksomheder i verden
61

. Det er dyrt hele 

tiden at videreudvikle gamle produkter og udvikle nye, og derfor er det et område, som Coloplast 

bruger meget kapital på. Samtidig er det noget, som er vigtigt for forbrugeren, da de derfor ved, at 

de hele tiden har mulighed for at vælge nogle af de bedste produkter på markedet, hvis de anvender 

Coloplast. I starten af år 2013 vandt Coloplast en designpris for SpeediCath Compact Set, som er en 

produktrække af katatre til patienter, som lider af inkontinens
62

. At Coloplast kan vinde en 

designpris for nogle af deres produkter viser, hvor meget tid og hvor mange penge de ligger i at 

udvikle deres produkter, så forbrugeren hele tiden kan få den bedst mulige oplevelse med produktet. 

For at hjælpe forbrugeren har Coloplast oprettet et program, som hedder Coloplast Care. Det er et 

program, som hjælper forbrugeren, hvis de har spørgsmål. Derudover skaber det et bånd mellem 

forbrugeren og Coloplast, som kan være med til at man undgår, at forbrugeren skifter producent. 
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3.3.1.5 Style 

Ledelsen har et tæt samarbejde med deres medarbejdere. Dette er især vigtigt i produktionen, hvor 

de maskiner, som skal betjenes, ofte er meget store og derfor kræver, at der skal arbejdes sammen 

for at udføre en opgave
63

. Ledelsen er nødt til hele tiden at have kendskab til, hvad der sker i 

produktionen for at minimere spild og sørge for at arbejdet udføres på bedste vis. Hver morgen 

holdes der møde for blandt andet at gennemgå hvor stor en spildprocent, der har været dagen før
64

. 

Dette vidner om et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, for at få produktionen til at 

fungere så optimalt som muligt. 

Så vidt det er mulig, bliver der anvendt maskiner til at udføre produktionen, men i nogle tilfælde har 

det været nødvendigt at gå tilbage til manuel arbejdskraft. Det er især tilfældet ved kontrol af 

produkterne. Der er blevet lavet undersøgelser som viser, at det er mere omkostningsbesparende at 

anvende manuelt arbejdskraft. Dette skyldes, at der kan anvendes billig arbejdskraft, som for 

eksempel ufaglært arbejdskraft, til opgaven
65

. Derudover er det også dyrt at anvende og 

vedligeholde maskiner til opgaven. Det kan både være en fordel og en ulempe for Coloplast at 

anvende manuel arbejdskraft til kontrol af produkterne. Maskinerne er programmeret til at kassere 

produkter med fejl af en vis størrelse, og derfor kan man risikere, at der bliver sendt produkter på 

markedet, som er defekte, men ikke defekte nok til at maskiner kassere dem. Omvendt risikerer man 

også at maskinerne kasserer produkter, som i virkeligheden er gode nok til at blive sendt på 

markedet. Samme problemstilling står Coloplast dog med ved anvendelse af den manuelle 

arbejdskraft. Her er der også mulighed for at defekte produkter bliver sendt på markedet, og 

produkter som burde blive sendt på markedet bliver kasseret. 

3.3.1.6 Staff 

Medarbejdere er et vigtigt element for enhver virksomhed. For at en virksomhed skal kunne drives, 

er det vigtigt at have dygtige og engagerede medarbejdere. For at man kan have det, er det vigtigt at 

virksomheden også engagerer sig i sine medarbejdere. Ud over en god løn er der flere andre 

faktorer, som spiller en måske endnu større rolle i medarbejderenes arbejdsglæde. Det kan for 

eksempel være god kemi med sine kolleger, frihed på arbejdet, udviklingsmuligheder og andre ting. 
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Især det første punkt gør Coloplast meget for. Virksomheden er god til at støtte op om de initiativer, 

som bliver taget for at samle medarbejderne. Det betyder, at der er mange forskellige klubber og 

arrangementer efter arbejde
66

. Det drejer sig blandt andet om vinklubber, fodbold, ski og andre ting, 

som får medarbejderne til at samles i deres fritid. Sammenholdet med sine kolleger på arbejdet kan 

være med til at skabe arbejdsglæde, som kan være med til at holde på medarbejdere
67

. Ud over det 

faktum at sammenholdet med mellem medarbejderne kan skabe trofaste medarbejdere, så kan det 

også give bedre resultater på længere sigt. Derfor er det vigtigt, at Coloplast bliver ved med at gøre 

en indsats, for at forbedre relationerne mellem medarbejderne. 

At der bliver lavet mange fælles aktiviteter er også med til at give et bedre sammenhold mellem 

medarbejdere og ledere. Lederens rolle er utrolig vigtig, når der skal skabes et godt arbejdsmiljø. En 

dygtig leder er med til at få medarbejderne til at yde deres bedste, mens en dårlig leder kan få 

medarbejdere til at sygemelde sig eller finde et andet job
68

. Dette sammenhold som der skabes ved 

hjælp af fritidsaktiviteter og arrangementer kan derfor være med til at skabe en god relation til sin 

leder og derved øge glæden ved at gå på arbejde. 

Coloplast har igennem mange år skabt et godt brand og er en af de førende virksomheder indenfor 

branchen. Det har de blandt andet gjort ved at have nogle dygtige medarbejdere. I medikobranchen 

er produktudvikling utrolig vigtig. Dette opnås ved at anvende en stor mængde kapital, men 

samtidig kræver det dygtige medarbejdere til at anvende kapitalen til at udvikle produkterne.  

Samtidig med at medarbejderne skal være dygtige enkeltvis, så skal de også kunne samarbejde. I 

Coloplast sker udviklingen af et nyt produkt igennem samarbejde mellem marketing, udvikling, 

produktion og salg
69

. Marketing sørger for at udarbejde markedsanalyser, hvilket blandt andet 

betyder, at de står for kontakten med forbrugeren og undersøger, hvilket behov de har. Det 

videreformidler de til udvikling, som sørger for at udvikle de produkter og serviceydelser, som der 

er efterspørgsel på, eller fornyer produkter ud fra nye ideer. Efterfølgende bliver produkterne sendt 

videre til produktion og salg. Igennem hele processen bliver der foretaget tests og undersøgt priser 
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samt mulighed for tilskud. Hele vejen igennem denne proces sørger medarbejderne for et tæt 

samarbejde imellem de enkelte afdelinger for at skabe det bedst mulige produkt. 

3.3.1.7 Skills 

Som beskrevet ovenfor, så har Coloplast mange dygtige medarbejdere, som er innovative på mange 

områder. Både med hensyn til at udvikle nye produkter men også med hensyn til, hvordan man kan 

få ideer til de nye produkter. Coloplast sponsorerer hjemmeside innovationbyyou.com. Det er et 

online forum, hvor personer, der anvender stomi- eller kontinensprodukter, kan diskutere det og 

komme med ideer til nye produkter. Forskning viser, at der i gennemsnit skal omkring 300 ideer til 

at udvikle et godt produkt
70

. Derfor er det en god måde for Coloplast at få ideer til deres produkter 

fra dem, som rent faktisk anvender dem. Det første produkt er blevet udviklet med hjælp fra 

innovationbyyou.com, hvilket viser, at det kan blive en god investering for Coloplast at sponsorere 

hjemmesider som denne. 

3.3.2 Kernekompetencer 

Den største svaghed ved McKinseys 7-S-model er, at der er nogle elementer, som ikke bliver taget i 

betragtning, når de interne faktorer skal analyseres. Et af de vigtigste elementer er virksomhedens 

kernekompetencer
71

. Kernekompetencer er vigtige for at give en virksomhed konkurrencemæssige 

fordele, som andre virksomheder vil have svært ved at efterligne. Prahalad og Hamel definerer 

kernekompetencer som
72

: 

”… en kombination af færdigheder, viden og teknologier, som gør det muligt for virksomheder at 

tilbyde en særlig fordel og værdi til kunderne.” 

En af Coloplasts største kernekompetencer er de teknologier til produktion af blandt andet 

stomiposer, som har været udviklet og anvendt over hele virksomhedens levetid. At Coloplast har 

eksisteret siden midten af 50’erne, betyder at de har meget viden indenfor især stomi. Når 

stomiposer skal anvendes, er det vigtigt, at de sidder fast på kroppen uden at falde af eller genere. 

Derfor kræver det en særlig klæbeteknologi for at sikre, at posen bliver siddende. Denne 

klæbeteknologi bliver også anvendt til at producere Compeed plastre, som er plastre som lindrer 

                                                

70 “Sponsor interaction” http://www.innovationbyyou.com/node/15021, 31/10 2013 

71 Strategi i vindervirksomheder, side 158 

72 Strategi i vindervirksomheder, side 186 

http://www.innovationbyyou.com/node/15021
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større og mindre sår bedre og mere diskret
73

. Coloplast har dog valgt at overlade salget af dem til 

medicinalkoncernen Johnson & Johnson for at kunne koncentrere sig om sine primære produkter
74

. 

Coloplast står dog stadig for produktionen, hvilket betyder, at de kan holde på den 

kernekompetence, som denne klæbeteknologi er for dem. 

En anden kernekompetence, som Coloplast er i besiddelse af, er deres evne til at udvikle produkter, 

som er svære at efterligne i billige udgaver. Det betyder, at de undgår, at der bliver fremstillet 

billige efterligninger
75

. Særligt stomi- og kontinensprodukter har et design, som gør dem utrolig 

svære at efterligne for konkurrenter i billige udgaver. Dette gør at salget ikke falder, selvom 

eksempelvis asiatiske konkurrenter fremstiller billige varianter af Coloplasts produkter. 

3.4 Delkonklusion 

Som konklusion på den strategiske analyse har jeg lavet en SWOT analyse for at få delt den 

strategiske analyse op i, hvilke faktorer som Coloplast selv har indflydelse på, og hvilke de kun kan 

forholde sig til og agere ud fra. 

3.4.1 SWOT 

SWOT analysen giver et nemt og hurtigt overblik over hvilke styrker og svagheder en virksomhed 

er i besiddelse af og samtidig, hvilke muligheder de skal forsøge at udnytte, og hvilke trusler de skal 

forsøge at minimere
76

. 

3.4.1.1 S - Strengths 

Coloplast er dygtige til at samarbejde med forbrugerne ved udvikling af produkter. Det gælder både 

i udvikling af nye produkter og videreudvikling af tidligere produkter. 

I den nye strategi som Coloplast udarbejdede i marts 2012 lægger de større vægt på organisk vækst 

frem for strategisk vækst. Dette kan både have positive konsekvenser som for eksempel mindre 

finansiel risiko og negative konsekvenser som for eksempel et mindre vækst potentiale. 

                                                

73 www.compeed.dk 

74 ”Coloplast på rekord-kurs” http://www.business.dk/medico/coloplast-paa-rekord-kurs, 29/9 2013 

75 ”Coloplast på rekord-kurs” http://www.business.dk/medico/coloplast-paa-rekord-kurs, 29/9 2013 

76 Bilag 4: SWOT analyse 

http://www.business.dk/medico/coloplast-paa-rekord-kurs
http://www.business.dk/medico/coloplast-paa-rekord-kurs
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Coloplast er meget miljøbevidste. Dette kommer til udtryk i deres klimastrategi, som både sørger 

for at de udleder mindre CO2, men ligeså vigtigt er det for dem, at det øger deres årsresultat ved 

hjælp af færre omkostninger. 

Medarbejderne har et godt sammenhold både på arbejdet og i fritiden. Dette giver dem større 

arbejdsglæde og et bedre samarbejde i hverdagen. 

Ved at flytte fabrikker til udlandet kan der spares på omkostningerne, da lønniveauet er lavere i 

mange lande udenfor Danmark. De er dog opmærksom på ikke at flytte hele virksomheden til 

udlandet, da der er mange dygtige medarbejdere i Danmark, som primært står for forskning og 

udvikling af nye produkter. Når de er blevet testet i Danmark, bliver produktionen derefter sendt 

videre til udlandet, hvor de kan produceres billigere og derfor spares en masse omkostninger. 

De produkter, som Coloplast udvikler, er svære at efterligne i billige udgaver, da teknologien som 

anvendes er meget kompleks. Det gør, at konkurrenter har svært ved at lave billige kopier af 

produkterne. 

3.4.1.2 W - Weaknesses 

Som nævnt i det tidligere afsnit så kan større fokus på organisk vækst også have negativ effekt. 

Dette kan blandt andet være, fordi det er svært at skabe en større markedsandel uden at anvende 

strategisk vækst. Derudover er de nødt til at bruge mange ressourcer på forskning og udvikling for 

at opnå en større omsætning. 

Leverandører skal leve op til Supply chain responsibility programme. Dette kan bevirke, at de er 

nødt til at afvise leverandører, som har et godt produkt til en billig pris. Derimod viser det også, at 

de er tro overfor deres miljømæssige strategi. 

3.4.1.3 O - Opportunities 

Forbrugere er begyndt at gå mere op i etik, og det betyder, at virksomhederne også er nødt til at 

agere etisk korrekt. Hvis en virksomhed får et dårligt omdømme, er det som regel svært at rette op 

på igen, og derfor er det utrolig vigtigt for alle virksomheder, at de agerer etisk korrekt på alle 

områder, for at de ikke skal miste kunder og derved også markedsandele. Dette vil være en trussel 

for mange virksomheder, men fordi Coloplast er blevet kåret til en af de mest etiske virksomheder i 

verden, ser jeg det som en mulighed for dem, hvis de kan blive ved med at holde denne standard. 
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Selskabsskatten i Danmark er generelt høj i forhold til mange andre lande, men det er ved at ændre 

sig nu. Over de kommende år vil skatten blive sænket fra 25 til 22 %, hvilket vil påvirke Coloplast 

positivt, da de har overskud på bundlinjen. Denne ændring vil dog påvirke virksomheder med 

underskud negativt, da de ikke kan trække en lige så høj del af underskuddet fra som tidligere.  

Valutakurser kan både have positiv og negativ effekt på en virksomheds finansielle resultat, og 

derfor kan dette punkt både være en mulighed og en trussel. Som det blandt andet kan ses i 

Coloplasts regnskab, havde denne post positiv indvirkning på resultatet i 2011/12, mens det havde 

negativ indvirkning på resultatet i 2012/13. For at mindske denne trussel fra valutakurserne, kan en 

virksomhed vælge at lave valutaswaps, som mindsker risikoen ved valutakursudsving.  

Igennem de seneste år, siden finanskrisen startede, har der været øget ledighed i Danmark og i 

mange andre lande. Dette gør det nemmere for virksomheder at ansætte nye medarbejdere, da der 

derfor er flere, som er jobsøgende. Derfor vil der være mange højt kvalificerede, som står uden job, 

og kvalifikationerne hos ansøgerne vil højst sandsynligt være bedre. Det kan dog også have en 

negativ effekt, da virksomhederne får så mange ansøgninger, at de ikke kan nå at læse dem alle 

igennem, og derved er der en risiko for, at det ikke bliver den mest kvalificerede, som får jobbet. 

Der er mange mennesker som anvender Coloplasts produkter, som ikke vil have at andre ved det. 

Derfor er det vigtigt, for forbrugeren at det hverken kan ses eller på andre måder, lægges mærke til. 

Coloplast bruger store summer penge hvert år, til udvikling af produkter, og går meget op i 

diskretion for forbrugeren, og derfor er dette en mulighed for dem, som de kan udnytte til at skabe 

en større omsætning. 

Forventningerne til den fremtidige demografiske udvikling siger, at antallet af personer over 50 år 

vil stige de næste mange år. Dette er positivt for Coloplast, fordi en stor del af væksten indenfor 

både stomi-, kontinens-, urologi- og hud- og sårplejeprodukter er drevet af en øget ældre 

befolkning. Den øgede ældre befolkning vil øge markederne, og dermed mulighederne for en større 

omsætning. 

Den teknologiske udvikling i branchen bliver hele tiden bedre. Dette gør det muligt for 

virksomheder at producere bedre produkter til billigere priser, hvilket både kan komme til at øge 

omsætning og mindske produktionsomkostningerne. 
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Rundt omkring i verden kommer der større fokus på klimaet. Dette gør, at man ikke må udlede så 

meget CO2 som tidligere. Dette kan være en trussel, men Coloplast har vendt det til en fordel, da det 

samtidig kan spare omkostninger, hvis man er klimabevidst. Coloplast har blandt andet sparet penge 

ved at minimere forretningsrejser og samtidig er de i gang med at overgå til miljørigtige biler, som 

er billigere i drift. 

Ligesom nogle af de andre punkter, så kan det både være en mulighed og en trussel, at det er nemt 

at skifte imellem producenterne. Hvis konkurrenternes produkter fejler, så kan forbrugeren nemt 

skifte til et af Coloplasts produkter. Dette kan dog også være en ulempe, hvis Coloplast kommer til 

at sende nogle defekte produkter på markedet, eller hvis en konkurrent udvikler et produkt, som er 

markant bedre. 

En stor fordel for Coloplast og de andre producenter er, at der er mange leverandører. Dette gør det 

nemmere at finde de rigtige ressourcer til den rigtige pris. Derved kan kvaliteten af produkterne 

forhøjes, samtidig med at omkostningerne kan sænkes. 

Den største fordel for Coloplast er, at markedet er i vækst. Dette skyldes blandt andet en øget ældre 

befolkning, som tidligere nævnt. Fordi markedet er i vækst, så vil der hele tiden være et større 

potentielt marked, og dette vil øge omsætningen. Samtidig er det svært for nye producenter at 

komme ind på markedet, fordi det kræver meget forskning og know how at producere de bedste 

produkter. Dette gør, at det i høj grad bliver de nuværende konkurrenter på markedet, som skal 

deles om det større marked. Fordi Coloplast er en global virksomhed som er etableret på mange 

markeder, vil de kunne sælge til en stor del af det nye potentielle marked. 

3.4.1.4 T - Threats 

En stor trussel for virksomhederne i branchen er de sundhedsreformer, som mange lande er 

underlagt. De er både med til at styre, hvor meget tilskud der bliver givet til produkterne, men de er 

også med til at bestemme, hvor høje priser producenter må tage for deres produkter. Dette betyder, 

at virksomhederne er nødt til at omkostningsminimere i stedet for at øge priserne på produkterne, 

hvis de vil skabe større marginer på bruttoomsætningen. 

Selvom det er vigtigt at omkostningsminimere når man ikke selv kan fastsætte prisen, så er det også 

vigtigt, at produktet har en god kvalitet og funktionalitet. Det er samtidig vigtigt, at 

kvalitetskontrollere produkterne, så der ikke bliver sendt defekte produkter på markedet. Sker dette, 
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kan det medføre negativ omtale i medierne, og dette kan igen medføre, at nogle forbrugere vælger 

at skifte producent. 

Lønniveauet i Danmark er meget højt, og derfor kan det være svært at holde alle arbejdspladser i 

Danmark. Coloplast vil gerne blive ved med at udvikle produkter i Danmark, men på grund af 

lønniveauet vil det være meget omkostningstungt i forhold til at flytte det hele til udlandet, hvor det 

kan gøres billigere. En af grundene til dette er selvfølgelig også, at det er vigtigt at beholde den 

viden, som medarbejderne som arbejder i Danmark har. 

Som nævnt tidligere under mulighederne, så kan valutakurserne også være en trussel for 

virksomheder, som arbejder globalt. Denne trussel kan dog reguleres ved hjælp af valutaswaps. 

Den globale finanskrise, som har påvirket verdensøkonomien i flere år, påvirker alle virksomheder. 

Coloplast bliver dog ikke påvirket i ligeså høj grad som mange andre. Mange af produkterne er 

nødvendige for forbrugerne, og derfor er de nødt til at købe dem selvom de er økonomisk pressede. 

Dette medfører, at man ikke vil opleve et fald i omsætningen på samme niveau som andre 

virksomheder. Coloplast kan dog alligevel blive påvirket ved, at deres debitorer ikke har mulighed 

for at betale deres regninger, og de derfor vil modtage et tab på debitorerne. 

I ulandene, hvor forbrugerne ikke har mange penge, er der større risiko for, at produkterne bliver 

genbrugt. Dette er både med til at mindske omsætningen, men det er også farligt for helbredet. 

Produkterne bliver produceret som engangsprodukter, og det kan derfor være farligt at anvende dem 

flere gange. Hvis alternativet derimod er, at de skal undvære produkterne helt, så kan det være den 

eneste mulighed for dem. 

Forbrugerne har en meget stor forhandlingskraft overfor producenterne, fordi det er så nemt at 

skifte imellem de enkelte mærker. Hvis forbrugeren har haft en dårlig oplevelse for eksempel ved et 

defekt produkt, så kan de nemt skifte til en konkurrent. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at 

kvaliteten er i orden på de produkter, som bliver sendt på markedet. En anden grund til at kvaliteten 

på produkterne skal være i orden er, for at undgå retssager. Især USA er kendt for, at forbrugere kan 

få udbetalt store erstatninger, hvis kvaliteten eller informationen om et produkt ikke har været i 

orden. I øjeblikket kører der en sag imod hele medikobranchen, fordi patienter ikke er blevet 

ordentlig informeret om risikoen ved implantater til behandling af stressinkontinens og nedsunket 

underliv.   
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Selvom der ikke findes mange substituerende produkter til de produkter som Coloplast producerer, 

så kan de være en trussel. På markedet for stomi, kontinens og urologi er der ikke mange 

substituerende produkter, men det findes der derimod på markedet for hud- og sårpleje. Her kan der 

både anvendes almindelige sårprodukter som plastre og bandager, men der findes også undertryks-

teknologier, som behandler større sår ved hjælp af en form for vakuum. Havde denne metode været 

nemmere at anvende, kunne den også have været en større trussel overfor de almindelige 

sårplejeprodukter. 

4. Regnskabsanalyse 

For at vurdere hvordan Coloplast har udviklet sig historisk set, vil jeg lave en regnskabsanalyse. 

Denne regnskabsanalyse vil danne grundlag for budgetteringen, som jeg vil udarbejde 

efterfølgende. 

I dette afsnit vil jeg starte med at reformulere egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen for at 

det kan give et analytisk korrekt billede af virksomheden, som kan anvendes i budgetteringen og 

værdiansættelsen. Derefter vil jeg foretage en rentabilitetsanalyse af de reformulerede regnskaber, 

som skal vise den historiske udvikling, som Coloplast har gennemgået, og som skal være med til at 

danne grundlag for budgetteringen sammen med den strategiske analyse. Disse analyser skal til 

sidst udmønte sig i en værdiansættelse af Coloplast.  

Coloplast har i hele analyseperioden fra 2008/09 til 2012/13 udarbejdet deres regnskab efter de 

internationale regnskabsstandarder (IFRS). Dette gør analysedelen mere enkel i forhold til, hvis de 

havde ændret regnskabspraksis. Det betyder at jeg ikke behøver at tage stilling til, hvad den 

ændrede regnskabspraksis har haft af påvirkning på resultatet, og derfor er alle regnskaberne 

sammenlignelige. Jeg har vurderet, at en 5-årig historisk analyseperiode er tilstrækkelig for at kunne 

give et retvisende billede af udviklingen i virksomheden. Dette vurderes på baggrund af, at det giver 

et fint billede af, hvordan virksomheden har ændret sig i perioden op til værdiansættelsen. 

Derudover giver det, som sagt ikke problemer i forhold til sammenligning af årsregnskaber, da 

Coloplast ikke har ændret regnskabspraksis siden 2005/06
77

. 

                                                

77 Coloplast A/S årsrapport 2005/06 
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4.1 Reformulering af regnskab 

For at kunne anvende Coloplasts regnskab til analyseformål er det nødvendigt at reformulere det. 

Dette er nødvendigt for at give et bedre overblik og for at kunne analysere og sammenligne tallene 

samt at kunne anvende dem til at budgettere og værdiansætte virksomheden. 

4.1.1 Egenkapitalopgørelsen 

Når jeg reformulerer egenkapitalen, så gør jeg det for at få et overblik over de poster, som berører 

ejernes interesser
78

. I reformuleringen bliver værdiskabelsen i virksomheden adskilt fra den værdi, 

som tilfalder ejerne i form af dividende. Derudover får man et overblik over dirty surplus poster, 

totalindkomsten og egenkapitalens forrentning
79

. I Coloplasts regnskab har de udregnet både 

totalindkomsten og transaktioner med ejerne, hvilket gør det nemmere at få overblik over de poster, 

som berører ejerne. Det betyder også, at reformuleringen ikke ændrer sig særlig meget i forhold til, 

hvordan den ser ud i Coloplasts årsrapport. Jeg har dog ændret opstillingen og samlet de seneste 5 

år for at give et bedre overblik over, hvordan egenkapitalopgørelsen ser ud.  

Reformuleringen af egenkapitalen viser, hvordan udviklingen i egenkapitalen har været fra primo til 

ultimo. Udviklingen kan vises af følgende formel: 

Egenkapital ultimo = Egenkapital primo + transaktioner med ejerne + totalindkomst 

Transaktioner med ejerne omfatter aktieudbytte, tilbagekøb af egne aktier, ekstraordinær udbetaling 

af udbytte og flere andre ting. Totalindkomsten omfatter årets resultat samt forskellige 

værdiforringelser og kursreguleringer. Disse poster har jeg sammenfattet fra de seneste 5 år, så det 

giver overblik over udviklingen i denne periode. Den reformulerede egenkapitalopgørelse kan ses i 

den nedenstående figur.  

                                                

78 Regnskabsanalyse og værdiansættelser – En praktisk tilgang, side 153 

79 Regnskabsanalyse og værdiansættelser – En praktisk tilgang, side 171 
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Figur 11: Reformulering af egenkapitalen

Kilde: Egen tilvirkning 

4.1.2 Balancen 

For at kunne beregne rentabiliteten i virksomheden er det vigtigt at reformulere balancen og 

resultatopgørelsen. Det er vigtigt, at posterne klassificeres korrekt, så det giver et retvisende billede 

af afkastet fra både drift og finansiering
80

. Disse analyser er essentielle for at kunne foretage de 

videre analyser i opgaven, og det er derfor vigtigt, at posterne bliver klassificeret korrekt, så det 

giver det bedste billede af, hvordan virksomheden har udviklet sig igennem de 5 år, som 

analyseperioden strækker sig over. Det er dog ikke alle poster, som er lige nemme at klassificere, da 

det kan være svært at vurdere, hvad der kan henføres til driften, og hvad der kan henføres til 

finansiering. Dette kan i mange tilfælde udledes af noterne til regnskabet, men hvis dette ikke er 

muligt, må de klassificeres efter bedste evne. 

Når balancen skal reformuleres, så skal den deles op i flere poster. Den skal deles op i driftsaktiver 

og driftsforpligtelser, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, minoritetsinteresser og 

egenkapital. 

                                                

80 Regnskabsanalyse og værdiansættelser – En praktisk tilgang, side 216-217 

Mio. DKK 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Primosaldo 1/10 6.042         4.452        3.410        2.850        2.290        

Transaktioner med ejerne

Betalt udbytte -844 -587          -422          -300          -257          

Køb af egne aktier -500 -500          -500          -500          -            

Salg af egne aktier -34 326           156           29              24              

Aktiebaseret vederlæggelse 33 29              29              34              26              

Skat af egenkapitalbevægelser 65 55              9                3                

Kurstab ved udnyttelse af optioner 0 -            -            -            -5              

Ekstraordinær udbetaling af udbytte -632 -1.912       -            -677          -            -728          -            -734          -            -212          

Totalindkomst

Årets resultat 2711 2.194        1.819        1.243        883           

Værdireguleringer på ydelsesbaserede 

pensionsordninger -30             -49 21              0 0

Skat af værdireguleringer på 

ydelsesbaserede pensionsordninger 6                 14 -5              0 0

Værdiregulering af valuta- og 

renteafdækning 172             -165 -10            -57 -37

Heraf overført til finansielle poster -72             154 -5              94 -40

skatteeffekt af afdækning -25             3 4                -9 20

Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -45             55 7                83 -22

Skatteeffekt af kursregulering af aktiver i 

fremmed valuta 11               -13 -2              -21 6

Kursregulering af primoværdier og øvrige 

reguleringer vedr. datterselskaber -89             2.639         74 2.267        -59            1.770        3 1.336        -38 772           

Ultimosaldo 30/9 6.769         6.042        4.452        3.452        2.850        
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Driftsaktiver er alle de aktiver, der har noget med driften at gøre. Det vil sige anlægsaktiver, 

varelager, tilgodehavender med mere. Finansielle aktiver er poster som værdipapirer, likvide 

beholdninger som ikke kan henføres til den daglige drift samt lignende poster, som man ikke kan 

forvente et afkast af som følge af den daglige drift. 

Driftsforpligtelser tæller alle gældsposter, som kan henføres til driften. Som hovedregel siger man 

at alle gældsposter, som har en kredittid på under et år og som ikke er rentebærende, kan henføres 

til driften. Alle gældsposter, som har en kredittid på mere end et år, henføres til finansielle 

forpligtelser, da de ikke har en direkte påvirkning på driften. Længerevarende gældsposter er som 

regel optaget for at betale for større investeringer og skal derfor ikke med som en driftspost.  

I reformulering af balancen skal de likvide beholdninger deles op i det, som kan henføres til driften 

og det, som har med finansiering at gøre. Coloplast har i regnskabet for 2012/13 en likvid 

beholdning på 1.504 mio. kr. ifølge deres regnskab. Ifølge note 22 i deres regnskab, så er det kun 1 

mio. kr. som er kontantbeholdning, mens de andre 1.503 mio. kr. er kortfristede bankindeståender. 

Derfor har jeg valgt at anvende denne fordeling ved opdelingen af driftslikviditet og finansiering. 

Figur 12: Reformulering af balancen

                     

Kilde: Egen tilvirkning 

Da Coloplast igennem de seneste 5 år, som analyseperioden strækker sig over, ikke har haft nogen 

minoritetsinteresser, så falder denne post selvfølgelig bort i den ovenstående udregning. Ellers 

skulle den også have indgået i den reformulerede balance som en del af egenkapitalen. 

Mio. DKK 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Anlægskapital 3.802         3.991         4.068        4.215        4.443        

Arbejdskapital 3.528         3.375         3.102        2.903        2.744        

Driftsaktiver 7.330         7.366         7.170        7.118        7.187        

Driftsforpligtelser 2.155         2.412         1.989        1.886        1.754        

Netto driftsaktiver 5.175         4.954         5.181        5.232        5.433        

Finansielle aktiver 2.034         2.810         2.048        653            776            

Finansielle forpligtelser 440             1.722         2.777        2.492        3.359        

Netto finansielle forpligtelser -1.594       -1.088       729            1.839        2.583        

Egenkapital 6.769         6.042         4.452        3.393        2.850        
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4.1.3 Resultatopgørelse 

Ved reformuleringen af resultatopgørelsen deles den op i de poster, som kan henføres direkte til 

driften og de poster, som har med finansiering at gøre. Derudover kommer de dirty surplus poster 

fra egenkapitalopgørelsen, som ikke er regnet med i resultatopgørelsen. Figur 13 viser den 

reformulerede resultatopgørelse. 

Figur 13: Reformulering af resultatopgørelsen

Kilde: Egen tilvirkning 

Mio. DKK

Omsætning 11.635     11.023       10.172       9.537         8.820         

Produktionsomkostninger -3.423     -3.334        -3.203        -3.237       -3.285       

Bruttoresultat 8.212       7.689          6.969          6.300         5.535         

Distributionsomkostninger -3.276     -3.147        -2.930        -2.756       -2.633       

Administrationsomkostninger -439         -499            -566            -515           -575           

Forsknings- og udviklingsokostninger -368         -333            -385            -379           -363           

Driftsoverskud fra salg (EBITDA) 4.129       3.710          3.088          2.650         1.964         

Afskrivninger -488         -501            -527            -589           -549           

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 3.641       3.209          2.561          2.061         1.415         

Skat

Rapporteret skatteomkostning 914 760             637                431             328             

Skattefordel på finansielle poster 12             75                31                  80               46               

Skatteeffekt på andet driftsoverskud -8              918           -12              824             -5                   663             17               528             5                 379             

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 2.723       2.386          1.898          1.533         1.036         

Andet driftsoverskud (før-skat-poster)

Andre driftsindtægter 43             68                52                  47               89               

Andre driftsomkostninger -12           -22              -32                -30             -29             

Særlige poster -           -              -                -83             -80             

31             46                20                  -66             -20             

Skatteeffekt (25%) -8              23             -12              35                -5                   15                17               -50             5                 -15             

Resultatandele efter skat af kapitalandele 

i associerede virksomheder -1              -1 -1 0 0

Værdireguleringer på ydelsesbaserede 

pensionsordninger -30           -49 21                  0 0

Skat af værdireguleringer på 

ydelsesbaserede pensionsordninger 6               14 -5                   0 0

Værdiregulering af valuta- og 

renteafdækning 172           -165 -10                -57 -37

Heraf overført til finansielle poster -72           154 -5                   94 -40

skatteeffekt af afdækning -25           3 4                    -9 20

Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -45           55 7                    83 -22

Skatteeffekt af kursregulering af aktiver i 

fremmed valuta 11             -13 -2                   -21 6

Kursregulering af primoværdier og øvrige 

reguleringer vedr. datterselskaber -89           -73           74 72                -59                -50              3 93               -38 -111           

Driftsoverskud efter skat (NOPAT) 2.674       2.492          1.863          1.577         910             

Nettofinansielle omkostninger

Finansielle indtægter 96             42                47                  18               61               

Finansielle omkostninger -142         -342            -171              -339           -245           

Nettofinansielle omkostninger (før skat) -46           -300            -124              -321           -184           

Skatteeffekt (25%) 12             75                31                  80               46               

Nettofinansielle omkostninger (efter skat) -35           -225            -93              -241           -138           

Totalindkomst 2.639       2.267          1.770          1.336         772             

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
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Når Coloplast udarbejder deres regnskab, så gør de det funktionsopdelt, hvilket blandt andet 

betyder, at afskrivningerne er allokeret ud på de poster, som de vedrører. Derfor kan de ikke 

udledes direkte af regnskabet. Da EBITDA er et meget anvendeligt målparameter, så er det 

nødvendigt at udlede afskrivningerne fra hver post
81

. Dette er gjort i den ovenstående figur. 

Da der ikke er nogen note vedrørende andre driftsindtægter og driftsomkostninger, antager jeg at 

det ikke har noget med den primære drift at gøre. Derfor har jeg valgt at medtage det under andet 

driftsoverskud. 

Særlige poster har jeg taget med efter driftsoverskuddet, fordi det vedrører engangsomkostninger i 

forbindelse med omstrukturering af organisationsstruktur og forretningsprocesser
82

. Derfor har det 

ikke direkte noget med driften at gøre. 

I resultatopgørelsen kan det kun aflæses, hvor meget den endelige skattebetaling udgør af årets 

resultat, men ved at reformulere opgørelsen kan jeg finde ud af, hvor meget hver gruppe påvirker 

den samlede skattebetaling. De tre grupper som påvirker skatten er driftsresultat fra salg, andet 

driftsresultat og de finansielle poster. De finansielle poster og andet driftsresultat bliver påvirket 

med 25 %
83

, mens driftsresultatet bliver påvirket med den resterende del af skatten. 

For at udregne totalindkomsten i den reformulerede resultatopgørelse har jeg medtaget dirty surplus 

poster fra egenkapitalopgørelsen. Disse poster er efter skat, og der er derfor ikke beregnet skal af 

dem i den reformulerede resultatopgørelse. 

4.2 Delkonklusion 

I forhold til mange andre virksomheder, så udarbejder Coloplast deres årsregnskab, så det er 

velegnet til analysebrug. Det betyder, at der i flere reformuleringer ikke skal ændres særlig meget 

for at klargøre dem til analyserebrug. Især egenkapitalopgørelsen er sat op, så den kan anvendes til 

analyseformål. Det vil sige at den har delt egenkapitalen op i transaktioner med ejerne og 

totalindkomst. 

                                                

81 Financial Statement Analysis, side 84 

82 Coloplast A/S årsrapport 2009/10, side 35 

83 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 199 
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Balancen er blevet reformuleret, så den er opdelt i netto driftsaktiver og netto finansielle 

forpligtelser. Under netto driftsaktiverne hører anlægskapitalen, arbejdskapitalen og 

driftsforpligtelserne. Anlægskapitalen er et vigtigt element for at finde ud af, hvor meget kapital 

som er blevet anvendt i immaterielle og materielle anlæg som f.eks. goodwill, grunde og 

produktionsanlæg. Dette er essentielt i den senere værdiansættelse, når det frie cash flow skal 

beregnes, da jeg anvender ændringen i den investerede kapital til at komme fra NOPAT til det frie 

cash flow. For at udregne den investerede kapital skal nettoarbejdskapitalen også anvendes, og 

derfor er arbejdskapitalen og driftsforpligtelserne fundet i reformuleringen af balancen. 

Resultatopgørelsen er reformuleret for at finde NOPAT, som skal anvendes i udregningen af 

virksomhedens værdi i begge værdiansættelsesmodeller. Senere i mine analyser vil jeg beregne 

nøgletal på baggrund af de reformulerede opgørelser. 

4.3 Benchmark-analyser 

For at få overblik over de reformuleringer jeg har lavet, kan man lave forskellige benchmark-

analyser. I det følgende afsnit har jeg lavet en common size analyse af et udsnit af 

resultatopgørelsen, samt en trendanalyse af samme opgørelse. Common size analysen har jeg valgt 

at lave for at få overblik over, hvor stor en del af omsætningen, hver post udgør. Dette gør det 

nemmere at overskue hvor stor en procentdel, som kan henføres til de enkelte poster for hver 

indtjeningskrone. 

Efter common size analysen har jeg lavet en trendanalyse for at vise, hvordan udviklingen har været 

på de enkelte regnskabsposter over den 5 årige periode. De mest interessante tal i denne analyse er 

omsætningen, driftsoverskuddet og totalindkomsten. Disse tal er især vigtige, fordi det giver det 

store overblik over, hvordan virksomheden udvikler sig. 

4.3.1 Common size analyse 

Denne analyse viser som sagt, hvor stor en andel de enkelte poster udgør af omsætningen. Dette kan 

være anvendeligt for at finde ud af, hvor der skal omkostningsminimeres, og hvor der ikke skal 

lægges så meget energi i at minimere omkostningerne. Det kan være svært at vurdere, hvordan 

udviklingen i omkostninger har været, hvis omsætningen samtidig stiger. Dette hjælper common 

size analysen med til at give et overblik over. I figur 14 kan analysen ses. 
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Figur 14: Common size analyse

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det er illustreret i figuren, så er Coloplast blevet dygtigere til at omkostningsminimere. På 

næsten alle omkostningsposterne, som har med den primære drift at gøre, er omkostningerne i 

forhold til omsætningen faldet i alle årene. Dette viser at de følger den strategi de har udarbejdet 

ved at være disciplinerede i forhold til omkostningerne, så de kan øge deres driftsoverskud. 

Ud over at sammenligne resultatopgørelsen over den historiske analyseperiode har jeg valgt at 

sammenligne den med to af Coloplasts store konkurrenter for at se, hvordan de klarer sig i forhold 

til de andre. Jeg har valgt at sammenligne Coloplasts regnskab med regnskaberne fra Smith & 

Nephew (herefter S&N) og ConvaTec, da det er to virksomheder, som Coloplast selv ser som nogle 

af deres største konkurrenter
84

. 

Sammenligningen af common size analysen er lavet ud fra Coloplasts 2011/12 regnskab. Dette er 

gjort, fordi de regnskaber, som har været tilgængelige fra deres konkurrenter, er regnskaber for 

2012, og derfor mener jeg, at det giver det mest retvisende billede af forskellen på virksomhederne, 

hvis jeg anvender det regnskab som anvender resultater fra størstedelen af 2012. 

Det er ikke muligt at udregne, hvor meget af afskrivningerne som kan henføres til de enkelte poster 

i alle regnskaber. Derfor sammenligner jeg ikke virksomhederne på EBITDA niveau, men 

udelukkende på EBIT niveau. Jeg vil dog stadig sammenligne afskrivningsposterne, men det gør jeg 

i en post efter regnskabet. 

                                                

84 Bilag 2: Interview med Per Andersen 

Mio. DKK

Omsætning 11.635     100,0% 11.023       100,0% 10.172          100,0% 9.537         100,0% 8.820         100,0%

Produktionsomkostninger -3.423     -29,4% -3.334        -30,2% -3.203          -31,5% -3.237       -33,9% -3.285       -37,2%

Bruttoresultat 8.212       70,6% 7.689          69,8% 6.969            68,5% 6.300         66,1% 5.535         62,8%

Distributionsomkostninger -3.276     -28,2% -3.147        -28,5% -2.930          -28,8% -2.756       -28,9% -2.633       -29,9%

Administrationsomkostninger -439         -3,8% -499            -4,5% -566              -5,6% -515           -5,4% -575           -6,5%

Forksnings- og udviklingsomkostninger -368         -3,2% -333            -3,0% -385              -3,8% -379           -4,0% -363           -4,1%

Driftsoverskud fra salg (EBITDA) 4.129       35,5% 3.710          33,7% 3.088            30,4% 2.650         27,8% 1.964         22,3%

Afskrivninger -488         -4,2% -501            -4,5% -527              -5,2% -589           -6,2% -549           -6,2%

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 3.641       31,3% 3.209          29,1% 2.561            25,2% 2.061         21,6% 1.415         16,0%

Skat på driftsoverskud -918         -7,9% -824            -7,5% -663              -6,5% -528           -5,5% -379           -4,3%

Driftsoverskud fra salg efter skat 2.723       23,4% 2.386          21,6% 1.898            18,7% 1.533         16,1% 1.036         11,7%

Andet driftsoverskud efter skat -50           -0,4% 107             1,0% -35                -0,3% 44               0,5% -126           -1,4%

Driftsoverskud efter skat 2.674       23,0% 2.492          22,6% 1.863            18,3% 1.577         16,5% 910             10,3%

Nettofinansielle omkostninger -35           -0,3% -225            -2,0% -93                -0,9% -241           -2,5% -138           -1,6%

Totalindkomst 2.639       22,7% 2.267          20,6% 1.770            17,4% 1.336         14,0% 772             8,8%

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
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Da skatten er udregnet på baggrund af den hjemmelige skattesats for Coloplast, er det også gjort 

med de to andre selskabet. Det betyder, at skatten er regnet med en skattesats på 24,5 % for S&N
85

, 

mens skattesatsen for ConvaTec er 35 %
86

. Da denne skattesats er større end skattesatsen for både 

Coloplast og S&N, så kan det give et misvisende billede, men da posten er så lille i ConvaTecs 

tilfælde, så vurderer jeg, at det ikke gør den store forskel. 

Figur 15: Sammenligning af resultatopgørelse mellem Coloplast, ConvaTec og S&N

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses i figuren ovenfor, så udgør Coloplasts bruttoresultat omkring 2/3 af deres 

omsætning, hvilket ligger på et niveau mellem ConvaTec og S&N. Derimod er de utrolig gode til at 

holde deres øvrige salgsomkostninger nede. Deres EBIT margin er meget højere end både 

ConvaTecs og S&Ns, selvom S&N havde forholdsmæssig færre produktionsomkostninger
87

.  

                                                

85 S&N Årsregnskab 2012, note 5, side 104 

86 ConvaTec Årsregnskab 2012, note 7, side F-19 

87 Resultatopgørelsen som common size analysen er udregnet på baggrund af, kan ses i bilag 5 

Coloplast ConvaTec S&N

Omsætning 100% 100% 100%

Produktionsomkostninger -33% -45% -26%

Bruttoresultat 67% 55% 74%

Distributionsomkostninger -29% -23% -35%

Administrationsomkostninger -6% -14% -15%

Forsknings- og udviklingsomkostninger -3% -2% -4%

Driftsresultat fra salg (EBIT) 29% 16% 20%

Skat af driftsresultat -7% -8% -7%

Driftsresultat fra salg (efter skat) 22% 7% 13%

Andet driftsoverskud efter skat 1% -2% 6%

Driftsresultat (efter skat) 23% 6% 19%

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -2% -17% 0%

Totalindkomst 21% -12% 19%

Afskrivninger 5% 11% 8%
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I de to følgende poster er det kun S&N, som skiller sig ud fra de andre ved at have en indtjening på 

omkring 6 % af deres omsætning under andet driftsoverskud. Denne post er så høj grundet et frasalg 

af en af deres underafdelinger
88

. Derfor er denne post lidt misvisende.  

Endelig er de nettofinansielle omkostninger meget høje hos ConvaTec, hvorimod den står for en 

meget lille del af omsætningen hos både Coloplast og S&N. Dette ender ud i at Coloplast har en 

totalindkomst, som udgør omkring 21 % af deres omsætning, mens ConvaTecs og S&Ns 

totalindkomst udgør henholdsvis -12 % og 19 % af deres omsætning. 

Til sidst har jeg udregnet hvor stor en del af omsætningen, som afskrivningerne udgør. Her kan det 

aflæses, at Coloplast har de laveste afskrivninger, hvilket er med til at give dem den bedste 

totalindkomst. Havde afskrivningerne været lige store i alle virksomheder, så ville Coloplast ikke 

have haft den største totalindkomst. Det ville S&N derimod have haft. 

  

                                                

88 S&N Årsregnskab 2012, note 22, side 131 
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4.3.2 Trendanalyse 

I denne analyse vises udviklingen over den 5 årige periode, hvor regnskabet fra 2008/09 er 

udgangspunktet. Det vil sige at de efterfølgende bliver indekseret efter, hvordan det er gået i forhold 

til basisåret. Denne analyse er god til at vise om udviklingen har været positiv eller negativ, og 

hvordan den procentvise stigning har været i forhold til basisåret. Trendanalysen kan ses i figur 16, 

som kan ses nedenfor. 

Figur 16: Trendanalyse

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ligesom i common size analysen så kan vi igen se, at udviklingen hos Coloplast har været positiv 

over hele perioden. Alle overskudsposterne har været markant stigende i alle årene over perioden. 

Samtidig har nogle af omkostningsposterne været faldende, selvom omsætningen er steget, og man 

derfor kunne forvente, at omkostningerne ville følge med. Igen viser denne analyse, at Coloplast 

følger deres strategi og sørger for, at omkostningerne ikke stiger i samme takt som omsætningen. 

  

Mio. DKK 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Indeks=100

Omsætning 131,92 124,98 115,33 108,13 8.820            

Produktionsomkostninger 104,20 101,49 97,50 98,54 -3.285          

Bruttoresultat 148,36 138,92 125,91 113,82 5.535            

Distributionsomkostninger 124,42 119,52 111,28 104,67 -2.633          

Administrationsomkostninger 76,35 86,78 98,43 89,57 -575              

Forksnings- og udviklingsomkostninger 101,38 91,74 106,06 104,41 -363              

Driftsoverskud fra salg (EBITDA) 210,23 188,90 157,23 134,93 1.964            

Afskrivninger 88,89 91,26 95,99 107,29 -549              

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 257,31 226,78 180,99 145,65 1.415            

Skat på driftsoverskud 242,22 217,35 175,00 139,25 379                

Driftsoverskud fra salg efter skat 262,84 230,24 183,18 148,00 1.036            

Andet driftsoverskud efter skat 38,69 -85,32 26,98 -34,52 -126              

Driftsoverskud efter skat 293,87 273,93 204,81 173,27 910                

Nettofinansielle omkostninger 25,54 163,59 67,93 174,46 -138              

Totalindkomst 341,84 293,65 229,27 173,06 772                
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4.3.3 Det frie cash flow 

For at kunne anvende DCF-modellen til at værdiansætte Coloplast, så skal det frie cash flow først 

findes. Dette er simpelt at finde, eftersom jeg tidligere har reformuleret både balancen og 

resultatopgørelsen. I den nedenstående formel er beskrevet, hvordan det frie cash flow hurtigt kan 

udledes, når de reformulerede opgørelser er udarbejdet. 

             

For at illustrere udregningen har jeg anvendt tallene fra det seneste regnskabsår i den nedenstående 

formel. 

                          

Denne udregning anvender jeg i beregningen af det frie cash flow i den budgettering, som skal 

anvendes i DCF-modellen. 

Det frie cash flow viser forskellen mellem pengestrømmene fra driften og pengestrømmene, som er 

anvendt til investeringer i driften
89

. Det frie cash flow er et vigtigt element, da det er den, som giver 

et billede af virksomhedens evne til at servicere sin gæld. 

4.4 Analyse af rentabilitet 

For at kunne budgettere Coloplasts fremtidige udvikling er det vigtigt at kende den historiske 

udvikling. Denne analyseres blandt andet på baggrund af nøgletal. I de foregående afsnit har jeg 

reformuleret Coloplasts regnskab. Disse reformuleringer skal danne grundlag for 

rentabilitetsanalysen og den efterfølgende vækstanalyse. Sammen vil alle analyserne danne 

grundlag for den endelige budgettering og værdiansættelse af Coloplast. For at udarbejde 

rentabilitetsanalysen anvender jeg DuPont-pyramiden, som tager udgangspunkt i egenkapitalens 

forrentning, og undersøger de underliggende faktorer til at vurdere tallet. DuPont-pyramiden er god 

til at analysere, hvordan den historiske udvikling har været, og hvad der har været årsag til 

udviklingen. Som det ses i figur 17, så vil jeg gerne udregne ROE og derefter undersøge, hvad der 

ligger bag ved dette tal. I de efterfølgende 3 niveauer findes årsagen til udviklingen i ROE. Som 

                                                

89 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 228 
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nævnt i afgrænsningen så analyserer jeg kun de øverste to niveauer. Jeg vil dog kort beskrive, hvad 

niveau 3 indeholder. 

Figur 17: DuPont-pyramiden

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, samt egen tilvirkning 

De følgende nøgletalsberegninger udregnes kun over en 4 årig periode. Dette skyldes, at nogle af 

tallene er gennemsnitstal, og derfor vil jeg ikke kunne udregne nøgletallene for år 1 af 

analyseperioden. 

4.4.1 Beregning af nøgletal 

Det øverste element i DuPont-pyramiden er ROE, som er egenkapitalens forrentning. De 

underliggende niveauer forklarer, hvordan egenkapitalens forrentning er blevet påvirket af de 

forskellige underliggende faktorer. I den nedenstående figur ses udviklingen i ROE. 

Figur 18: Beregning af ROE

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses i figuren, så har ROE ligget forholdsvis stabilt over perioden. Dette skyldes i høj grad, 

at der er blevet brugt kapital til nedbringelse af gæld, herunder udbetaling af udbytte og opkøb af 

egne aktier.  

Niveau 3 Individuelle 

låneomkostningsdrivere

Niveau 1

Niveau 2

Bruttoavanceprocent og 

omkostningesdrivere

Individuelle 

omkostningshastigheder

ROE

FGEARROIC SPREAD

OG AOH

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

ROE 41,2% 43,2% 44,8% 42,4% Totalindkomst/gns. egenkapital
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Ud over den ovenstående beregning af ROE, så kan værdien også udregnes på baggrund af de tal vi 

finder i niveau 1. Her skal følgende formel anvendes
90

. 

                        

Elementerne i denne formel vil jeg beskrive i det følgende afsnit. 

4.4.1.1 Niveau 1 

I niveau 1 beregnes ROIC, som er afkastet på investeringerne, FGEAR som er virksomhedens 

finansielle gearing, og SPREAD som er forskellen mellem ROIC og r. 

Figur 19: Beregning af niveau 1

Kilde: Egen tilvirkning 

Den første opdeling af ROE sker ved at finde ud af hvilken påvirkning ROIC, FGEAR og SPREAD 

har. Her ses det, at ROIC har udviklet sig positivt over den 4 årige periode, jeg har regnet på. Hvert 

år har været markant stigende, hvilket viser at de er blevet bedre til at udnytte netto driftsaktiverne 

til at skabe bedre resultater. Samtidig med at ROIC har været stigende, så har den finansielle 

gearing været faldende. Dette skyldes, at overskuddene de seneste år har været brugt på at 

nedbringe gælden. 

Coloplasts låneomkostninger har været meget svingende over perioden. Dette skyldes i høj grad, at 

de nettofinansielle forpligtelser har været faldende, og i regnskabsåret 2011/12 blev til et finansielt 

aktiv. Dette ses også i udregningen i år 2011/12, hvor låneomkostningen kommer helt op og 

overstiger -125 %. Grunden til at tallet bliver så højt er, at i samme periode går Coloplast fra at have 

nettofinansielle forpligtelser til at have nettofinansielle aktiver. Dette gør, at nævneren bliver meget 

lav, og derfor bliver renten høj. 

SPREAD har også været stigende over den 4 årige periode. Dog har den været faldende fra 2011/12 

regnskabet til 2012/13. Man kan dog argumentere for, at r og SPREAD ikke kan anvendes i 

                                                

90 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 256 

Niveau 1 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

ROIC 52,8% 49,2% 35,8% 29,6% DO/gns. NDA

FGEAR -0,21 -0,03 0,33 0,71 Gns. NFF/gns. EK

r -2,6% -125,3% 7,2% 10,9% Netto finansielle omkostninger/gns. NFF

SPREAD 55,4% 174,5% 28,5% 18,7% Forskellen mellem ROIC og r
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2011/12, fordi der er nogle omstændigheder, som gør at tallet er urealistisk. At SPREAD er positiv 

betyder, at ROE kan øges ved at øge den finansielle gearing. Dette har Coloplast dog valgt at lade 

være med, da de hellere vil reducere deres finansielle forpligtelser. Dette er også grunden til, at 

ROE ikke har ændret sig mere positivt. 

4.4.1.2 Niveau 2 

I niveau 2 analyseres de underliggende faktorer, som påvirker ROIC og derfor også ROE. De to 

faktorer, som påvirker udviklingen i ROIC, er overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 

Derudover har jeg udregnet den inverse værdi af aktivernes omsætningshastighed for at få et billede 

af, hvor meget netto driftsaktiverne udgør af en krones salg. 

Figur 20: Beregning af niveau 2

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses i ovenstående figur, så har udviklingen i niveau 2 også været positiv for Coloplast over 

de seneste 4 år. Overskudsgraden har været stigende, hvilket viser at de er blevet bedre til spare på 

omkostningerne. Over den 4 årige periode er overskudsgraden blevet mere end 5 % point bedre, 

hvilket tyder på, at der bliver gjort et stort arbejde for at omkostningsminimere. Dette er de også 

nødt til for at forbedre overskuddet, da det som nævnt i den strategiske analyse, ikke udelukkende er 

dem selv, som bestemmer produkternes priser. 

Ud over den stigende overskudsgrad så har aktivernes omsætningshastighed også været stigende 

over perioden. Som vi så i niveau 1, så er ROIC steget markant over den 4 årige periode, og 

grunden til denne kraftige stigning skal findes i, at både overskudgraden og aktivernes 

omsætningshastighed har udviklet sig positivt. For at få et bedre billede af hvad aktivernes 

omsætningshastighed betyder for driften, så har jeg udregnet den inverse værdi. Ved at gøre dette 

giver det et billede af, hvor stor en del omkostninger der skal til at skabe 1 krones salg. 

  

Niveau 2 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

OG 23,0% 22,6% 18,3% 16,5% DO (efter skat)/Netto oms.

AOH 2,30 2,18 1,95 1,79 Netto oms./gns. NDA

1/AOH 0,44 0,46 0,51 0,56 Omkostninger til at skabe 1 krones salg
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4.4.1.3 Niveau 3 

Niveau 3 indeholder de underliggende faktorer, som danner baggrund for overskudsgraden, 

aktivernes omsætningshastighed og SPREAD. Disse faktorer tæller blandt andet de individuelle 

omsætningshastigheder og omkostningsdrivere. 

4.4.2 Vækstanalyse 

Som afslutning på rentabilitetsanalysen vil jeg lave en vækstanalyse, som viser hvordan Coloplast 

har udviklet sig over de sidste 5 år. Denne analyse vil være et vigtigt element i den efterfølgende 

budgettering af virksomheden. I vækstanalysen vil jeg tage udgangspunkt i den reformulerede 

resultatopgørelse og undersøge, hvordan udviklingen har været over de sidste 5 år. I den 

nedenstående figur er resultatopgørelse gengivet samt udviklingen i hver post fra år til år.  

Figur 21: Reformuleret resultatopgørelse og vækstanalyse

Kilde: Egen tilvirkning 

De vigtigste tal i denne figur er udviklingen i omsætningen, som har været positiv over hele 

perioden, samt de underliggende overskudsposter som også har været stigende over hele perioden. 

Som det kan ses i totalindkomsten, så har deres endelige resultat udviklet sig meget positivt over 

hele analyseperioden, hvilket giver et billede af en sund virksomhed, som kan skabe overskud, 

selvom resten af markedet har gennemgået en svær periode. En af grundene til dette ligger 

selvfølgelig i, at de som nævnt tidligere, sælger produkter, som er nødvendige for brugeren, og 

derfor har bedre forudsætninger for at opretholde en fornuftig udvikling, selvom markedet er 

faldende. 

Mio. DKK 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Omsætning 11.635     5,55% 11.023       8,37% 10.172          6,66% 9.537         8,13% 8.820         

Produktionsomkostninger -3.423     2,67% -3.334        4,09% -3.203          -1,05% -3.237       -1,46% -3.285       

Bruttoresultat 8.212       6,80% 7.689          10,33% 6.969            10,62% 6.300         13,82% 5.535         

Distributionsomkostninger -3.276     4,10% -3.147        7,41% -2.930          6,31% -2.756       4,67% -2.633       

Administrationsomkostninger -439         -12,02% -499            -11,84% -566              9,90% -515           -10,43% -575           

Forksnings- og udviklingsomkostninger -368         10,51% -333            -13,51% -385              1,58% -379           4,41% -363           

Driftsoverskud fra salg (EBITDA) 4.129       11,29% 3.710          20,14% 3.088            16,53% 2.650         34,93% 1.964         

Afskrivninger -488         -2,59% -501            -4,93% -527              -10,53% -589           7,29% -549           

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 3.641       13,46% 3.209          25,30% 2.561            24,26% 2.061         45,65% 1.415         

Skat på driftsoverskud -918         11,45% -824            24,21% -663              25,63% -528           39,25% -379           

Driftsoverskud fra salg efter skat 2.723       14,16% 2.386          25,68% 1.898            23,79% 1.533         48,00% 1.036         

Andet driftsoverskud efter skat -50           -146,71% 107             -404,29% -35                -180,46% 44               -134,52% -126           

Driftsoverskud efter skat 2.674       7,28% 2.492          33,76% 1.863            18,15% 1.577         73,27% 910             

Nettofinansielle omkostninger -35           -84,67% -225            141,94% -93                -61,37% -241           74,46% -138           

Totalindkomst 2.639       16,41% 2.267          28,08% 1.770            32,49% 1.336         73,06% 772             
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4.5 Delkonklusion 

Ud fra de regnskabsmæssige analyser, som jeg har udarbejdet på baggrund af de seneste 5 

årsrapporter fra Coloplast, ses det, at de har gennemgået en meget positiv udvikling over perioden. 

De har formået at følge deres strategi om fortsat vækst samtidig med, at de vil blive mere 

produktive og derved spare på omkostningerne. 

Dette ses både på baggrund af den udarbejdede trendanalyse, samt common size analysen. I 

trendanalysen vises det, hvordan udviklingen i indtægterne og omkostningerne har været i forhold 

til basis året. Her ses det at omsætningen er steget med mere end 30 % over den 5 årige periode. 

Samtidige er driftsomkostningerne kun steget marginalt i forhold til. Nogle er endda faldet i 

perioden, selvom det kunne forventes, at omkostningerne ville blive øget ved en øget omsætning. 

De øgede omkostninger har Coloplast dog formået at minimere ved hjælp af de tidligere nævnte 

omkostningsbesparende tiltag. Dette har betydet, at driftsresultatet fra salg efter skat er steget med 

mere end 160 %. Dette må siges at være et fornuftigt resultat for Coloplast, da markederne befinder 

sig i en global finanskrise, som man derfor kunne frygte ville påvirke Coloplast negativt. Den 

positive udvikling, som Coloplast er inde i, ses også i sammenligningen med ConvaTec og S&N. 

Her klarer Coloplast sig markant bedre end ConvaTec, samtidig med at de klarer sig på niveau med 

S&N, hvis jeg tager højde for forskellen i afskrivninger. 

Hvis jeg sætter fokus på nøgletalsanalysen, så har udviklingen her også været meget positiv. 

Selvom ROE ligger på et stabilt niveau på mellem 41 og 45 %, og den har været faldende de seneste 

to år, så betyder det ikke, at udviklingen har været negativ. I min analyse af de underliggende 

niveauer ses det, at udviklingen har været ligeså positiv som den øvrige del af regnskabsanalysen. 

Her kan man også se, at grunden til at udviklingen i ROE ikke har været positiv er, at de har valgt at 

nedbringe deres gæld. Dette har betydet, at deres finansielle aktiver har oversteget deres finansielle 

forpligtelser, hvilket sænker ROE. Så længe SPREAD er positiv, så kunne de have øget deres ROE 

ved at øge den finansielle gearing. Dette er dog ikke den strategi, de arbejder ud fra, og derfor ser 

udviklingen ikke særlig positiv ud, hvis man udelukkende kigger på ROE og udelukker de 

underliggende niveauer. 

Den positive udvikling ses især i udregningen af ROIC. Denne værdi er steget fra mindre end 30 % 

til mere end 50 %. Derudover er overskudgraden og aktivernes omsætningshastighed også steget 
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markant, hvilket underbygger min analyse af den positive udvikling, som Coloplast har gennemgået 

over analyseperioden. 

Slutteligt ses det at der har været en positiv vækst i omsætningen i samtlige år, hvilket er vigtigt for 

Coloplasts samlede resultat. De er blevet dygtige til at omkostningsminimere, og da de samtidig kan 

øge omsætningen, så giver det et positivt resultat for virksomheden. Denne vækstanalyse er særlig 

vigtig i den efterfølgende budgettering, da jeg blandt andet tager udgangspunkt i den historiske 

udvikling, når jeg budgetterer. 

5. Budget 

Med udgangspunkt i de tidligere udarbejdede analyser vil jeg i det følgende afsnit udarbejde et 

budget for Coloplast. Dette budget skal efterfølgende anvendes, når den samlede værdi skal 

beregnes ved hjælp af EVA- og DCF-modellen. 

5.1 Forudsætninger for budget 

Når en analytiker skal vurdere en virksomheds værdi, så er det vigtigt at have en underbygget 

forventning om, hvordan fremtiden kommer til at forme sig. Den forventning kommer på baggrund 

af de historiske regnskaber og nøgletal samt den strategiske analyse. Disse analyser skal anvendes 

til at udforme et budget for fremtiden, som kan anvendes ved værdiansættelsen af virksomheden 

værdi. 

Før budgettet udformes skal det vurderes, hvor lang en analyseperiode man er interesseret i at 

udforme. For at vurdere længden af analyseperioden skal følgende 4 betingelser være realiseret
91

. 

1) ”Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate.” 

2) ”Overskudsgraden må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med 

(1), at driftsomkostningerne vokser med samme rate som salget.” 

3) ”Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant. Denne betingelse 

sikrer sammen med (1), at kerne NDA vokser med samme vækstrate.” 

4) ”FGEAR må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med (1) og (3), 

at NFF vokser med samme vækstrate som salget.” 

                                                

91 Betingelser taget fra Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 315 
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Ud over disse forudsætninger så spiller det også ind, hvor moden branchen er, og hvor længe 

virksomheden har været i branchen. Til sidst afhænger budgetperiodens længde også af, hvilken 

form for konkurrencemæssig fordel som virksomheden besidder. Coloplast har en 

konkurrencemæssig fordel på flere parametre. Disse konkurrencemæssige fordele kan dog ikke 

forventes at fortsætte på lang sigt. Da branchen samtidig er moden, så vil en budgetteringsperiode 

på 5 år være tilstrækkelig. Derudover har Coloplast udarbejdet en strategi, som strækker sig over 5 

år, hvilket også peger i retning af, at 5 år vil være en fornuftig tidshorisont til budgettering. 

5.1.1 Omsætning 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse vurderer jeg, at Coloplast står stærkt rustet til 

fremtiden. Især stomi- og kontinensprodukterne står for en stor del af omsætningen, og her er 

Coloplast markedsleder
92

. Derudover står de utroligt stærkt på det europæiske marked, mens de 

andre etablerede markeder, samt de øvrige markeder er på vej frem med organiske vækstrater på 9 

% og 14 % i sidste regnskabsår. Samlet set giver det en organisk vækstrate på omsætningen på 

omkring 7 %. I danske kroner blev vækstraten dog kun omkring 5,5 % på grund af 

valutakursændringer. Året før var den organiske vækst lidt mindre, men væksten i danske kroner 

endte på mere end 8 %
93

.  

Udgangspunktet for forventningerne til salgsvæksten er taget i Coloplasts forventninger til 

fremtiden. De har en forventning om en vækst på omkring 5 % i danske kroner, hvilket ligger 

omkring mit skøn set ud fra markedets vækst, den historiske vækst og den strategiske analyse. 

Denne salgsvækst forventer jeg dog vil stige til 6 % i 2014/15 og 7 % i de følgende år hen til 

terminalperioden. Dette skyldes, at markedet hele tiden bliver større, og dette tror jeg, at Coloplast 

vil kunne udnytte endnu mere i fremtiden. Da Coloplast er markedsleder på både stomi- og 

kontinensmarkedet, så har jeg en forventning om, at de vil vokse mere end markedet over de 

kommende 5 år, som min budgetperiode strækker sig over. I terminalperioden forventer jeg en 

stigning på 2 %, da jeg tror de vil kunne følge markedet fremover. Denne procentsats forventer 

Coloplast også i deres årsrapport fra 2012/13. Det er især de nye reformer fra Frankrig, som 

påvirker omsætningen negativt. Som tidligere nævnt så vil de sænke priserne på stomi- og 

                                                

92 Coloplast A/S halvårsregnskab 2012/13 

93 Coloplast A/S årsrapport 2011/12, side 7, samt egne udregninger 
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kontinensprodukter med op til 5 % fra september 2013. Derudover er økonomien i Grækenland 

stadig ustabil, hvilket også vil påvirke Coloplast
94

. 

5.1.2 Omkostninger 

Coloplasts årsrapport er funktionsopdelt, hvilket vil sige at afskrivningerne er indeholdt i 

omkostningerne. Ved budgettering af omkostningerne har jeg valgt at tage afskrivningerne væk og 

budgettere dem separat for at få et bedre overblik over, hvor stor en del af omkostningerne som er 

reelle, og hvor meget som er afskrivninger.  

Omkostningerne er delt op i 4 poster ifølge regnskabet, som jeg budgetterer hver for sig. Dette 

gøres for at finde EBITDA marginen. De 4 poster der skal budgetteres er: 

 Produktionsomkostninger 

 Distributionsomkostninger 

 Administrationsomkostninger 

 Forsknings- og udviklingsomkostninger 

Til budgettering af disse poster tager jeg udgangspunkt i, hvor stor en andel de forskellige poster 

har udgjort af omsætningen over de seneste 5 år. Andelene kan ses i common size analysen i figur 

14. Som det kan ses i figuren, så ændrer de fleste af posternes andel sig ikke særlig meget i forhold 

til omsætningen. Dog har produktionsomkostningerne været faldende over den 5 årige periode. 

Coloplast har dog stor fokus på omkostningsminimering, hvilket især vil påvirke 

produktionsomkostningerne. Der er blandt andet planer om at udvide produktionen i Ungarn for at 

mindske produktionsomkostningerne. Som det ses i figuren, så har den procentvise andel, som 

produktionen udgør af omsætningen, været faldende hvert år i perioden, og det forventer jeg også i 

fremtiden, fordi der er så stor fokus på at omkostningsminimere. Dette vil betyde, at EBITDA 

marginen vil stiger over budgetperioden. I figur 22 kan det aflæses, hvilken udvikling jeg forventer 

over budgetperioden. 

Som beskrevet ovenfor så vil distributions-, administrations- og forsknings- og 

udviklingsomkostninger ikke ændre sig særlig meget i forhold til omsætning. Dette skyldes, at de i 

de seneste 5 år ikke har udviklet sig særligt meget. Derudover så følger disse omkostninger generelt 

                                                

94 Coloplast A/S halvårsregnskab 2012/13, side 37 
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omsætningen. Det er primært produktionsomkostningerne, som vil ændre sig som følge af de 

omkostningsminimeringstiltag, som bliver taget i virksomheden. 

5.1.3 Afskrivninger 

Afskrivningerne foretages på baggrund af anlægsaktiver. Over de seneste 5 år har afskrivningerne 

udgjort mellem 12 og 14 % af anlægsaktivernes værdi. Denne stabile andel forventer jeg vil 

fortsætte i fremtiden, så den fremover vil udgøre omkring 13 % af anlægsaktiverne. 

5.1.4 Skatteprocent 

Selskabsskatteprocenten i Danmark er generelt 25 %. Denne skatteprocent vil dog ændre sig over 

de kommende år
95

. Derfor vil skatteprocenten falde fra 25 % til 22 % frem til år 2015/16, hvorefter 

den vil holde sig på dette niveau i fremtiden. Dette vil påvirke Coloplast positivt, da de over de 

seneste mange år har haft overskud, og da jeg forventer overskuddet vil fortsætte i hele 

budgetperioden og terminalperioden. 

5.1.5 Andet driftsoverskud efter skat 

Denne post er svær at budgettere, fordi der ikke er nogen præcise underliggende komponenter som 

tilhører denne post. Analytikere udregner dem oftest som en procentdel af omsætningen, fordi 

posten mange gange ændrer sig med omsætningen. 

Over de seneste 5 år har denne post ikke haft en særlig stor påvirkning på resultatet, da posten 

maksimalt har haft en negativ effekt på 1,4 % af omsætningen. Samlet set har den i gennemsnit haft 

en lille negativ effekt på resultatet i perioden, og derfor har jeg valgt at budgettere med, at posten 

kommer til at udgøre en omkostning på 0,5 % af omsætningen i budgetperioden og 

terminalperioden. 

5.1.6 Investeret kapital 

For at udregne den fremtidige investerede kapital har jeg valgt at dele den op i anlægskapital, som 

indeholder de materielle og immaterielle anlægsaktiver, og nettoarbejdskapital som indeholder den 

kapital, som har med den daglige drift at gøre. Dvs. både driftsaktiver og driftsforpligtelser. Der kan 

argumenteres for, at driftsaktiverne og driftsforpligtelserne skal deles op og budgetteres hver for 

sig, fordi nogle af posterne er afhængige af produktionsomkostningerne. Jeg har dog valgt at følge 

                                                

95 Coloplast A/S årsrapport 2012/13, side 12 
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bogens eksempel, hvor nettoarbejdskapitalen budgetteres samlet
96

. Dette har jeg valgt, fordi 

omkostningerne er udregnet som en andel af omsætningen, og derfor vil driftsforpligtelserne 

alligevel komme til at være indirekte afhængige af omsætningen. Arbejdskapital og omsætning 

hænger normalt sammen
97

, mens anlægskapitalen kan være lidt sværere at budgettere. Over de 

sidste 5 år har nettoarbejdskapitalen haft en omsætningshastighed på gennemsnitlig 9,90, så derfor 

anvender jeg denne sats i min budgettering. Anlægskapitalen har været faldende over den 5 årige 

historiske periode jeg har analyseret, men Coloplast har blandt andet planer om at udvide 

produktionen i Ungarn, og derfor vil denne post stige igen. Derfor forventer jeg, at anlægsaktiverne 

vil ligge omkring gennemsnittet af den analyserede periode, hvor den har haft en 

omsætningshastighed på omkring 2,6 i snit.  

Samlet set kommer dette til at betyde, at forudsætningerne for det endelige budget kommer til at se 

således ud: 

Figur 22: Budgetforudsætninger

Kilde: Egen tilvirkning 

  

                                                

96 Financial Statement Analysis, side 176 

97 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 325 

Resultatopgørelse 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Terminal

Salgsvækst n/a 8,13% 6,66% 8,37% 5,55% 5,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 2,00%

Produktion/omsætning 37,2% 33,9% 31,5% 30,2% 29,4% 28,6% 28,0% 27,7% 27,3% 26,7% 26,5%

Distribution/omsætning 29,9% 28,9% 28,8% 28,5% 28,2% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Administration/omsætning 6,5% 5,4% 5,6% 4,5% 3,8% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

R&D/omsætning 4,1% 4,0% 3,8% 3,0% 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Afskrivninger 12,84% 12,55% 12,95% 13,97% 12,36% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%

Skat 26,8% 25,6% 25,9% 25,7% 25,2% 24,5% 23,5% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

Andet driftsoverskud e. skat/omsætning -1,4% 0,5% -0,3% 1,0% -0,4% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5% -0,5%

Balance

Anlægsaktivernes OH n/a 2,20 2,46 2,74 2,99 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Nettoarbejdskapitalens OH n/a 9,50 9,55 10,62 9,96 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90

BudgetperiodeRealiseret resultat
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5.2 Budget 

Det følgende budget er udarbejdet med 2012/13 som det sidste realiserede regnskabsår, mens den 

egentlige budgettering starter i 2013/14. Det nedenstående budget er udarbejdet ud fra de 

ovenstående budgetforudsætninger. 

Figur 23: Budget

Kilde: Egen tilvirkning 

I dette budget er udarbejdet de regnskabstal, som skal anvendes i den efterfølgende værdiansættelse. 

Det er især NOPAT, netto driftsaktiverne og det frie cash flow, som er vigtige i værdiansættelsen, 

da det er disse elementer, som jeg anvender i den efterfølgende værdiansættelse. 

6. Værdiansættelse 

Til at udregne værdien af Coloplast har jeg valgt at anvende 2 forskellige metoder. Jeg anvender to 

metoder, da det derved giver en sikkerhed for at værdien er udregnet korrekt. Først vil jeg udregne 

værdien ved hjælp af DCF-modellen, som udregner værdien på baggrund af virksomhedens frie 

cash flow. Herefter vil jeg udregne værdien ved hjælp af EVA-modellen, som anvender forskellen 

mellem det forventede og realiserede afkast til at udregne værdien. 

Resultatopgørelse 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Terminal

Omsætning 11.635         12217 12950 13856 14826 15864 16181

Produktion -3.423          -3494 -3626 -3838 -4048 -4236 -4288

Bruttoresultat 8.212           8.723        9.324        10.018     10.779     11.628     11.893     

Distribution -3.276          -3.421      -3.626      -3.880      -4.151      -4.442      -4.531      

Administration -439             -428          -453          -485          -519          -555          -566          

R&D -368             -367          -388          -416          -445          -476          -485          

EBITDA 4.129           4.508        4.856        5.238        5.664        6.155        6.311        

Afskrivninger -488             -611          -647          -693          -741          -793          -809          

EBIT 3.641           3.897        4.209        4.545        4.922        5.362        5.502        

Skat -917,75 -955          -989          -1.000      -1.083      -1.180      -1.210      

Driftsoverskud fra salg e. skat 2.723           2.942        3.220        3.545        3.839        4.182        4.291        

Andet driftsoverskud e. skat -49,75 -61            -65            -69            -74            -79            -81            

Driftsoverskud e. skat (NOPAT) 2.674           2.881        3.155        3.476        3.765        4.103        4.210        

Balance

Anlægsaktiver 3802 4.699        4.981        5.329        5.702        6.102        6.224        

Arbejdskapital 1373 1.234        1.308        1.400        1.498        1.602        1.634        

Netto driftsaktiver (NDA) 5175 5.933        6.289        6.729        7.200        7.704        7.858        

Δ NDA 221 758           356           440           471           504           154           

FCF = (DO - Δ NDA) 2.453           2.123        2.799        3.035        3.294        3.599        4.056        
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6.1 WACC 

For at kunne udregne værdien af en virksomheder, er det vigtigt at kende kapitalomkostningerne, 

også kaldet WACC. For at udregne den værdi skal jeg først udregne ejernes afkastkrav, samt de 

finansielle omkostninger efter skat. I udregningen af ejernes afkastkrav anvender jeg følgende 

formel: 

                                  

Ligeledes findes afkastkravet for de finansielle forpligtelser ved at anvende følgende formel. 

   (     )        

I denne formel anvendes rs, som et selskabsspecifikt risikotillæg, samt t som er 

selskabsskatteprocenten. På baggrund af ovenstående formler kan WACC udregnes ved hjælp af 

følgende formel 

     
  

    
    

    

    
    

6.1.1 Forudsætninger for beregning af WACC 

 I udregning af WACC skal den risikofrie rente anvendes. Som estimat for den risikofrie 

rente anvendes den 10 årige statsobligation
98

. Den risikofrie rente har jeg derfor sat til     

1,75 %, da renteniveauet på den 10 årige danske statsobligation lå på det niveau i oktober 

måned
99

. 

 Betaværdien for en virksomhed bliver fastsat ud fra følgende forudsætninger: 

Beta = 0 er en risikofri investering 

Beta mellem 0 og 1 er en investering, som er mindre risikabelt end markedet 

Beta = 1 er en investering med samme risiko som markedet 

Beta > 1 er en investering med en større risiko end markedet 

Coloplast er en virksomhed, som ikke bliver påvirket af den finansielle udvikling i samme 

grad som mange andre virksomheder, og derfor vil risikoen ved at investere i Coloplast 

                                                

98 ”Den risikofrie rente” http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813218&vId=208529, 4/12 2013 

99 10 årig statsobligation, oktober observation http://www.statbank.dk/  

http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813218&vId=208529
http://www.statbank.dk/
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heller ikke være lige så risikabel som andre investeringer. Derudover har Coloplast en 

negativ nettorentebærende gæld, hvilket vil sige at de har flere finansielle indtægter end 

udgifter. Dette er med til at mindske betaværdien for en virksomhed. Sammenhængen 

mellem nettorentebærende gæld, beta værdien og ejernes afkastkrav kan ses i den 

nedenstående figur: 

Figur 24: Relation mellem finansiel gearing ejernes afkastkrav

Kilde: Financial Statement Analysis 

Ifølge figuren vurderes virksomhedens betaværdi til at være omkring 0,8, hvis der ikke er 

finansiel gearing i virksomheden.  Jeg har valgt en betaværdi på 0,7 til anvendelse i 

udregningen af virksomhedens værdi ud fra virksomhedens finansielle risiko, som er meget 

lav sammenholdt med det marked, som Coloplast befinder sig på, som ikke bliver påvirket 

lige så kraftigt af finansielle udsving som andre virksomheder på markedet. I bilag 6 kan 

aktiekursen for Coloplast ses i sammenligning med C20 indekset. Dette giver også et billede 

af, at Coloplast er en mere sikker investering end markedet generelt, og derfor vil have en 

betaværdi på mellem 0 og 1. Slutteligt ses det i bilag 7, at Bloomberg også vurderer 

Coloplast til at have en lav betaværdi i forhold til markedet. Denne værdi vurderer jeg dog 

er lavt sat, og derfor anvender jeg 0,7. 

Beta kan også udregnes ud fra følgende formel
100

:               
    

 
, men da der 

er mange ubekendte faktorer i formlen og jeg har kilder til estimering af den endelige beta, 

har jeg valgt at fastsætte den ud fra dem. 

 Markedets risikopræmie har jeg sat til 4,5 %. Dette er gjort ud fra et estimat, som viser at 

risikopræmien historisk set har ligget på omkring 5 %
101

. Derudover anbefaler skat.dk at 

anvende en risikopræmie på omkring 4,5 %, da det er gennemsnittet af deres 

markedsrisikopræmie estimat på mellem 4 og 5 %
102

. 

                                                

100 Financial statement analysis, side 255 

101 ”Risikopræmien på aktier”, Niki Saabye, www.nationalbanken.dk  

102 ”Aktiemarkedets risikopræmie” http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813219&vId=208529, 20/12 2013 

Table 10.4 Relation between financial leverage and owners' required rate of return

NIBD to EV (Equity + NIBD) 0% 50% 67% 75% 80% 83%

Financial leverage (debt/equity) 0 1 2 3 4 5

Systematic risk (βe) 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8

Owners' required rate of return 9% 13% 17% 21% 25% 29%

http://www.nationalbanken.dk/
http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813219&vId=208529
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 Det selskabsspecifikke risikotillæg har jeg sat til 1 %, da Coloplast over en lang periode har 

bevist, at de er en sikker investering. Dette ses blandt andet i grafen over deres 

aktiekursudvikling, som viser at deres aktiekurs har været stabilt stigende. 

 Selskabsskatten har jeg sat til 25 %, da det først er fra 2014 at skatteprocenten vil falde. 

På baggrund af alle disse forudsætninger ender jeg med følgende beregninger: 

                         

                               

     
    

    
       

     

    
            

Som det ses i beregningerne, så ender jeg med en WACC på 5,8 %. Denne WACC skal jeg anvende 

i det følgende afsnit i beregningen af den endelige værdi af Coloplast. 

6.2 Antal aktier 

I løbet af regnskabsåret 2012/13 blev der foretaget et aktiesplit, hvilket betød at antallet af aktier 

steg markant. Det betyder, at der nu findes 18 mio. A-aktier og 202 mio. B-aktier. Af de 202 mio. 

B-aktier ejer Coloplast selv 9,641 mio. Dette betyder at ethvert udbytte og lignende, som bliver 

udbetalt til Coloplast, går tilbage til aktionærerne, og derfor har jeg valgt ikke at regne dem som en 

del af antallet af aktier i værdiansættelsen. Der er ikke forskel på A- og B-aktier i forbindelse med 

udbyttebetalingen
103

, men derimod er der forskel på stemmerettighederne. A-aktierne giver ret til 10 

stemmer pr. stk., mens B-aktierne kun giver ret til 1 stemme pr. stk. Dette kan gøre, at der er 

prisforskel på de to aktieklasser, da A-aktierne giver mere magt, men dette er der ikke nogen 

information om, så derfor bliver de regnet med på lige fod med B-aktierne i min udregning af 

aktiekursen. Derudover er A-aktierne ikke omsætningspapirer. Det vil sige at enhver handel med 

denne aktieklasse skal godkendes af bestyrelsen. Samlet set betyder dette, at det samlede antal 

aktier som jeg regner med i min værdiansættelse er 210,359 mio. aktier.  

                                                

103 Coloplast A/S årsrapport 2012/13, side 24 
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6.3 DCF-modellen 

DCF-modellen beregner værdien af en aktie ud fra virksomhedens frie cash flow. Dette cash flow 

skal tilbagediskonteres ved hjælp af den udregnede WACC for at finde selskabets værdi. Dertil 

fratrækkes NRBG. I Coloplasts tilfælde lægger jeg værdien af NRBG til, da værdien i er negativ. 

Til sidst deles værdien med antallet af aktier. 

Figur 25: Værdiansættelse med DCF-modellen

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses i figuren, så ender jeg med kursværdi på en Coloplast aktie på 445,53 kr. 

  

Mio. DKK. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Terminal

FCF 2.453          2.123        2.799        3.035        3.294        3.599        4.056        

WACC 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

Diskonteringsfaktor 0,942 0,888 0,837 0,788 0,743

Nutidsværdi af FCF 2.001        2.485        2.539        2.597        2.673        

Nutidsværdi af DCF, 5 år 12.295       

Nutidsværdi af DCF, terminal 79.833       

Enterprise value 92.128       

NRBG 1.594          

Estimated market value of equity 93.722       

Antal udestående aktier 210,359

Værdi af en aktie (kr. pr. aktie) 445,53
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6.4 EVA-modellen 

Denne model tager udgangspunkt i NOPAT, netto driftsaktiver og WACC for at finde frem til hvor 

meget værdi, der er blevet tilført virksomheden i forhold til hvad forventningerne har været.  

Figur 26: Værdiansættelse med EVA-modellen

Kilde: Egen tilvirkning 

Ved udregningen af virksomhedens værdi ved hjælp af EVA-metoden giver værdien også 445,53. 

Det er vigtigt man ender med det samme resultat, selvom man anvender to forskellige 

værdiansættelses metoder. 

6.5 Kursværdien 

Ud fra de budgetforudsætninger jeg har opstillet, vurderer jeg kursen til at være 445,53 kr. pr. aktie. 

Denne kurs er omkring 100 kr. højere end den reelle aktiekurs for Coloplast. Grunden til den højere 

kurs i forhold til markedet skal blandt andet findes i de opstillede budgetforudsætninger. Især 

salgsvæksten i terminalperioden har stor indvirkning på den endelige aktiekurs, og derfor vil det 

skabe store udsving på Coloplasts aktiekurs, hvis denne værdi ændrer sig. Derudover har WACC’en 

Mio. DKK. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Terminal

NOPAT 2.881        3.155        3.476        3.765        4.103        4.210        

NDA (primo) 5.175        5.933        6.289        6.729        7.200        7.704        

WACC 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%

Cost of capital 299           343           363           389           416           450           

EVA 2.582        2.812        3.113        3.377        3.687        3.761        

Diskonteringsfaktor 0,942 0,888 0,837 0,788 0,743

PV(EVA) 2.433        2.497        2.604        2.662        2.739        

NDA 5.175          

PV(Budget) 12.935       

PV(Terminal) 74.018       

Enterprise value 92.128       

NRBG 1.594          

Estimated market value of equity 93.722       

Antal udestående aktier 210,359

Værdi af en aktie (kr. pr. aktie) 445,53
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en stor indvirkning på aktiekursen. Mindre ændringer i WACC vil give store udsving på den 

endelige aktiekurs. Jeg har fastsat en forholdsvis lav WACC i forhold til blandt andet Bloomberg
104

, 

hvilket påvirker aktiekursen i en positiv retning. Dette har jeg gjort ud fra de forudsætninger, jeg har 

fremlagt under udregningen af WACC. Der findes ikke et fast estimat for WACC, og derfor kan den 

ændre sig alt efter, hvem der analyserer den, og hvilke forudsætninger som ligger til grund for 

estimatet. Denne værdi er ligesom den endelige aktiekurs meget subjektiv, og jeg vil derfor 

analysere påvirkningen fra WACC og salgsvæksten i terminalperioden nærmere i 

følsomhedsanalysen. Her vil jeg se på, hvordan ændringen af disse to elementer vil påvirke 

aktiekursen. 

7. Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelse af en virksomhed er meget subjektiv og derfor også et meget usikkert estimat. Der 

kan være store forskelle i forventningerne til virksomhedens fremtid, og derfor kan der være store 

værdimæssige forskelle på estimaterne fra analytiker til analytiker. Det er derfor vigtigt selv at sætte 

sig ind i virksomhedens marked, regnskaber og forventninger til fremtiden, hvis man vil investere i 

aktier fra en specifik virksomhed. I de ovenstående afsnit har jeg givet mit bud på, hvordan 

Coloplast står rustet til fremtiden, samt hvilken kursværdi jeg vurderer, at aktierne er værd. To af de 

faktorer som spiller den største rolle for aktiekursen, har jeg valgt at analysere nærmere i dette 

afsnit for at se, hvordan små ændringer i disse faktorer påvirker aktiekursen for Coloplast. 

I beregningen af værdien af en virksomhed har terminalperioden stor effekt på den endelige værdi. 

Derfor vil en ændring af de budgetforudsætninger, som jeg har opstillet i terminalperioden kunne 

ændre værdien af virksomheden markant. Det er især salgsvæksten, som vil påvirke den endelige 

værdi meget, da mange af de andre poster er udregnet på baggrund af denne værdi. Dette betyder, at 

små ændringer i salgsvæksten kan medføre store værdiændringer i aktiekursen. 

Derudover har WACC også en stor effekt på den endelige aktiekurs. Selv ved mindre ændringer vil 

disse to elementer ændre værdien af virksomheden markant. På grund af de store ændringer på 

aktiekursen, som en ændring af disse to elementer kan skabe, har jeg valgt at analysere disse poster. 

Da værdien af en virksomhed er subjektiv, og jeg derfor vurderer mine forudsætninger til at være 

rigtige, vil jeg kun analysere ændringer i WACC og salgsvækst i terminalperioden, som ligger i 

                                                

104 Jf. bilag 7 
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nærheden af mine forudsætninger. Det kan dog være relevant at analysere større ændringer, samt 

ændringer i andre poster som vil påvirke aktiekursen. Disse poster vil dog kun give mindre 

ændringer, og jeg vurderer derfor at det vil være mest relevant at analysere ændringerne i disse to 

poster. 

I den nedenstående følsomhedsanalyse har jeg belyst, hvilken effekt det vil have på aktiekursen, at 

WACC og salgsvæksten i terminalperioden ændrer sig med ± 20 %. 

Figur 27: Følsomhedsanalyse

Kilde: Egen tilvirkning 

Den præcise aktiekurs for Coloplast vurderer jeg til at være 445,53 kr. pr. aktie. Jeg vurderer dog 

samtidig, at chancen er stor for at salgsvæksten i terminalperioden og WACC kan ændre sig med ± 

5 %. Sker dette vil aktien have en værdi på mellem 404,60 og 495,81, hvis resten af 

forudsætningerne forbliver uændret. Som det ses på den ovenstående figur, så skal der ikke store 

ændringer til i WACC og salgsvæksten, før der sker store ændringer i aktiekursen. Jeg vurderer, at 

der er størst sandsynlighed for, at aktiekursen har en værdi, som ligger i det blå område. Der kan 

dog ske ting internt i virksomheden, som kan påvirke værdien både positivt og negativt. Derudover 

kan de eksterne faktorer også påvirke virksomhedens værdi positivt og negativt. I den ovenstående 

figur vises aktiekursen i det jeg vurderer til at være best case og worst case scenarier for Coloplast. 

Her ses det at der er en forskel i værdien på over 400. I best case scenarierne kræver det, at både 

virksomheden men også økonomien og markederne generelt udvikler sig meget fordelagtigt for 

Coloplast. Det kan blandt andet være, at flere mennesker får sygdomme, som kræver anvendelse af 

Coloplasts produkter, valutakurserne ændrer sig fordelagtigt og andre lignende hændelser. Derimod 

er det lige omvendt i worst case scenarierne. Her er der mange ting, som skal udvikle sig negativt 

Følsomhedsanalyse

2,40% 2,30% 2,20% 2,10% 2,00% 1,90% 1,80% 1,70% 1,60%

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

4,62% -20% 751,80  722,91  696,41  672,01  649,47  628,59  609,19  591,12  574,25  

4,91% -15% 663,45  641,11  620,43  601,21  583,32  566,62  550,99  536,34  522,57  

5,20% -10% 593,32  575,60  559,07  543,61  529,11  515,49  502,67  490,59  479,18  

5,49% -5% 536,30  521,96  508,49  495,81  483,86  472,58  461,92  451,81  442,23  

5,77% 0% 489,03  477,22  466,06  455,52  445,53  436,06  427,07  418,52  410,38  

6,06% 5% 449,20  439,33  429,97  421,09  412,64  404,60  396,94  389,62  382,64  

6,35% 10% 415,18  406,83  398,89  391,33  384,11  377,21  370,62  364,31  358,27  

6,64% 15% 385,78  378,65  371,85  365,34  359,11  353,15  347,43  341,95  336,68  

6,93% 20% 360,13  353,98  348,10  342,46  337,04  331,85  326,85  322,05  317,43  

Salgsvækst i terminalperioden

WACC
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for Coloplast før jeg vil vurdere deres værdi til at ligge i den nedre ende af de ovenstående 

scenarier. 

7.1 Delkonklusion 

Min hidtidige analyse af Coloplast har vist en positiv udvikling. Denne udvikling forventer jeg vil 

fortsætte i fremtiden. Mine forventninger er, at både driftsoverskuddet samt det frie cash flow vil 

øges i samtlige år af min budgetperiode. Baggrunden for disse forventninger skal blandt andet ses i 

lyset af det marked, som Coloplast befinder sig på, større potentiel kundegruppe i form af den 

demografiske udvikling sammenholdt med at Coloplast er en af de førende spillere på markedet. 

Det mener jeg vil gøre dem i stand til at fortsætte udviklingen, hvilket vil resultere i overskud de 

kommende år. 

Derudover forventer jeg en WACC på 5,8 %. Den forholdsvis lave WACC skyldes blandt andet de 

lave låneomkostninger på baggrund af de lave renteomkostninger, og det forventede lave 

risikotillæg, da Coloplast er en veldrevet virksomhed, som over en længere periode har skabt gode 

resultater. 

Alt dette har udmøntet sig i en værdiansættelse af Coloplast, som jeg analyserer til at have en værdi 

på 445,53 kr. pr. aktie. Denne værdiansættelse er udregnet med udgangspunkt i EVA- og DCF-

modellen. Jeg har anvendt disse to modeller, da de er nogle af de mest anvendte modeller til 

værdiansættelse. Grunden til at jeg har udregnet aktien til at have en højere kursværdi end 

markedet, skal blandt andet findes i den udregnede WACC værdi. Den WACC jeg har udregnet er 

lavere end den værdi, som er udregnet af blandt andre Bloomberg. Havde min WACC været højere 

ville aktiekursen samtidig være lavere. For at vise resultatet af ændrede forudsætninger har jeg 

undersøgt to af de faktorer, som har størst indflydelse på aktiekursens værdi. WACC og 

salgsvæksten i terminalperioden. Jeg har undersøgt resultatet af en ændring på ± 20 %, hvilket 

medfører at kursværdien kan falde helt ned til omkring 317 kr. pr. aktie, mens den samtidig kan 

stige til omkring 751 kr. pr. aktie. Jeg vurderer dog sandsynligheden er størst for at der kan ske 

ændringer på ± 5 %, og derved vil det medføre en aktiekurs på mellem 404 kr. og 495 kr. pr. aktie. 
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8. Konklusion 

Formålet med nærværende afhandling har været at udarbejde en værdiansættelse af Coloplast A/S 

pr. 31/10 2013. Dette er gjort ud fra en strategisk analyse og en regnskabsanalyse, som har dannet 

grundlag for det budget, som værdiansættelse er udregnet på baggrund af. 

Coloplast er en stor global virksomhed, som beskæftiger mere end 8.500 medarbejdere på 

verdensplan. De opererer indenfor følgende fire forretningsområder: stomi, kontinens, urologi og 

hud- og sårpleje. Coloplast er markedsleder på stomi- og kontinensmarkedet, og det er også på disse 

markeder, at den største del af deres omsætning bliver genereret. 

Da størstedelen af Coloplasts omsætning kommer fra stomi- og kontinensprodukter, har størstedelen 

af mit fokus i afhandlingen også ligget på netop de to områder. 

Coloplast befinder sig i en branche, hvor eksterne markedsfaktorer spiller en stor rolle. Det drejer 

sig blandt andet om fastsættelse af salgspriser, men i ligeså høj grad om de demografiske faktorer 

som har en stor indflydelse på markedsudviklingen. 

Det er særligt de fastsatte maksimal priser på produkterne, som er en trussel for Coloplast, da det 

forhindrer dem i at fastsætte prisen selv. Det gør, at de er nødt til at holde stor fokus på 

omkostningsminimering for at kunne øge overskudsgraden. 

Coloplast har eksisteret siden 1957, hvilket betyder at de har stor erfaring med udvikling af deres 

produkter. Samtidig med den store erfaring med udvikling af produkter, så har Coloplast også 

dygtige og innovative medarbejdere, som hele tiden sørger for at produkterne er blandt de bedste på 

markedet. Det er vigtigt for at kunne fastholde kunderne og for at sikre, at deres gener ved at 

anvende produkterne er mindst mulig. Det er nemt for forbrugerne at skifte imellem producenterne, 

og derfor er dette et vigtigt element for Coloplast. Derved undgår de at forbrugeren skifter til en 

konkurrent med et bedre produkt. Det gør det også nemmere for Coloplast, at få forbrugeren til at 

skifte til deres produkter, hvis de hele tiden sørger for at deres produkter er blandt de bedste på 

markedet. 

På de markeder, som Coloplasts produktportefølje bliver solgt på, har den demografiske udvikling 

stor betydning for markedsvæksten. Sygdomme, som kan føre til anvendelse af Coloplasts 

produkter, ses ofte hos den ældre del af befolkningen, og da antallet af ældre mennesker er forventet 

at stige i fremtiden, så udvikler det potentielle marked sig samtidig positivt. Det betyder, at 
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markedet forventes at have en årlig vækst på omkring 3-5 %, hvilket øger muligheden for, at 

Coloplast kan øge deres omsætning. 

En af de største styrker for Coloplast er, at de har formået at udvikle produkter, som er svære at 

kopiere som billige alternativer. Det betyder, at konkurrenter har svært ved at efterligne produkterne 

uden det bliver omkostningstungt for dem. Det er blandt andet fordi produkterne er udviklet med en 

meget avanceret teknologi, så de kan anvendes uden alt for mange gener. Samtidig skal det også 

kunne anvendes uden andre kan hverken se eller lugte det, da det stadig er et meget tabubelagt 

område. 

Coloplast har mange eksterne markedsfaktorer, som de skal forholde sig til. Blandt andet vil den 

lavere selskabsskat i fremtiden påvirke dem. Over de kommende år vil selskabsskatten falde fra    

25 % til 22 %, hvilket vil få positiv betydning for deres resultat. Samtidig med det så kan 

ledigheden have betydning for tilgængelighed af nye medarbejdere. Ledigheden er stadig 

forholdsvis høj på grund af finanskrisen, og det betyder at Coloplast kan have nemmere ved at 

ansætte nye medarbejdere.  

Valutakursfølsomheden kan have både positiv og negativ effekt på Coloplasts regnskab. De seneste 

to år har det været en blanding af begge. I regnskabet for 2011/12 havde kursudsvingene positiv 

effekt, mens de året efter havde den modsatte virkning. Det er et element, som Coloplast ikke kan 

kontrollere, og derfor må de agere ud fra det. Det gør de ved at kurssikre nogle af valutakurserne, så 

effekten ikke bliver så stor, som man kunne frygte. 

Coloplasts egenkapital har igennem de seneste 5 år haft en positiv udvikling. Siden regnskabsåret 

2008/09 er egenkapitalen steget fra lige over 2,8 mia. kr. til næsten 6,8 mia. kr. Den positive 

udvikling er blandt sket på baggrund af de positive resultater, som virksomheden har opnået 

igennem perioden.  

Omsætningen er steget med næsten 32 % fra 2008/09 regnskab til 2012/13 regnskab. Samtidig har 

Coloplast været dygtige til at minimere omkostningerne, hvilket betyder resultaterne er blevet bedre 

og bedre. Det kan blandt andet ses på totalindkomsten for hvert regnskabsår, som er steget fra 772 

mio. kr. i 2008/09 til over 2,6 mia. kr. i 2012/13. 

I 2012 valgte Coloplast at lægge deres strategi om, så den lagde større fokus på organisk vækst frem 

for strategisk vækst. Det har betydet, at fokus er gået væk fra at opkøbe andre virksomheder for at 
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vokse. Derfor har Coloplast haft mulighed for at betale af på deres gæld, da årenes overskud ikke 

skulle anvendes til strategiske opkøb. Det har medført, at den finansielle gearing har været faldende. 

Analyseres egenkapitalens forrentning fra DuPont-pyramiden så ser udviklingen ikke særlig positiv 

ud. I perioden fra 2009/10 har ROE ligget forholdsvis stabilt på mellem 41 % og 45 %. Den har dog 

været faldende over de seneste to år. Derimod skal de underliggende faktorer analyseres for at 

kunne give en ordentlig vurdering af disse tal. Her ses det, at grunden til den forholdsvis stabile 

udvikling skal findes i, at resultaterne fra de enkelte år er blevet brugt til at afbetale på gælden. Det 

har resulteret i at den finansielle gearing er faldet fra omkring 0,71 til -0,21. 

De underliggende nøgletal som anvendes til at udregne ROE har været overvejende positive. I 

niveau 1 er ROIC i perioden fra 2009/10 til 2012/13 steget fra lige under 30 % til næsten 53 %. 

Denne stigning er kommet som følge af den positive udvikling i driftsoverskuddet, samtidig med at 

netto driftsaktivernes niveau er blevet holdt forholdsvis stabilt. 

I niveau 2 har både overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed udviklet sig positivt 

igennem samtlige analyse år. Driftsoverskuddet har udviklet sig fra at udgøre ca. 16,5 % af 

nettoomsætningen til at udgøre 23 %. Denne positive udvikling er kommet på baggrund af et stort 

fokus på omkostningsminimering, som har betydet at omkostningerne ikke er steget i samme grad 

som nettoomsætningen. Nogle omkostningsposter er endda faldet i perioden, selvom omsætningen 

har været stigende. 

Ud over en stigning i overskudsgraden så er stigningen i ROIC også kommet på baggrund af en 

stigning i aktivernes omsætningshastigheder. Ligesom overskudsgraden så har 

omsætningshastighederne også været stigende i samtlige år af analyseperioden. De er steget fra 1,79 

i 2009/10 til 2,3 i 2012/13. Det betyder, at det bliver billigere for dem at skabe en krones salg, da 

produkterne ikke ligger på lager i særlig lang tid. 

Sammenlignet med to af Coloplasts største konkurrenter klarer de sig også rigtig godt. Deres 

produktionsomkostninger udgør ca. 1/3 af nettoomsætningen, mens den hos ConvaTec udgør ca. 45 

% og hos S&N udgør ca. 26 %. Selvom de ikke er førende på besparelse af 

produktionsomkostninger, så er de det derimod på besparelse af andre omkostninger, hvilket 

medfører at deres driftsresultat fra salg procentvis er markant større end deres konkurrenters. S&N 

har også nogle andre driftsindtægter, hvilket medfører at Coloplast og S&N er meget lige i forhold 

til deres procentvise overskud i forhold til nettoomsætningen. Disse driftsindtægter som S&N har 
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genereret, kommer dog fra et frasalg af en underafdeling. Det er en post som ikke kan forventes at 

komme igen, hvilket bevirker, at Coloplast er markant bedre, hvis denne post tages ud. I det seneste 

regnskabsår formåede ConvaTec ikke at skabe overskud, hvilket betyder at de ligger markant efter 

både Coloplast og S&N. 

Igennem store dele af analyserne har Coloplast fremstået positivt. Denne positive udvikling 

forventer jeg vil fortsætte i fremtiden. Jeg forventer at både driftsoverskuddet, samt det fri cash flow 

vil udvikle sig positivt igennem hele budgetperioden. Dette vil ske på baggrund af en 

omsætningsvækst på mellem 5 og 7 % igennem budgetperioden. Herefter forventer jeg et fald til 2 

% i terminalperioden. Jeg forventer denne positive udvikling, da markedet er i vækst, og 

forudsætningerne for en fortsat markedsvækst er til stede. Denne vækst i markedet mener jeg, at 

Coloplast kan udnytte, da de er en af de største spillere på både stomi- og kontinensmarkedet. 

Den WACC jeg har udregnet er forholdsvis lav. Det er den blandt andet på grund af de lave 

låneomkostninger i øjeblikket. Derudover er Coloplast en stabil virksomhed, som igennem de 

seneste mange år, har bevist at de har udviklet sig mere stabilt end aktiemarkedet generelt. Dette 

bevirker at betaværdien for Coloplast også er lav. Jeg har vurderet den til at være 0,7, hvilket 

betyder at min udregnede WACC bliver 5,8 %. 

Ud fra disse forudsætninger har jeg udregnet værdien af Coloplast ved hjælp af DCF- og EVA-

modellen. Dette har bevirket at jeg vurderer deres aktie til at have en værdi på 445,53 kr. pr. aktie. 

Denne værdi ligger en del over deres aktuelle aktiekurs. Dette skyldes en mere positiv forventning 

til fremtiden end resten af markedet. 

To af de faktorer som påvirker den samlede aktiekurs mest, er den udregnede WACC og 

salgsvæksten i terminalperioden. Små ændringer i disse faktorer vil bevirke en større ændring i 

aktiekursen. Netop derfor har jeg opstillet forskellige scenarier for, at vurdere resultatet af mindre 

ændringer i de to faktorer. 

I følsomhedsanalysen vurderer jeg den kursmæssige ændring, ved en ændring af WACC’en og 

salgsvæksten i terminalperioden på ± 20 %. Det er to af de faktorer som har den største indvirkning 

på den endelige resultat, og det er samtidig to af de faktorer som er sværest at udregne og 

budgettere. 

Samlet set vil en ændring i WACC’en og salgsvæksten i terminalperioden på ± 20 % medføre, at 

aktiekursen spænder fra omkring 317 kr. til omkring 751 kr. pr. aktie. For at aktiekursen skal 
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komme helt op i best case scenariet kræver det, at mange faktorer, både internt og eksternt skal 

udvikle sig positivt for Coloplast. Derimod skal mange faktorer udvikle sig negativt for, at 

aktiekursen skal nærme sig worst case scenariet. Jeg vurdere at sandsynligheden er størst for, at der 

vil ske ændringer på ± 5 %. Dette vil medføre, at Coloplasts aktiekurs vil have en værdi på mellem 

404 kr. og 495 kr. pr. aktie. 

Overordnet vurderer jeg, at forventningerne til aktiekursen er realistiske, da Coloplast er en 

virksomhed i konstant udvikling. Sammenholdt med dette, tror jeg på at de vil kunne udnytte det 

vækstpotentiale som befinder sig i markedet, så den positive udvikling vil kunne fortsætte i 

fremtiden. 
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10. Bilag 

Bilag 1, udviklingen i Coloplasts aktiekurs igennem de seneste 5 år

Kilde: Euroinvestor.dk 

Bilag 2, interview med Per Andersen, Proces Specialist, Mechanichs hos Coloplast, 26/8 2013 

Hvor lang tid har du været i Coloplast?  

”Jeg har været hos Coloplast i 19 år. Har haft forskellige stillinger hos Coloplast. Det er en fordel 

ved større virksomheder. Det giver mulighed for at finde nyt job internt.” 

 

Hvordan har virksomheden udviklet sig i den tid du har været her? 

”Da jeg startede i Coloplast havde vi ikke mail og internet, medarbejder omsætningen var 8 %. Det 

var ofte den enkelte fabrik der bestemte hvilke regler der skulle produceres efter, nu er der meget 

mere styr på alle processer og alle fabrikker gør tingene ens.” 

 

Hvad bliver der gjort for at holde på medarbejdere/vigtige medarbejdere, og for at videreuddanne 

dem? 

”Vi gør en del for at medarbejderne skal syntes at Coloplast er noget specielt, vi har netop kørt en 

arbejdsglæde seance, hvor vi har stemt om månedens medarbejder.  
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Vi får selvfølgelig en ok løn. Vi har også nogle forskellige klubber efter arbejde (fodbold, ski, 

cykling, bowling, vinklub, dans, tennis). Er der en medarbejder der har en god ide, bliver den 

støttet af Coloplast. Derudover har man mulighed for at komme rundt og arbejde i forskellige 

afdelinger, hvilket gør at man har mange muligheder hos Coloplast.” 

 

Hvor meget og hvordan kommunikere i med fabrikkerne i resten af verden?  

”Vi kommunikerer kun med dem når der er noget at snakke om. Vi snakker ikke med dem bare for 

at høre hvordan for eksempel produktionen går. Vi snakker primært med dem i forbindelse med nye 

produkter og maskiner som skal flyttes her fra og til Ungarn. Dvs. vi snakker med dem hver gang 

der er blevet udviklet et nyt produkt, som skal i produktion. I den forbindelse kommer der nogle op 

fra de fabrikker produktionen skal flyttes til, for at blive lært op. Vi kommunikere primært via mail 

og telefon, men også ”face-to-face” når de skal læres op.” 

 

Hvilke systemer bruger I i virksomheden? Blandt andet interne 

kommunikationssystemer/økonomistyringsystemer? 

”Vi bruger et system fra Oracle som hedder JD Edwards EnterpriseOne til at styre alt i 

virksomheden. Det holder både styr på det finansielle og ordrehåndteringen.” 

 

Hvor meget bliver der gjort for at udvikle nye produkter/gøre de gamle produkter bedre?  

”Der bliver gjort rigtig meget. De dele af virksomheden som vi har liggende i Nordsjælland, 

koncentrerer sig udelukkende om at udvikle nye produkter, og videreudvikle nuværende produkter. 

Produkterne starter med at blive udviklet i nogle af fabrikkerne i landet, hvorefter de bliver flyttet 

til Espergærde, hvor de bliver videreudviklet. Som hovedregel må de maks. være i Espergærde i 2 

år før de skal være færdigudviklet og produktionen skal sender videre til Ungarn. Den store 

produktion sker først når produktionen er blevet flyttet videre til Ungarn og derfor kommer 

produkterne som regel også først til salg efter produktionen er flyttet. Der kan dog ske nogle 

undtagelser, hvis produkterne viser sig at være meget populære, og vi derfor bliver nødt til at sætte 

dem på markedet hurtigere.” 
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Hvad bliver der gjort for at effektivisere produktionen? 

”Vi går meget op i at effektivisere produktionen. Hver morgen bliver der holdt et møde, (go to 

gemba) hvor vi gennemgår spild i produktionen fra dagen før. Derudover så prøver vi at 

identificere årsagen til spildet, og finde løsninger som sørger for at vi undgår det i fremtiden. 

Årsagen til spild i produktionen kan både have noget med nye medarbejdere at gøre, som ikke er 

blevet ordentligt oplært, men det kan også have noget med maskinen eller materialet at gøre. Når 

der skal identificeres produkter som man er nødt til at kassere på grund af fejl, så er man gået væk 

fra maskiner, og bruger i stedet personer som arbejdskraft. Det har man vurderet er billigere på 

grund af de fejl som sker på maskinerne, og på grund af den udgift som det medfører. Dette gør dog 

at en vurdering af om der er fejl på et produkt, bliver subjektiv og det kan derfor ske at ”gode” 

produkter bliver kasseret, mens produkter der burde blive kasseret kommer igennem.” 

 

Hvordan ser fremtiden ud for jeres produktion? Er der planer om at rykke en større del af 

produktionen til udlandet for at spare på omkostningerne? 

”Jeg tror ikke der er planer om at rykke en større del af produktionen til udlandet. Der har været 

snakket lidt om at rykke produktionen fra Ungarn til Kina, men som det ser ud lige nu, så sker det 

ikke inden for den nærmeste tidshorisont. Den del af produktionen som ligger i Danmark er 

primært forskning og udvikling, hvilket er en vigtig del af Coloplast, og hvis du rykker den del til 

udlandet, så mister du store kompetencer som det ikke er sikkert du kan finde i andre lande. ” 

 

Har i nogen statistikker som viser hvor mange potentielle brugere der er af jeres produkter i de 

forskellige lande? 

”Nej det har vi ikke, men vi kan se at befolkningen i især Kina og USA, bliver større og større, 

hvilket er medvirkende til en del af de livsstilssygdomme som kan ende ud i tarmsygdomme og 

anvendelse af stomiposer. Derfor kan vi se at det potentielle marked er stigende.” 

 

Hvor meget samarbejder i med læger for at udvikle jeres produkter? 

”Vi samarbejder rigtig meget med læger i udviklingen af produkterne. Sygehuse er vores primære 

kunder. Statistikker viser at det første mærke man anvender, er ofte det man holder fast i, og derfor 

er det vigtigt for os at have et godt samarbejde med sygehusene, for på den måde at få forbrugerne 

til at anvende Coloplasts produkter.” 
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Hvor lang tid er i om at udvikle og gennemteste et produkt? 

”Det tager lang tid. Tidligere har det taget omkring 8 år før det er ude på hylderne, men jeg tror vi 

er nede omkring 6 år nu.” 

 

Hvilke materialer bruger i primært til jeres produkter? 

”Vi bruger rigtig mange forskellige produkter, blandt andet gummi, harpiks, plast folier og 

forskellige pulvertyper, til at fremstille klæbere.” 

 

Hvem er jeres vigtigste og største leverandører?  

”Vi har rigtig mange forskellige, BASF og en del japanske.” 

 

Er der nogle leverandører i er specielt afhængige af? 

”Vi prøver hele tiden at finde alternative leverandører, for ikke at blive afhængige af enkelte.” 

 

Hvem er jeres største konkurrenter?  

”Vores tørste konkurrenter er Convatec og Hollister.” 

 

Hvor meget koncentrerer i jer om jeres konkurrenter? 

”Vi koncentrerer os ikke om vores konkurrenter på mit niveau. Nogle gange hører vi lidt om de 

andre på nogle af vores morgenmøder, men ellers koncentrerer vi os nok mest om at gøre tingene 

rigtigt selv.” 

 

Hvor ser i jeres største fordele i forhold til jeres konkurrenter? 

”Det er vores innovation. Vi er meget innovative og udvikler hele tiden vores produkter. Dette er 

vigtigt for forbrugeren, da det for dem, gælder om at anvende et produkt de har tillid til, som de ved 

ikke pludselig går i stykker og som kan skjules bedst muligt.” 

 

Hvor ser du jeres svagheder? 

”Jeg synes det er ved produktionen af nye maskiner. Når der skal laves et nyt produkt, så skal der 

produceres en ny maskine, som bliver speciellavet til at producere dette produkt. Når produktet er 

blevet færdigudviklet i Danmark, så det er klar til at blive solgt, så bliver hele produktionen samt 

maskinerne rykket til Ungarn. Dvs. den daglige gang med maskiner, foregår i Ungarn. Men når de 
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nye maskiner skal produceres så bliver det for det meste gjort i Danmark. Dvs. at de personer som 

til dagligt har med maskinerne at gøre, ikke er med til at udvikle de nye. Det kunne derfor være en 

fordel at hente nogle medarbejdere op fra Ungarn som skulle være med til at udvikle maskinerne 

når der skulle produceres nye. Dette kan måske være med til at minimere fejl og producere dem på 

en måde så de bliver nemmere at anvende, ved at bruge erfaringer fra de medarbejdere som har 

med maskinerne at gøre til dagligt.” 

 

Er der nogle ting i laver anderledes ved jeres produkter i f.eks. USA, for at undgå retssager mm., 

som kan være ret almindelige i USA?  

”Nej det er der ikke. Ikke i forhold USA. Der er dog forskel på det klister som bliver brugt på 

plastrene, alt efter om de skal anvendes i et koldt eller et varmt klima.” 

 

Har i mange konkurrenter, eller er der ”kun” et par store?  

”Der findes 3-4 store på markedet. Vi ligger nr. 2 på verdensplan og nr. 1 i Europa.” 

 

Hvor meget markedsfører i jer selv? 

”Vi markedsfører os ikke særlig meget i den store offentlighed. Du ser ikke mange reklamer for 

Coloplast. Den markedsføring vi bruger er meget direkte møntet mod brugerne. Vi støtter ofte 

handicap arrangementer, blandt andet afvikler Coloplast hvert år VM i kørestolsbasket i Humlebæk 

fabrikken, hvor vi har en stor sportshal.” 

 

Er der sket nogen ændringer på sundhedsområdet på jeres respektive markeder, som vil påvirke jer i 

fremtiden?  

”Ja der sker hele tiden ændringer. Vores produkter er ofte støttet med tilskud fra de respektive 

stater, hvor vi sælger vores produkter og alle prøver jo at holde omkostningerne nede. Det påvirker 

ofte vores priser, hvilket gør at det er vigtigt for os at optimere produktionen for at kunne fremstille 

produkterne billigere.” 

 

Har i noget at skulle have sagt i forhold til priserne på jeres produkter eller er det noget der bliver 

dikteret fra politisk side? 

”Jeg mener at det fungere sådan at vi på forhånd ved hvad vi får for et nyt produkt på et marked, så 

må vi arbejde på at få kostprisen derned hvor vi tjener penge, ved hjælp af optimering samt 

udflytning til lavlønsområder.” 



 
93 

Bilag 3, interview med Claus Anders Bertelsen – Overlæge, m/vagt, kirurgisk afdeling, 

Nordsjællands hospital, 09/09 2013 

 

Hvor meget konkurrence har Coloplast indenfor hospitalsbranchen? 

”Der er flere konkurrenter på stomiprodukter fx Hollister og ConvaTec, men Coloplast sælger også 

sårplejeprodukter, hvor der er talrige konkurrenter. Indkøbsaftaler med det offentlige foregår i 

udbud i henhold til EU-regler / gældende lovgivning” 

 

Er det kun Coloplasts produkter der bliver anvendt når en patient har fået konstateret en sygdom 

som kræver anvendelse af stomiposer, katetre eller sårplejeprodukter, eller kan patienter selv få lov 

til at vælge andre mærker?  

”Man vælger det produkt der passer til patientens behov (anatomi, produktion i stomi (afføring) 

etc.) ” 

 

Hvilke sygdomme og ulykker fører oftest til anvendelse af stomiposer og kontinens produkter? 

”Lidelser i tynd- tyk og endetarm (cancer, betændelsestilstande etc.), cancer i urinvejene i sjældne 

tilfælde.” 

 

Kan man blive helbredt for disse sygdomme, i en sådan grad, at man kan undgå at skulle anvende 

stomi og katetre, eller kommer man til at skulle anvende produkterne i resten af ens liv?  

”Det afhænger af flere ting. Blandt andet årsagen til stomien, risiko for komplikationer ved 

tilbagelægning, hvor velfungerende stomien er og hvad patienten selv ønsker.” 

 

Sker der lægemæssige fremskridt for at helbrede disse sygdomme uden at skulle bruge disse 

produkter?  

”Der sker hele tiden fremskridt indenfor kræftforskning, men ikke noget der vil påvirke salget af 

stomi og kontinens produkter markant.” 
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Bilag 4, SWOT analyse 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Bilag 5, forudsætninger for common size analyse

  

Den valuta som Coloplast anvender i ovenstående figur, er danske kroner, mens ConvaTec og S&N 

anvender dollar. 

S W

Samarbejde med forbrugeren Større fokus på organisk vækst

Større fokus på organisk vækst Dyrt at være innovativ

Miljøbevidste Leverandører skal leve op til supply chain responsibility programme

Godt samarbejde mellem medarbejderne

Billig arbejdskraft i produktionen

Dygtige og innovative medarbejdere

Svært at efterligne produkterne i billige løsninger

O T

Etik Begrænsning på prissætning

Lavere selskabsskat Nye reformer på vej indenfor sygesikringen

Valutakurser Negativ omtale i medierne, f.eks. Ved mange defekte produkter

Valutaswap Højt lønniveau i Danmark

Ledighed Valutakurser

Anvendelsen af produkterne er tabubelagt Fremtidig stigning i renteniveau

Øget antal ældre Finanskrise

Innovation og teknologisk udvikling Tendens til genbrug i ulande

Klimabevidste Retssager

Mange leverandører Nemt at skifte imellem producenter

Svært for nye producenter at komme ind på markedet Stor forhandlingkraft fra forbrugernes side

Vækst i markedet Substituerende produkter

Eksterne 

faktorer

Interne 

faktorer

Mio. Coloplast ConvaTec S&N

Omsætning 11.023                    1646,2 4137

Produktionsomkostninger -3.678                    -744,9 -1070

Bruttoresultat 7.345                      901,3 3067

Distributionsomkostninger -3.172                    -371,1 -1440

Administrationsomkostninger -622                        -232,3 -610

Forsknings- og udviklingsomkostninger -342                        -39,9 -171

Driftsresultat fra salg (EBIT) 3.209                      258 846

Skat af driftsresultat -824                        -135,44 -309,75

Driftsresultat fra salg (efter skat) 2.386                      122,56 536,25

Andet driftsoverskud efter skat 107                          -26,115 230,505

Driftsresultat (efter skat) 2.492                      96                             767                           

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -225                        -286,845 -0,755

Totalindkomst 2.267                      -190,4                      766                           

Afskrivninger 501 180,8 312
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Bilag 6, sammenligning af den procentvise udvikling i aktiekursen mellem C20 indekset og 

Coloplast (Coloplast er den blå graf og C20 indekset er den røde graf)

Kilde: Euroinvestor.dk 
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Bilag 7, Coloplasts beta værdi beregnet af Bloomberg, 11/9 2013

Kilde: Bloomberg 


