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Motiveret problemformulering: 

Formålet med dette projekt er, at værdiansætte Coloplast for at vurdere om den nuværende aktiekurs er 

korrekt eller om aktiekursen er over- eller undervurderet. Analysen centreres omkring modellerne DCF og 

EVA. Den konkrete fremgangsmåde vil dog ikke være en analyse af Coloplast som én samlet enhed, men en 

sum of all parts analyse ud fra de fire forretningsområder som udgør Coloplast. 

Ud fra ovenstående motivation lyder den overordnede problemformulering således: 

Hvad er fair value på Coloplast aktien pr. 2/11-2016 og hvordan udarbejdes en ”sum of all parts” 

værdiansættelse? 

Til understøttelse af den overordnede problemformulering udvælges følgende underspørgsmål i følgende 

emner: 

Finansiel analyse: 

Hvor rentabel er Coloplast som virksomhed og hvor ligger de primære finansielle muligheder? 

Strategisk analyse: 

Hvordan påvirkes Coloplast af udvikling i den globale økonomi? 

Hvilke udefrakommende faktorer medfører de største muligheder og største risici for Coloplast? 

Hvor forskelligt påvirkes de fire divisioner i Coloplast af udvikling i den globale økonomi og andre 

udefrakommende faktorer? 

Budgettering: 

Hvor meget påvirker henholdsvis finansiel analyse og strategisk analyse budgetteringen til brug i 

værdiansættelse? 

Værdiansættelsen: 

Hvor følsom er modellen overfor de forskellige imputs? 

Hvilke modeller kan bruges som alternativ eller til at understørre Sum of All Parts? 
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Afgrænsning: 

 

• Opgaven er tidsmæssigt afgrænset til og med 2/11-2016. Enhver begivenhed efter denne dato vil 

ikke have indflydelse på analysen af Coloplast. Det skal bemærkes at hjemmesiden benyttet af 

professor Aswath Damodaran oplyses at være opdateret i januar 2017. Da de pågældende data 

vurderes ikke at være ændret eller ændret minimalt, vurderes det ikke at have indflydelse på 

resultaterne. Derfor benyttet hjemmesiden alligevel som reference. 

• Valutaudsving vil ikke blive medregnet i den fremadrettede analyse/fremtidig budgettering af 

Coloplasts resultater. Coloplast oplyser i årsrapport 2015/16, at selskabet afdækker ”83% af de 

forventede nettopengestrømme for de kommende 12 måneder1”. For foregående regnskabsår var 

afdækningen på 85%. Kurserne på USD, GBP og EUR er pr. 2/11-2016 som følger. USD/DKK = 6,71. 

GBP/DKK = 8,25. EUR/DKK = 7,44. 

• Budgettering og finansiel analyse laves ud fra helårsrapporter. Kvartalsrapporter medtages derfor 

ikke i disse. 

• Fordele eller ulemper ved ledelsesstrukturen tages ikke op i opgaven. Ledelse har hverken positiv 

eller negativ påvirkning på opgaven. 

• Der bliver ikke fokuseret på historiske opkøb i opgaven. Emnet bliver kun behandlet som 

kommentar i konklusion/perspektivering. 

• VIGTIGT: Forfatteren har tidligere på HD-Finansiering lavet en værdiansættelse af Coloplast. Dette 

var på seminar opgaven. Vejlederen var den samme som nu og det er efter aftale med vejleder, at 

jeg igen skriver om Coloplast. Værdiansættelsen var ikke en Sum of All Parts i forrige opgave. Det er 

så vidt muligt forsøgt ikke at genanvende nogen kilder eller materiale. Da forrige opgave er mere 

end et år gammel, er det meste materiale alligevel forældet. Skallen til selve 

værdiansættelsesmodellen er dog den samme. I denne ombæring benyttes der blot fire (en for 

hver division) og med forskellige imputs. 

                                                           
1 Coloplast årsrapport 2015/16 side 58, nederst. 
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Metode: 

Opgaven vil blive bygget op som en fundamental analyse af virksomheden. Grundet manglende 

informationer, data eller grundet hensyntagen til den overordnede forståelse, vil opgaven skiftevis beskrive 

de fire divisioner hver for sig eller som samlet virksomhed. 

Opbygningen af opgaver er som følger: 

1. Præsentation af virksomheden. 

2. Finansiel analyse. 

3. Strategisk analyse. 

4. Budgettering. 

5. Værdiansættelse og følsomhedsanalyse. 

6. Konklusion. 

Ifølge de fleste lærebøger om emnet og mange værdiansættelsesopgaver før denne, kommer den 

strategiske analyse før den finansielle analyse. I denne opgave er der byttet om på de to, da resultaterne af 

den finansielle analyse medtages i SWOT analysen. 

Præsentation af forretningsområderne: 

Virksomhedens fire divisioner præsenteres enkeltvis. Der redegøres for fakta om produkter, salg, 

divisionernes vægt i den samlede virksomhed. 

Finansiel analyse: 

Ved hjælp af DuPont pyramiden analyseres virksomheds driften, målt på nøgle- og indekstal. For at kunne 

analysere på den rene drift reformuleres både egenkapitalopgørelse, resultatopgørelse og balancen, så 

driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter adskilles. Analysen tager udgangspunkt i de 5 foregående 

regnskabsår. 

Strategisk analyse: 

Den strategiske analyse har til formål at analysere de udefrakommende faktorer, som virksomheden har 

meget lille eller ingen påvirkning af. Mange af faktorerne påvirker til gengæld Coloplast og det er derfor 

vigtigt, at kunne vurdere hvor følsom virksomheds fire divisioner er overfor disse faktorer. Til dette formål 

anvendes PESTEL analysen. 
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Der vil også blive foretaget en analyse af den branche som Coloplast opholder sig i. Analysen vil basere sig 

på faktorerne i Coloplast’s branche som den er nu og hvad den indeholder af muligheder og risici. Branche 

analysen laves via Porter 5 Forces. 

Resultaterne af både den finansielle analyse og de to modeller i den strategisk analyse samles i SWOT 

modellen. Den har til formål at samle hovedpunkterne som benyttes som grundlag for budgetteringen. 

Budgettering: 

I budgetteringen fastlægges og udregnes de faktorer som er afgørende for værdiansættelsen af 

virksomheden. Da opgaven har til formål at værdiansætte hver af de fire divisioner hver for sig, vil der i 

størst muligt omfang blive anvendt individuel budgettering for hvert af de fire områder. De individuelle 

faktorer udregnes efter modeller fra Corporate Finance, så som WACC og CAPM. 

Værdiansættelsen: 

Faktorerne som blev beregnet eller estimeret i budgetteringen anvendes nu i værdiansættelsesmodellen. 

Modellen vil herefter fremkomme med fire resultater, et for hver division i Coloplast. Derfor anvendes fire 

identiske skabeloner. I så høj grad som muligt vil faktorerne dog variere fra division til division. Den 

indirekte model DCF modellen (+ RIDO som kontrol) er valgt som primær model. 

For at synliggøre modellens styrker og eventuelle svagheder vil der blive lavet en følsomhedsanalyse. I 

analysen udskiftes faktorer i ”best case” og ”worst case” scenarier. Hensigten med følsomhedsanalysen er 

at ikke at vise hvor meget eller hvor lidt virksomheden kan pumpes op i værdi, men hvor følsom modellen 

er overfor indsatte data. En alternativ værdiansættelse laves for at underbygge resultatet af den primære 

model i opgaven. Såfremt værdiansættelserne afviger vil der redegøres for mulige årsager til dette. 

Konklusion: 

I forhold til resultatet af værdiansættelserne og konklusionen på opgaven, kigges der på redskabet 

værdiansættelse ud fra et praktisk synspunkt 

Kildekritik: 

I opgaven anvendes en del materiale fra diverse årsregnskaber fra Coloplast (primært regnskab for 

2015/16). Børsmeddelelser via Reuters, Ritzau og andre medier som vurderes som seriøse erhvervsmedier 

vil blive anvendt. Der vil blive søgt på udenlandske kilder såvel som indenlandske. Kilderne kan have den 

svaghed at de er positivt stemt imod Coloplast. Det gælder især information fra regnskabet. Jf. gældende 

regnskabslov kræves det at selskabet giver et retvisende billede at positive og negative informationer ved 

aflæggelsen af regnskabet. Informationerne vurderes derfor som værende valide. Interviews med enten 
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personale hos Coloplast eller analytikere kunne have gjort materialet mere validt. Omvendt så vil en ansat i 

Coloplast næppe male andet end det mest positive billede af virksomheden og en analytiker vil forventeligt 

være ”farvet” af grundholdningen af sin analyse (køb, hold, salg). 

Teori vil primært stamme fra bøgerne Regnskabsanalyse og værdiansættelse (2016) af Ole Sørensen, 

Organisation (2008) af Henrik Kjær, m.f., Finansiel Statement Analysis (2012) af Plenborg og Petersen og 

Finansiering Kompendium (2013) af Chresten Koed og Michael Nielsen. Disse vil også fremgå af 

litteraturlisten. 

Forretningsområderne: 

Coloplast er delt på fire områder. De fire er: stomi, kontinens, urologi og hud- og sårpleje. 

Stomi: 

En stomioperation foretages når tarmsystemet ikke kan fungere normalt. Der er tre former for stomi: 

kolostomi som er en åbning til tyktarmen, ileostomi som er en åbning til tyndtarmen og urostomi som er 

afledning af urinblæren.  

Der laves altså et hul på bugvæggen på maven, hvor tarmen så 

føres ud. En stomipose vil så blive benyttet til at samle afføringen 

op i. Der findes flere forskellige typer af stomiposer alt efter 

hvilken slags stomioperation man har gennemgået. På billedet ses 

en af Coloplast’s SenSura Mio Convex stomiposer til kolostomi2. 

Sensura produkterne er blandt de bærende i stomi divisionen. 

Stomi er et ekstremt tabubelagt område, som mange finder det 

svært at skulle fortælle om at de har eller i det hele taget tale om 

emnet. For en patient med stomi er der derfor en række 

essentielle ting som skal være opfyldt. Det vigtigste er at 

stomiposen skal virke korrekt. Den skal kunne fungere i samspil 

med kroppen og ikke skabe gener for huden i området omkring hvor posen sidder. Den skal naturligvis 

holde tæt og kunne skjule lyd og lugt bedst muligt. At have en stomipose betyder ikke at man f.eks. slipper 

for at prutte, men det betyder at man på ingen måde kan styre hvornår det sker. I en artikel publiceret på 

                                                           
2 https://www.coloplast.dk/sensura-mio-convex-1-piece-closed-pouch-da-
dk.aspx#PRODUCTCONDITION=&PRODUCTWOUNDCONDITION=&PRODUCTSKINCONDITION=&PRODUCTWOUNDTYPE
=&PRODUCTPURPOSE=&PRODUCTTECHNOLOGY=&PRODUCTSYMPTOM=&PRODUCTUSERPROFILE=&PRODUCTOUTPU
TTYPE=Kolostomi&PRODUCTPREFERREDPOUCHINGSYSTEM=&PRODUCTBRANDNAMEWEB= (11/4-2017) 

https://www.coloplast.dk/sensura-mio-convex-1-piece-closed-pouch-da-dk.aspx#PRODUCTCONDITION=&PRODUCTWOUNDCONDITION=&PRODUCTSKINCONDITION=&PRODUCTWOUNDTYPE=&PRODUCTPURPOSE=&PRODUCTTECHNOLOGY=&PRODUCTSYMPTOM=&PRODUCTUSERPROFILE=&PRODUCTOUTPUTTYPE=Kolostomi&PRODUCTPREFERREDPOUCHINGSYSTEM=&PRODUCTBRANDNAMEWEB
https://www.coloplast.dk/sensura-mio-convex-1-piece-closed-pouch-da-dk.aspx#PRODUCTCONDITION=&PRODUCTWOUNDCONDITION=&PRODUCTSKINCONDITION=&PRODUCTWOUNDTYPE=&PRODUCTPURPOSE=&PRODUCTTECHNOLOGY=&PRODUCTSYMPTOM=&PRODUCTUSERPROFILE=&PRODUCTOUTPUTTYPE=Kolostomi&PRODUCTPREFERREDPOUCHINGSYSTEM=&PRODUCTBRANDNAMEWEB
https://www.coloplast.dk/sensura-mio-convex-1-piece-closed-pouch-da-dk.aspx#PRODUCTCONDITION=&PRODUCTWOUNDCONDITION=&PRODUCTSKINCONDITION=&PRODUCTWOUNDTYPE=&PRODUCTPURPOSE=&PRODUCTTECHNOLOGY=&PRODUCTSYMPTOM=&PRODUCTUSERPROFILE=&PRODUCTOUTPUTTYPE=Kolostomi&PRODUCTPREFERREDPOUCHINGSYSTEM=&PRODUCTBRANDNAMEWEB
https://www.coloplast.dk/sensura-mio-convex-1-piece-closed-pouch-da-dk.aspx#PRODUCTCONDITION=&PRODUCTWOUNDCONDITION=&PRODUCTSKINCONDITION=&PRODUCTWOUNDTYPE=&PRODUCTPURPOSE=&PRODUCTTECHNOLOGY=&PRODUCTSYMPTOM=&PRODUCTUSERPROFILE=&PRODUCTOUTPUTTYPE=Kolostomi&PRODUCTPREFERREDPOUCHINGSYSTEM=&PRODUCTBRANDNAMEWEB
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Sygeforsikring Danmarks hjemmeside i 2010 fortæller stomisygeplejerske på Odense Universitetshopital, 

Jette Kundal, at det er tit det, mine klienter frygter: ”Hvad nu hvis jeg står i bagerkøen søndag morgen, og 

min stomi larmer”3. Det sociale tabu er ikke til at tage fejl af. Ud over at selve synet af en stomipose på 

maven er en unaturlig ting, så frygter mange stomipatienter de sociale konsekvenser ved f.eks. ikke at 

kunne styre hvornår man prutter eller lade sin afføring. Stomiposens formål er altså både at skulle håndtere 

afføring på en sikker måde, men også at hjælpe patienten socialt ved at være så diskret som muligt. Det 

gælder både det visuelle og auditive område. 

Coloplast har en lang række forskellige stomiposer tilpasser efter hvilken form for stomi man har. De er 

overordnet delt op i 1- eller 2-dels systemer. De består af enten en hudklæbeplade med påsvejset pose (1-

dels system) eller to separate dele, hvor posen udskiftes oftere end klæbepladen (2-dels system). [Coloplast 

årsregnskab 2015/16]. SenSura stomiposen fås i flere typer, som oplyst ovenfor. 

Indenfor tilbehør til stomi findes produktet Brava som bl.a. er kantsikring af stomiposen, bælter til 

stomiposer og pleje til øm hud (omkring stomiposen). 

Coloplast oplyser at 50-60% af stomioperationer skyldes kræft4. 

Målt i omsætning er stomi det største af de fire forretningsområder. Ved seneste regnskab udgjorde 

området 5,935 mia. DKK af samlet 14,681 mia. DKK, svarende lidt over 40% af den samlede omsætning. 

Som det fremgår af figuren, så er 

markedsvæksten på stomi 

området oplyst til 4-5% og den 

samlede værdi estimeres til 15-16 

mia. DKK. Markedsandelen på 35-

40% gør Coloplast global 

markedsleder. Det er dog 

interessant at der er markant 

regional forskel på 

markedsandelene. Området andre 

etablerede markeder (Developed) 

halter en del efter Europa og 

øvrige markeder (Emerging). Andre 

                                                           
3 http://www.sygeforsikring.dk/default.aspx?ID=427#%C3%85rsager%20til%20at%20f%C3%A5%20stomi (11/4-2017) 
4 Coloplast årsregnskab 2015/16. side 6. 

http://www.sygeforsikring.dk/default.aspx?ID=427#%C3%85rsager%20til%20at%20f%C3%A5%20stomi
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etablerede markeder indeholder bl.a. USA som alene målt på befolkningstal skulle menes at indeholde 

enormt potentiale. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, så har stomi haft en jævn salgsvækst gennem de seneste 5 år: 

 

 

Siden 2011/12 er salget samlet set steget med 28,10%5 og som det ses af tabellen, så har udviklingen været 

stabil gennem hele perioden. 

I årsregnskabet 2015/16 fremgår det at stomi, sammen med urologi, står for den største organiske vækst 

med 9%. Negativ valutaudvikling gør at den rapporterede vækst lander på 7%. På sit største 

forretningsområde vokser Coloplast altså mere end markedet (4-5%). Coloplast fortsætter derfor med at 

tage markedsandele på stomi området. Det må alt andet lige betegnes som værende positivt for Coloplast. 

Kontinens: 

Området indeholder to typer af lidelser. Dem som ikke selv kan tømme sin blære og dem som ikke kan 

kontrollere hvornår blæren tømmes. 

Ligesom stomi er det et tabubelagt område som er yderst vanskeligt for mange at åbne op om. 

Kontinensforeningen i Danmark oplyser at kun 3% af de berørte personer er i behandling for kontinens og 

at mange går i op til 5 år med inkontinens, inden de søger læge6 [kontinens.org]. Blandt andet af disse 

årsager kaldes lidelsen også for ”Den stille folkesygdom”. 

                                                           
5 ((5.935/4.633)-1)*100 = 28,10% 
6 http://kontinens.org/ (11/4-2017) 
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Coloplast tilbyder engangskatetre til personer som ikke 

selv kan tømme blæren. På billedet ses SpeediCath som 

er et kateter til mænd og drenge7. SpeediCath er det 

bærende produkt indenfor kontinens hos Coloplast. Det 

fås til både mænd og kvinder og i flere forskellige 

tilpassede modeller, til begge køn. 

Den største brugergruppe indenfor dette område kommer via rygmarvsskader, typisk som følge af en 

ulykke. Multibel sklerose og medfødt rygmarvsbrok er også årsager til ikke selv at kunne tømme blæren. 

Til personer som har mistet evnen til at holde på urinen tilbyder Coloplast urinposer og uridomer. Denne 

lidelse rammer ofte ældre end yngre personer, da lukkemuskel og bækkenbundsmuskler svækkes med 

alderen. Kontinensforeningen oplyser følgende mulige årsager til inkontinens8: 

Neurologiske lidelser, fødsler, operationer, strålebehandling, lungesygdomme med svær hoste, medicinske 

bivirkninger, forstoppelse, ændring af hormonbalancen, overvægt, for meget væskeindtag, parkinson, 

sklerose. 

Som det fremgår er det en meget bred vifte af årsager som risikerer at medføre inkontinens og adskillige er 

i forbindelse med andre former for sygdomme eller lidelser. Da disse i sig selv kan være svære for personer 

at åbne op om, tydeliggør det blot endnu mere hvor tabubelagt området kontinens også er. 

Hos Coloplast dækker kontinens området også over personer som har mistet evnen til selv at kontrollere 

tømning af tarmen. I modsætning til stomi, er der her ikke tale om at tarmåbningen skal flyttes, men ”blot” 

have hjælp til at tømme tarmen. Coloplast tilbyder et analirrigationssytem til kontrolleret tømning af 

tarmen. Det primære produkt indenfor analirrigation hedder Peristeen. 

Målt i omsætning er kontinens det næststørste af de fire forretningsområder. Ved seneste regnskab 

udgjorde området 5,182 mia. DKK uf af 14,681 mia. DKK, svarende til lidt over 35% af den samlede 

omsætning. 

                                                           
7 https://www.coloplast.dk/speedicath-compact-male-da-dk.aspx (11/4-2017) 
8 http://kontinens.org/mulige-aarsager/ (11/4-2017) 

https://www.coloplast.dk/speedicath-compact-male-da-dk.aspx
http://kontinens.org/mulige-aarsager/


Simon Staal Salkert Sum of All Parts analyse af Coloplast Lennart Jønsson 

9 
 

Som det fremgår af figuren er 

markedsvæksten for kontinens området 

oplyst til 5-6% om året og den samlede 

værdi estimeres til ca. 12 mia. DKK. 

Også her er Coloplast global 

markedsleder med en markedsandel på 

ca. 40%. Europa er igen det største 

område, mens andre etablerede 

markeder (developed) og øvrige 

markeder (emerging) ligger på samme 

procentmæssige andele. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, 

har Coloplast også på kontinens 

området, haft en stabil salgsvækst de seneste 5 år: 

 

 

Siden 2011/12 er salget samlet set steget med 35,26%9 og som det ses af tabellen, så har udviklingen været 

stabil gennem hele perioden. Stigningen fra 2014/15 til 2015/16 er dog mindre end de foregående år. 

I årsregnskabet 2015/16 fremgår det da også at kontinens, er det forretningsområde med den laveste 

organiske vækst med 5%. Justeret for negativ valutapåvirkning lander den rapporterede vækst helt nede på 

3%. Da valutaudsving over tid bør udligne sig selv, fokuseres der på den organiske vækst som kun lige 

                                                           
9 ((5.182/3.831)-1)*100 = 35,26% 
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rammer markedsvæksten. I bedste fald kan Coloplast kalde dette jævnt tilfredsstillende. I de foregående 

regnskabsår har Coloplast rapporteret højere organisk vækst end markedet. I det lys er væksten for 

2015/16 skuffende. Coloplast oplyser i årsregnskabet 2015/16, at de ”ser en trend indenfor 

katetermarkedet som går imod mere anvendelse af engangskatetre i stedet for permanente katetre. Og at 

både patienter og plejepersonale bevæger sig hen mod mere avancerede løsninger. Det ses i lande som 

Japan og Australien som har indført forbedrede tilskudsordninger.” [Coloplast årsregnskab 2015/16]. Da 

Coloplast er et selskab som ligger i high end segmentet, bør forbedrede tilskudsordninger i de nævnte 

lande være positivt for potentiel fremtidig vækst. 

Urologi: 

Forretningsområdet er en bred vifte af produkter som vedrører kirurgiske indgreb. Hos Coloplast spænder 

urologi over en pæn del af kontinens området (her er blot tale om det kirurgiske udstyr), nedsunken 

bækkenbund, nyresten, impotens og forstørret prostata. Der er altså et vis sammenfald med lidelserne 

indenfor kontinens området. [Coloplast årsregnskab 2015/16]. 

På billedet ses saltvandsfyldte testikelproteser10. 

Ligesom med de to forrige forretningsområder er vi 

stadig indenfor sygdomme og lidelser som mange vil 

have meget svært ved at tale om eller i det hele taget 

forholde sig til. 

Målt i omsætning er urologi det mindste af de fire 

forretningsområder. Ved seneste regnskab udgjorde 

området 1,497 mia. DKK ud af 14,681 mia. DKK, svarende til lidt over 10% af den samlede omsætning: 

                                                           
10 https://www.coloplast.dk/Urologi/Sundheds-personale/Testikelerstatning-/ 
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Som det fremgår af figuren er 

markedsvæksten for urologi området 

oplyst til 3-5% om året og den samlede 

værdi estimeres til ca. 10 mia. DKK. 

Coloplast oplyser en samlet 

markedsandel på ca. 10-15%. Det 

rækker ifølge Coloplast til fjerdestørste 

spiller på markedet. I forhold til de to 

store forretningsområder er den 

geografiske fordeling på urologi mere 

ens. Europa er dog igen største område 

for Coloplast. 

Som det fremgår af nedenstående 

tabel, har Coloplast også på urologi området, haft en stabil salgsvækst de seneste 5 år: 

 

 

Siden 2011/12 er salget samlet set steget med 44,36%11 og som det ses af tabellen, så har udviklingen 

været stabil gennem hele perioden. 

I årsregnskabet 2015/16 fremgår det at urologi, sammen med stomi, står for den største organiske vækst 

med 9%. I modsætning til de andre forretningsområder er der positiv valutapåvirkning indenfor urologi. 

Den rapporterede vækst lander altså på 10%. For Coloplast må resultatet indenfor urologi betegnes som 

                                                           
11 ((1.497/1.037)-1)*100 = 44,36% 
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værende meget tilfredsstillende. Dobbelt vækst af markedsvæksten er ensbetydende med stærk vækst på 

konkurrenternes bekostning. 

Hud- og sårpleje: 

Divisionen skiller sig en smule ud, da den ikke rigtig er forbundet med de andre tre divisioner (som alle er 

direkte eller indirekte forbundet). 

Sårpleje hos Coloplast er væskende eller kroniske sår. De kan bl.a. opstå af nedsat cirkulation i vener, 

tryksår som følge af langvarigt sengeleje eller diabetisk fodsår. 

Det primære produkt går under navnet Biatain og typisk enten af silikone eller skumbandage. Coloplast har 

delt forbindingerne op i tre kategorier: ikke-inficerede sår, inficerede sår og smertefulde sår. Produktet til 

sidstnævnte lidelse indeholder smertestillende ibuprofen. 

Produktet på billedet er Biatain Silikone til et ikke-inficeret 

sår. 

Coloplast oplyser at der er en del konkurrence indenfor 

sårpleje. Både fra mere almindelige bandager og meget 

avancerede løsninger som undertryksteknologi. Coloplast’s 

definition af ”markedet” er avancerede løsninger uden 

undertryksteknologi. 

Hudpleje området er delvist forbundet med sårplejen, da den indeholder cremer og desinficerende væsker 

til rensning af netop sår. Der er dog også et tekstil, InterDry, som tilbydes til hudfoldsproblemer. Produktet 

placeres i hudfolden for at absorbere fugt, forhindre lugtgener og svampeinfektioner. Det sælges primært i 

USA og figurerer ikke på den danske version af Coloplast’s hjemmeside. 

Målt i omsætning er hud- og sårpleje det næstmindste af de fire forretningsområder. Ved seneste regnskab 

udgjorde området 2,067 mia. DKK ud af samlet 14,681 mia. DKK, svarende til ca. 14% af den samlede 

omsætning. 
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Som det frem af figuren er 

markedsvæksten for sårpleje området 

oplyst til 3-5% om året og den samlede 

værdi estimeres til 17-19 mia. DKK. 

Coloplast oplyser en samlet 

markedsandel på ca. 7-9%. 

Markedsvæksten for hudpleje området 

oplyses til 4-5% om året og den 

samlede værdi estimeres til 5-6 mia. 

DKK. Coloplast oplyser en samlet 

markedsandel på ca. 7-9%. Det gør 

Coloplast til femtestørste spiller på 

markedet. Procentuelt er der pæne 

forskelle regionerne imellem og her er øvrige markeder (Emerging) største geografiske område for 

Coloplast. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Coloplast på hud- og sårpleje området, haft en samlet 

salgsvækst de seneste 5 år. Stigningerne fra år til år er dog mere varierende end de andre tre 

forretningsområder: 
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Siden 2011/12 er salget samlet set steget med 35,81%12. Sammenlignet med de andre er det bedre end 

stomi og på niveau med kontinens. Set i lyset af den ret lave markedsandel er det dog ikke imponerende, 

når man tager markedsandelene for stomi og kontinens i betragtning. 

I årsregnskabet 2015/16 fremgår det at hud- og sårpleje har en organisk vækst som er en smule højere end 

eller marginalt over markedsvæksten. Det er ikke muligt at oplyse det helt præcist, da Coloplast oplyser 

markedsvækst for hud- og sårpleje hver for sig, men kun et samlet salgs- og væksttal for divisionen. Set i 

lyset af at den organiske vækst var 10% i regnskabsåret 2013/1413 og 9% i regnskabsåret 2014/1514, så må 

resultatet for 2015/16 betegnes som værende skuffende. Hud- og sårpleje divisionen har tidligere haft 

udfordringer med at holde trit med de andre tre divisioner målt i salgs- og organisk vækst. Tilbage i 2011/12 

havde man således en negativ organisk vækst i divisionen på -1%15. 

Salg og vækst målt på geografi: 

Coloplast fremhæver i sit årsregnskab lande og områder som enten bidragsydere eller årsager til ikke 

tilfredsstillende salg. For at sikre bedst muligt overblik er det besluttet at lave et separat afsnit om salg og 

vækst målt i geografi. De enkelte oplysninger fremgår i regnskabet på divisionsniveau. 

Overordnet set opgøres omsætningen geografisk hos Coloplast som følger: 

  

 

Omsætning i 

DKK 

Omsætning i 

procent 

Europæiske markeder 9.213 62,75% 

Andre etablerede 

markeder 3.177 21,64% 

Øvrige markeder 2.291 15,61% 

  14.681 100,00% 

 

Hvem hører til hvor: 

Coloplast har ikke offentliggjort den præcise definition på hvilke lande som hører til hvilken af tre 

ovenstående begreber, men nævner alligevel lande i årsrapporten. Under øvrige markeder nævnes lande 

som: Argentina, Kina, Saudi-Arabien, Brasilien og Rusland. Sidstnævnte kunne have været en del af 

                                                           
12 ((2.067/1.522)-1)*100 = 35,81% 
13 Coloplast årsregnskab 2013/14. side 7. 
14 Coloplast årsregnskab 2014/15. side 8. 
15 Coloplast årsregnskab 2011/12. side 7. 
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Europæiske markeder, men Coloplast betragter tilsyneladende øvrige markeder lidt som BRIK landene eller 

segmentet Nye Markeder (dækker BRIK landene + lande i Afrika, Asien og Sydamerika). På Coloplast’s 

roadshow i Toronto, Canada, præsenterer Coloplast øvrige markeder på engelsk som ”emerging markets”16. 

Andre etablerede markeder må derfor formodes at være I-lande udenfor Europa. Vi ved at USA er en del af 

dette område, men det vides ikke præcis hvor meget USA fylder her. Coloplast har bevidst fravalgt at oplyse 

salgstal på landeniveau. Man må formode at konkurrencesituationen har en væsentlig indflydelse på den 

beslutning. 

Det fremgår tydeligt af figuren, at Coloplast’s største forretningsområde er i Europa. I en artikel bragt i 

Børsen d. 23 juni (dagen for afstemning af Storbritanniens medlemskab af EU) oplyses det, at 

Storbritannien er det største enkeltland for Coloplast17. Direktør, Lars Rasmussen, blev i samme artikel 

spurgt til påvirkningen af et, på det tidspunkt, eventuelt britisk nej til fortsat medlemskab af EU. Hans svar 

var, ”at for hver gang kursen falder med 10 pct., mister vi næsten en kvart mia. i omsætning og også meget 

på vores indtjening”. Hvis 10% er lig 250 mio. DKK, så må 100% af indtjeningen være i omegnen af 2,5 mia. 

DKK, svarende til ca. 17% af den samlede omsætning. Analytiker Morten Larsen, fra ABG Sundal Collier, 

oplyser i et interview med Ritzau Finans (bragt på www.finans.dk) i november 2016, at hans estimat af 

Storbritanniens andel af omsætningen er 17%18. Øvrige europæiske lande som nævnes er Frankrig, 

Tyskland, Holland og Italien. De nordiske lande nævnes samlet som Norden. De øvrige europæiske lande 

udgør altså ca. 45% af omsætningen. 

Med Storbritannien som største land med 17% af omsætningen, kan vi konkludere, at USA fylder mindre på 

nuværende tidspunkt. Det er interessant, da USA må formodes at være et langt større latent marked for 

Coloplast. 

Landenes bidrag: 

I årsregnskabet 2015/16 fremhæves følgende lande fra de tre geografiske segmenter: 

Europæiske markeder: 

                                                           
16 https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-
16/Q4_1516_RS%20presentation.pdf slide 32 (13/4-2017) 
17 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/326834/coloplast_brexit_kan_koste_paa_kort_sigt.html (13/4-
2017) 
18 http://finans.dk/investor/ECE9116602/blikket-er-rettet-mod-pund-og-forventninger-naar-coloplast-afleverer-
regnskab/?ctxref=ext (13/4-2017) 

https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q4_1516_RS%20presentation.pdf
https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q4_1516_RS%20presentation.pdf
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/326834/coloplast_brexit_kan_koste_paa_kort_sigt.html
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• Storbritannien: Fremhæves som positiv driver indenfor stomi og kontinens grundet homecare 

programmet, Charter. Er også nævnt som driver indenfor hud- og sårpleje. 

• Tyskland: Nævnes positivt indenfor både stomi og kontinens. 

• Frankrig: Nævnes som positiv driver indenfor stomi, kontinens og urologi. Skuffer på hud- og 

sårpleje. Ifølge Coloplast som konsekvens af refusionsændring i foråret 201619. 

• Norden: Nævnes som positiv driver på stomi og kontinens. 

• Italien: Nævnes som positiv driver på kontinens. 

• Holland: Nævnes som skuffende på kontinens. 

• Yderligere nævnes det at EU landene generelt var drivere indenfor urologi. 

Andre etablerede markeder: 

• USA: Fremhæves som driver på stomi og hud- og sårpleje. Er den primære driver på urologi. På 

kontinens er resultatet overordnet set skuffende, med god performance på et enkelt produkt 

indenfor området. 

• Andre lande indenfor segmentet nævnes ikke i forbindelse med salgsresultaterne for 

årsregnskabet. 

Øvrige markeder: 

• Kina: Fremhæves positivt på stomi og hud- og sårpleje, men på lavere niveau end 2014/15 i begge 

divisioner. 

• Rusland: Fremhæves positivt på stomi og kontinens, begge som følge af øget offentligt udbud på 

opgaver i landet20. 

• Argentina: Nævnes positivt på stomi og kontinens. 

• Brasilien: Nævnes som skuffende, både i urologi og hud- og sårpleje. 

• Saudi-Arabien: Nævnes som skuffende, på både kontinens, urologi og hud- og sårpleje. Alle tre som 

følge af lavere udbud af ordre fra det offentlige over året21. 

                                                           
19 Coloplast årsregnskab 2015/16. side 10. 
20 Coloplast årsregnskab 2015/16. side 10. 
21 Coloplast årsregnskab 2015/16. side 10. 
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Der tegner sig altså et billede af en europæisk forretning som ser ud til at være drevet ganske fornuftigt, 

med relativt begrænsede udfordringer. Især i de to største divisioner er der mange positive meldinger fra 

adskillige europæiske lande. 

I USA, som er eneste andre etablerede marked som nævnes, er billedet en smule blandet. Stomi og urologi 

klarer sig godt. Men med udfordringer i den næststørste division. Tager man de samlede væksttal for 

divisionerne er det nærliggende at konkludere, at USA må have en stor betydning. Netop stomi og urologi 

trækker den organiske vækst, som klarer sig godt i USA, mens kontinens skuffer (både i USA og samlet set). 

På øvrige markeder ser resultaterne ud til at være mere blandede. Nabolandene Argentina og Brasilien 

trækker i hver sin retning, dog i forskellige divisioner. Så det er svært at konkludere noget om Sydamerika. 

På trods af lavere salg end året før er selskabet tilfredse med resultaterne i Kina. Rusland er bedre end 

forventet, mens Saudi-Arabien trækker ned på stort set alle områder. 

Fremadrettede planer geografisk: 

Som en del af Coloplast’s 2020 strategi har man fremhævet nogle geografiske områder som samlet skal 

modtage 2 mia. DKK i investeringer over perioden. Områderne er: USA, Storbritannien, Japan, Australien og 

Nye Markeder (uden at definere disse yderligere). Ved præsentationen i Toronto d. 15 september 2016 

fremhæver Coloplast især at opjustere investeringerne i Storbritannien og USA. Til gengæld nedskaleres tre 

områder: 

• Brasilien, som følge af makroøkonomiske udfordringer. 

• Rusland, som følge af den økonomiske krise i kølvandet på sanktionerne fra både EU og USA. Disse 

på grund af Rusland’s direkte eller indirekte involvering i konflikten i Øst-Ukraine. 

• Saudi-Arabien, som følge af lavere offentlige udbud. 

I Kina er ellers planlagte ekspansioner sat på hold. Årsagen er at udviklingen indenfor sundhedsområdet 

foregår i lavere tempo end forventet22 

                                                           
22 https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-
16/Q4_1516_RS%20presentation.pdf side 34 (14/4 2017) 

https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q4_1516_RS%20presentation.pdf
https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q4_1516_RS%20presentation.pdf
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Regnskabsanalyse: 

Formålet med regnskabsanalysen er, at fastslå hvilke segmenter i virksomheden som skaber værdi og hvilke 

som ikke gør, og hvorfor. Resultaterne af regnskabsanalysen vil have en betydelig påvirkning på den 

fremadrettede budgettering i DCF analysen. 

Reformulering af resultatopgørelse, samt balance: 

Resultatopgørelsen og balancen er reformuleret for at adskille drifts- og finansieringsaktiviteterne fra 

hinanden. Det gøres for at give det mest retvisende billede af driften i Coloplast. 

Som regnskabet er trykt, er det ikke særlig anvendeligt til analysebrug. Virksomheden medregner alle 

indtægter og udgifter, også dem som ikke forventes at komme igen. Det har virksomheden naturligvis pligt 

til, men i forhold til en analyse af driften og rentabiliteten er det ikke optimalt. Engangsindtægter og 

omkostninger, samt gentagne poster som ikke vedrører eller påvirker driften (som valutaafdækning) 

”renses” ud af det reformulerede regnskab og den reformulerede balance, så kun kernen af virksomheden 

er tilbage. 

Regnskabs- og rentabilitetsanalyse: 

Regnskabs- og rentabilitetsanalysen laves med udgangspunkt i DuPont modellen23. Modellen rangerer de 

forskellige nøgletal som benyttes til at analyserer rentabiliteten. Den gør det nemmere at forstå hvorfor 

ROIC er større end ROE eller omvendt, netop ved at kigge på komponenterne i den rækkefølge som ses 

nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen. Side. 280. 
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ROE – Return On Equity: 

ROE’en fortæller os hvor godt virksomheden er i stand til at forrente egenkapitalen. Vi finder ROE ved at 

benytte følgende formel: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝐹. 𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷) 

 

Nedenstående graf viser udviklingen i ROE over de sidste fire regnskabsår: 

ROE 

ROIC F.GEAR 

ATO OG SPREAD 

DRIVERE DRIVERE DRIVERE 

Egen tilvirkning 
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ROE 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

42,32% 36,62% 16,36% 64,31% 

 

ROE’en i Coloplast befinder sig på et meget højt niveau. Forrentningen af egenkapitalen forbedres over den 

samlede periode med 51,96%, hvilket er ganske imponerende. At niveauet allerede i 2012/13 var i den 

pæne ende, gør kun udviklingen endnu mere imponerende. Der er dog et markant dyk i perioden. Det 

skyldes omkostningerne under særlige poster i den reformulerende resultatopgørelse. Med 1 mia. DKK i 

2013/14 og 3 mia. DKK i 2014/15. Omkostningerne vedrører en igangværende retssag om produktansvar i 

USA. Sagen stammer fra 2011. Da det vurderes at retssager er en del af risikoen i sundhedsbranchen (både 

produktansvar og patentkrænkelse), så er særlige poster ikke udeladt. 

For at kunne forklare udviklingen, kigger vi nærmere på de tre komponenter som udgør ROE, begyndende 

med ROIC. 

ROIC – Return On Invested Capital: 

I modsætning til ROE, som kun fortæller noget om forrentningen af egenkapitalen, fortæller ROIC om den 

samlede forrentning af både egen- og fremmedkapital. Vi finder ROIC ved at benytte følgende formel: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Nedenstående graf viser udviklingen i ROIC over de sidste fire regnskabsår: 
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ROIC 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

55,81% 47,50% 26,95% 80,80% 

 

En betydelig del af forklaringen på udviklingen i ROE ses i resultatet af ROIC. Igen ses en markant stigning 

for den samlede periode. Udviklingen over de fire år forbedres samlet set med 44,78%. Vi ser igen et fald i 

2013/14 til 2014/15. Det skyldes igen særlige poster. Hvis konklusionen havde været at særlige poster ikke 

skulle medregnes, så havde ROIC og ROE set således ud: 

 

Uden særlige poster har ROIC en konstant stigende udvikling. Da ROIC udgør en væsentlig del af formlen for 

ROE, så havde ROE’en haft samme konstante stigning. Coloplast har ikke før haft omkostninger af denne 
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størrelse i forbindelse med retssager og bl.a. derfor kunne man argumentere for, at være en isoleret 

hændelse. Men da retssager vurderes til at være en del af den generelle risiko i forbindelse med at drive et 

medico selskab, så er særlige poster betragtet som en del af driften. 

ROIC’en som benyttes i analysen fortæller os, at virksomheden formår at forrente den samlede investerede 

kapital med 80,80% i 2015/16. 

For at forklare udviklingen i ROIC må vi kigge nærmere på underkomponenterne OG (Overskudsgrad) og 

AOH (Aktivernes Omsætningshastighed): 

OG - Overskudsgrad: 

OG fortæller hvor stor en del af omsætningen som bliver til overskud. Vi tager NOPAT (driftsoverskud efter 

skat) og dividerer med omsætningen: 

𝑂𝐺 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Nedenstående graf viser udviklingen i OG over de sidste fire regnskabsår: 

 

OG 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

23,60% 18,95% 8,06% 21,48% 

 

Coloplast’s overskudsgrad falder lidt over den samlede periode. Igen er det omkostningen til særlige poster 

som er årsagen til faldet. Belastningen på OG, ligesom ROIC (og dermed ROE) er størst i 2014/15, hvor den 

største ekstra omkostning på 3 mia. DKK tages. 
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Udregnes OG på NOPAT alene, så ser resultatet igen væsentligt anderledes ud: 

OG uden særlige poster 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

23,61% 25,15% 24,68% 25,42% 

 

Her ses samlet en stigning over hele perioden, dog med et fald fra 2013/14 til 2014/15. I nedenstående 

indekstal kan vi se forklaringen på stigningen over hele perioden og hvorfor der er et mindre tilbagefald i 

2014/15. Formlen for indekstal: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑡𝑎𝑙 = (
å𝑟 𝑋

𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 å𝑟
) ∗ 100 

 

 

 

 

 

 

Indekstal 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Nettoomsætning i alt 100 106 113 126 133 

Produktionsomkostninger 100 102 106 119 126 

Distributionsomkostninger 100 104 111 125 130 

Administrationsomkostninger 100 86 80 96 90 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 100 111 114 129 149 

Andre driftsindtægter 100 63 63 56 62 

Andre driftsomkostninger 100 55 123 145 123 

NOPAT 100 112 127 143 152 

 

Som det fremgår er NOPAT steget mere end omsætninger målt i indekstal. Den primære årsag er, at de 

tungeste omkostninger som er produktions- og distributionsomkostningerne ikke stiger lige så meget som 

omsætningen. Fra 2013/14 til 2014/15 stiger omsætningen dog mere end NOPAT. Det skyldes at både 
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produktions- og distributionsomkostningerne stiger mere end omsætningen og trækker dermed NOPAT 

ned. 

Yderligere har Coloplast faktisk formået at nedbringe administrationsomkostningerne over den samlede 

periode, hvilket kan tilskrives stordriftsfordele. Til gengæld er forsknings- og udviklingsomkostningerne 

steget mere end omsætningen, men posten fylder markant mindre målt i kroner end produktions- og 

distributionsomkostningerne. Coloplast formår altså at forøge salgsaktiviteten over den samlede periode 

uden at de to tunge omkostningsposter følger med i samme tempo. Det må betegnes som værende ganske 

positivt. 

AOH – Aktivernes omsætningshastighed: 

Aktivernes omsætningshastighed viser hvor meget omsætning virksomheden kan genere i forhold til den 

gennemsnitlige investerede kapital. En anden måde at sige det på er, at det viser hvor effektiv Coloplast er 

til, at tilpasse sin kapital. Det ses ved følgende formel: 

𝐴𝑂𝐻 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑠. 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Nedenstående graf viser udviklingen i AOH over de sidste fire regnskabsår: 
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Som det fremgår af grafen og tabellen formår Coloplast at forbedre sin evne til at omsætte aktiverne til 

omsætningsvækst i markant grad. Den samlede stigning i AOH er på 59,32%. Det er en voldsom forbedring i 

AOH. Årsagen til den voldsomme udvikling skal findes i udviklingen i den gennemsnitlige investerede kapital 

= netto driftsaktiver (NDA). Som det ses i den reformulerede balance falder NDA markant i regnskabsåret 

2014/15 i forhold til de foregående år. NDA findes ved at trække driftsaktiver fra driftsforpligtelser. Godt 

nok stiger driftsaktiverne i 2014/15, men driftsforpligtelserne stiger langt mere. Årsagen til dette er en 

betydelig stigning i hensættelser i både kort- og langfristede forpligtelser. Forklaringen på disse stigende 

hensættelser findes i afsnittet omhandlende F.GEAR. Udviklingen er altså at Coloplast formår at opretholde 

en pæn fremgang i omsætningen, selvom den gennemsnitlige investerede kapital bliver mindre over 

perioden. Konklusionen må være at de omtalte hensættelser ikke direkte påvirker Coloplast’s evne til at 

forøge omsætningen. Såfremt hensættelserne ikke forventes at gentage sig, så må det forventes at AOH vil 

falde igen indenfor relativt kort tid.  

F.GEAR – Den finansielle gearing i virksomheden: 

F.GEAR oplyser virksomhedens finansielle gearing. Det gør man ved at dividere nettogælden med 

egenkapitalen. Det ses ved følgende formel: 

𝐹. 𝐺𝐸𝐴𝑅 =
𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐺æ𝑙𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Nedenstående graf viser udviklingen mellem nettogæld og egenkapital over de sidste fire regnskabsår: 
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Som det ses af diagrammet, så har Coloplast en negativ F.GEAR. Årsagen skal findes i gennemsnitlig netto 

rentebærende gæld som er med negativt fortegn. Virksomheden har ikke nogen netto finansielle 

forpligtelser, men derimod netto finansielle aktiver. Resultatet er altså en negativ finansiel gearing i 

virksomheden. Samlet set bliver den negative gearing mindre over perioden. Både egenkapitalen og de 

finansielle aktiver falder over den samlede periode. Udviklingen ses i at den gennemsnitlige egenkapital 

falder fra 6,406 mia. DKK til 4,887 mia. DKK (23,71% fald) fra 2102/13 til 2015/16, mens de finansielle 

aktiver falder fra 1,485 mia. DKK til 0,985 mia. DKK (33,67% fald) i samme periode. 

  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Gennemsnitlig Egenkapital 6406 6526 5495 4887 

Gennemsnitlig Netto Rentebærende Gæld -1485 -1569 -1333 -985 

 

Den primære årsag til at gennemsnitlig egenkapital falder i årene 2014/15 og 2015/16 er, at Coloplast i 

årsregnskabet 2014/15 bogfører samlede forpligtelser for 4,051 mia24. DKK fordelt på kort- og langfristede 

forpligtelser. 2,029 mia. DKK bogføres i balancen som kortfristet forpligtelse, mens 1,322 mia. DKK bogføres 

som langfristet forpligtelse. 0,700 mia. bogføres under anden gæld. Det samlede beløb vedrører retssager i 

USA25 hvor Coloplast er blevet sagsøgt for produktansvar indenfor forretningsområdet urologi. Sagerne har 

kørt siden 2011. 

Det er vigtigt at være opmærksom på at Coloplast af flere omgange har måtte hensætte beløb til 

retssagerne (juridiske omkostninger, forlig, m.v.). Således hensættes der i første omgang netto 1,000 mia. 

DKK26 (brutto 1,500 mia. DKK hvor forsikring dækker 0,500 mia. DKK) i regnskabet 2013/14. Beløbet stiger 

til 4,551 mia. DKK i regnskabet 2014/15. Ved seneste årsregnskab (2015/16) hensættes yderligere 0,750 

mia. DKK27. De samlede hensættelser over perioden 2013/14 til og med 2015/16 bliver altså 5,250 mia. DKK 

afrundet (hvoraf 0,500 mia. DKK er dækket af forsikring). 

Spread: 

Spread er forskellen mellem renten på virksomhedens fremmedkapital og virksomhedens evne til at 

forrente den samlede kapital. Vi finder derfor Spread ved at fratrække rente på fremmedkapital (NBC – Net 

Borrowing Cost) fra ROIC. Så længe virksomheden kan forrente den samlede kapital med mere end 

                                                           
24 Coloplast årsregnskab 2014/15. side 53-55. 
25 http://medwatch.dk/Medico___Rehab/article8042972.ece (2/4-2017). 
26 Coloplast årsregnskab 2013/14. side 51-53. 
27 Coloplast årsregnskab 2015/16. side 53-55. 

http://medwatch.dk/Medico___Rehab/article8042972.ece
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omkostningen på fremmedkapitalen, så skaber virksomheden værdi. Isoleret set kan det også betyde, at 

det kan betale sig at optage mere fremmedkapital. Der er dog flere faktorer som har betydning for eventuel 

forøgelse af gæld. Disse vil blive behandlet senere i opgaven. 

SPREAD 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

58,20% 45,24% 43,64% 81,82% 

 

Af en positiv SPREAD kan man som udgangspunkt konkludere at det vil være fordelagtigt at geare 

virksomheden. Dette fordi virksomheden kan forrente kapitalen højere end lånerenten på 

fremmedkapitalen. I Coloplast’s tilfælde har virksomheden, som vist, en negativ F.GEAR. Dette fordi at der 

er investeret mere kapital i virksomheden end påkrævet. Teoretisk bør virksomheden nedbringe de 

finansielle aktiver. Dette kan f.eks. gøres ved at udbetale større udbytte som tages fra egenkapitalen og 

likvider (finansielle aktiver). At lånefinansiere nye produktionsfaciliteter eller opkøb, vil forøge finansielle 

forpligtelser og driftsaktiver. Netop muligheden for at benytte den finansielle fleksibilitet til potentielle 

opkøb, kan være årsagen til at Coloplast undlader at nedbringe de finansielle aktiver. 

Strategisk analyse: 

I forhold til den fremadrettede budgettering, er den strategiske analyse yderst relevant. Den vil bidrage 

som et væsentligt argument i den fremadrettede budgettering i selve sum of all parts analysen. 

Den strategiske analyse vil bestå af PESTEL analysen (omverdens model) og Porters Five Forces 

(branchemodel)og vil blive sammenfattet i en SWOT analyse. SWOT analysen vil, som nævnt, også 

indeholde resultaterne fra den finansielle analyse. 

For at synliggøre de enkelte områders individuelle betydning for den fremadrettede budgettering, vil hvert 

område i PESTEL og Porters Five Forces blive tildelt en karakter mellem 1 til 5. Rangeringen er som følger: 

• 1: For meget lav påvirkning af den fremadrettede drift.  

• 2: For lav påvirkning af den fremadrettede drift. 

• 3: For nogen påvirkning af den fremadrettede drift. 

• 4: For høj påvirkning af den fremadrettede drift. 

• 5: For meget høj påvirkning af den fremadrettede drift. 

Karakteren gives ud fra effekten af det pågældende område, samt hvor høj sandlighed der sættes på 

udfaldet af mulige begivenheder indenfor området. 
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PESTEL (omverdens modellen): 

PESTEL modellen beskriver den verden som omgiver virksomheden. Det er de makroøkonomiske faktorer 

som virksomheden har ringe- eller ingen indflydelse på. En svaghed ved modellen er at den, grundet de 

mange faktorer, kan virke lidt flagrende. Faktorerne har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre og 

det kan derfor være udfordrende at skulle vurdere hvilke som vejer tungest og hvorfor. Punkterne i 

modellen gør den også meget bred og den er derfor ret sårbar overfor forfatterens subjektive inputs. 

Pointsystemet skal delvist afhjælpe dette (er dog også subjektivt), men i større grad rangordne punkterne 

når de skal samles i delkonklusionen. Da der kan være store geografiske forskelle på f.eks. politiske forhold 

og kulturelle forhold, vil besvarelsen på nogle emner blive delt op i de tre geografiske regioner som 

Coloplast selv anfører i regnskabet. 

Politiske faktorer: 

For Coloplast flyder politiske og lovgivningsmæssige faktorer lidt sammen. Der er store regulativer/juridiske 

krav i sundhedssektoren og de stammer ofte fra politiske beslutninger. I denne opgave er retslige opgør 

samt produktkrav, patenter, o.l. lagt under de lovgivningsmæssige faktorer, da de netop er en funktion af 

en given politik. 

Sundhedsudgifter og reformer: 

I takt med at den globale befolkning stiger i antal og levealderen forøges langt de fleste steder på kloden, er 

det forventeligt at sundhedsudgifterne vil forøges. Befolkningstal og levealder behandles under 

Økonomiske faktorer. De seneste offentliggjorte tal fra OECD28 er fra 2014 og de ser således ud: 

                                                           
28 http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT (17/4 2017) 

http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
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Lande som Brasilien, Kina, Saudi-Arabien og andre lande i øvrige markeder kategorien er ikke med i de 

rapporterede fra OECD. Seneste OECD tal fra Brasilien og Kina er fra 2013. Her fremgår det at Brasilien har 

sundhedsudgifter på 9,1% af BNP (4,4% offentligt og 4,7% privat). Kina har samlede sundhedsudgifter på 

5,6% af BNP (3,1% offentligt og 2,5% privat). 

De offentlige udgifter går fra ca. 4,0% af BNP i Korea til 9,6% af BNP i Japan. Det er en markant forskel, men 

det er kun Korea og Slovakiet som ligger under 6,0% i offentlige sundhedsudgifter på 2014 data. Og fra 

Canada og op (i alt 12 lande af de 18 i tabellen) er det offentlige forbrug på 7,0% eller derover. 

Netop Korea’s lave offentlige forbrug gør, at landet ligger med det andet højeste private forbrug på 3,1% på 

området. Landene i tabellen (uden USA) ligger med privatforbrug på mellem 1,4% og op til 3,1% af BNP. De 

fleste lande med lavt privatforbrug har et tilsvarende højt offentligt forbrug. Undtagelsen er Slovakiet som 

ligger lavt på begge. I den modsatte ende ligger USA med et, i forhold til de andre lande, astronomisk højt 

privatforbrug på 8,4% af BNP. Det overstiger det offentlige forbrug som er på 8,2% af BNP. Der er flere 

årsager til at USA afviger gennemsnittet så voldsomt, men en af de primære er prisen på medicin og lægelig 

behandling i USA. Adskillige rapporter har gennem årene dokumenteret voldsomme prisforskellige mellem 

USA og sammenlignelige lande. Den gennemsnitlige pris for Bypass hjerteoperation i USA var i 2013 på 

75.345 USD, mens prisen i det næst dyreste land, Australien, var 42.130 USD29. En forskel på over 78%. 

Prisen på Gleevec (kræftmiddel) var i september 2015 i USA på 6.214 USD pr. måned mod 1.141 USD pr. 

                                                           
29 http://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2015/oct/us-health-care-from-a-global-perspective 
(17/4-2017) 
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måned i Canada30. Det identiske produkt er altså mere end 500% dyrere i USA end i Canada. De enorme 

priser, i forhold til sammenlignelige lande, har den konsekvens at langt de fleste amerikanere må søge 

privat sundhedssikring, for at kunne betale for behandling og medicin. Ifølge tal fra sundhedsministeriet31 i 

USA forventes det offentlige forbrug indenfor sundhedsområdet at stige med 5,8% om året i gennemsnit 

fra 2015 til 202532. Det forventes også at private vil forøge deres forbrug af sundhedsforsikringer ud over 

den offentlige dækning (dog uden at fremlægge konkrete vækstrater). Rapporten konkluderer yderligere at 

antallet af amerikanere med en sundhedssikring (offentlig og/eller privat) forventes at forblive over 90%, 

såfremt den seneste sundhedsreform fra præsident Barack Obama ikke tilbagerulles33. 

Da denne opgave tidsmæssigt er afgrænset til 2/11-2016, ligger resultatet af det amerikanske 

præsidentvalg nogle dage fremme i tiden. Vi kan derfor kun forholde os til de to kandidaters udmeldinger 

på området. Hillery Clinton vil forøge de offentlige sundhedsudgifter og føre Obamacare34,35 videre, mens 

Donald Trump vil tilbagerulle Obamacare, dog uden at forringe den menige amerikaners dækning. Især 

Hillery Clinton har talt om medicinprisernes høje niveau under valgkampen. Hun vil have selskaberne til at 

reducere priserne og på den måde spare omkostninger, mens Trump simpelthen vil skære i det offentlige 

forbrug. Adskillige, især, amerikanske selskaber har været nævnt under valgkampen, bl.a. Pfizer36, et af 

verdens største medicinalselskaber, og Valeant Pharmaceuticals, som hævede prisen på et førende middel 

mod forgiftning med 2.700% med dags varsel37. Angrebene mod selskaber indenfor sundhedssektoren har 

dog indtil videre begrænset sig til selskaber som laver medicin. En årsag til dette kan være fordelingen af 

omkostningerne til sundhedsområdet målt på sygdomme. Ifølge det statslige organ, The Bureau of 

Economic Analysis (BEA) er de mest omkostningstunge sygdomsformer i USA38: 

1. Kredsløbssygdomme, primært hjertesygdomme og hjerteanfald. De står for ca. 13,5% af de 

samlede omkostninger. 

2. Sygdomme i bevægelsesapparatet, herunder rygproblemer, gigt og knogleskørhed. De står for 

10,3% af de samlede omkostninger. 

                                                           
30 http://edition.cnn.com/2015/09/28/health/us-pays-more-for-drugs/ (17/4 2017) 
31 Department of Health 
32 http://content.healthaffairs.org/content/35/8/1522 (17/4 2017) 
33 http://www.pbs.org/newshour/rundown/new-peak-us-health-care-spending-10345-per-person/ (17/4 2017) 
34 Det folkelige begreb for “the Patient Protection and Affordable Care Act” sundhedsreformen fra 2010. 
35 https://www.healthcare.gov/where-can-i-read-the-affordable-care-act/ (17/4-2017) 
36 http://money.cnn.com/2016/08/22/news/companies/bernie-sanders-pfizer-pharmaceuticals/ (17/4-2017) 
37 http://fortune.com/2016/10/17/valeant-new-drug-price-hikes/ (17/4-2017) 
38 
https://bea.gov/scb/pdf/2016/3%20March/0316_comparing_u.s._health_care_expenditures_by_medical_condition.p
df side 2 (17/4-2017) 

http://edition.cnn.com/2015/09/28/health/us-pays-more-for-drugs/
http://content.healthaffairs.org/content/35/8/1522
http://www.pbs.org/newshour/rundown/new-peak-us-health-care-spending-10345-per-person/
https://www.healthcare.gov/where-can-i-read-the-affordable-care-act/
http://money.cnn.com/2016/08/22/news/companies/bernie-sanders-pfizer-pharmaceuticals/
http://fortune.com/2016/10/17/valeant-new-drug-price-hikes/
https://bea.gov/scb/pdf/2016/3%20March/0316_comparing_u.s._health_care_expenditures_by_medical_condition.pdf
https://bea.gov/scb/pdf/2016/3%20March/0316_comparing_u.s._health_care_expenditures_by_medical_condition.pdf
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3. Mentale sygdomme, demens, depression, misbrug, m.v. De står for 9,8% af de samlede udgifter. 

De tre største grupper, som er udenfor Coloplast’s område, står altså for 33,6% af de offentlige 

omkostninger målt på sygdomstyper. Fælles for sygdomstyperne nævnt af BEA og dem som de 

demokratiske kandidater er ude efter er, at ingen af dem har direkte forbindelse med de sygdomstyper 

som Coloplast behandler. Kommende mulige sundhedsreformer i USA udgør dog alligevel en risiko for 

Coloplast, da mange af selskabets produkter i dag er tilskudsberettigede39. En mulig sundhedsreform er 

derfor lidt af en dark horse. Det er umuligt at spå om de langsigtede effekter. Disse kunne endda blive 

positive på langt sigt, hvis f.eks. incitamenter til mere privat sundhedsforsikring forøges. 

Målt på seneste regnskabsresultater udgør USA en mindre del af forretningen, da området USA er en del af 

andre etablerede markeder. Det udgør lidt mere end 20% af omsætningen. Det er beskedent i forhold til 

landets størrelse. Når USA så alligevel behandles indgående i opgaven, er det fordi at landet er blandt de 

øverste fremadrettede prioriteter i 2020 strategien. 

I Europa har sydeuropæiske lande som Spanien og Grækenland skåret i udgifterne til sundhedsområdet 

som følge af gældskrisen i 2011, men de store lande for Coloplast har indtil videre ikke gennemført større 

reformer. Det på trods af at både Storbritannien40 og Frankrig41 rapporteres at have voldsomme 

udfordringer med udgifterne til sundhedssystemet. Frankrig har dog taget hul på mindre reformer42 og har 

også foreslået øgede globale regulativer i forhold til de stigende medicinpriser43. 

Som det fremgår af tabellen, så ligger nøglelande som Storbritannien, Frankrig, Tyskland og de nordiske 

lande i den pæne ende af sundhedsudgifter i forhold til BNP. I forhold til Coloplast og selskabets 

markedsandel i Europa, må det tolkes som værende positivt. 

Det har vist sig udfordrende at finde de samme data på landene i kategorien øvrige markeder. Hos OECD er 

de typisk et år eller to ældre end områder som USA, Japan og Europa. Det var kun muligt at finde data 

opdelt på offentlig og privat forbrug målt i BNP på to af landende (Brasilien og Kina) og de var, som nævnt, 

et år ældre end på de øvrige lande. Derfor er det nødvendigt at kigge på andre politiske faktorer end hvor 

høje sundhedsudgifter man politisk har valgt at have. 

                                                           
39 https://www.coloplast.us/Global/US/Ostomy/Professional/Wellness%20Articles/Reimbursement.pdf (17/4-2017) 
40 https://www.theguardian.com/healthcare-network/2015/mar/25/nhs-reform-what-next-for-worlds-best-health-
system (17/4-2017) 
41 https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-01-03/frances-health-care-system-is-going-broke (17/4-2017) 
42 https://www.thelocal.fr/20150315/french-health-service-doctors-strike (17/4-2017) 
43 http://www.reuters.com/article/france-health-who-idUSL5N16V580 (17/4-2017) 

https://www.coloplast.us/Global/US/Ostomy/Professional/Wellness%20Articles/Reimbursement.pdf
https://www.theguardian.com/healthcare-network/2015/mar/25/nhs-reform-what-next-for-worlds-best-health-system
https://www.theguardian.com/healthcare-network/2015/mar/25/nhs-reform-what-next-for-worlds-best-health-system
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-01-03/frances-health-care-system-is-going-broke
https://www.thelocal.fr/20150315/french-health-service-doctors-strike
http://www.reuters.com/article/france-health-who-idUSL5N16V580
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Politisk stabilitet: 

Hvad angår politiks stabilitet i landende under øvrige markeder, så er det lidt en gråzone. I princippet er 

lande som Kina og Rusland politisk stabile, men det er primært fordi den demokratiske proces, som vi 

kender den i Danmark og andre vestlige lande, er sat fuldstændig ud af spil. 

Et brugbart målepunkt for et lands politiske stabilitet er, at se hvor landet rangerer på en liste over hvor 

nemt det er, at lave forretninger i pågældende. Der findes adskillige lister som baserer sig på forskellige 

fakta. Verdensbanken laver en liste over 190 lande som måler potentielle udfordringer ved at lave 

forretninger i lande. Man måler på en lang række faktorer som f.eks. juridisk holdbarhed af kontrakter, 

handel ind og ud af landet, byggetilladelser, skattebetaling, muligheder for finansiering, at få elektricitet, 

m.v.44. På baggrund af alle målepunkterne får hvert land en karakter som kan gå op til 100. Det højest 

scorende land er New Zealand med 87,01 og det lavest scorende land er Somalia med 20,29.  

Langt de fleste lande i europæiske markeder og øvrige etablerede markeder rangerer pænt på listen. 

Storbritannien ligger nr. 7 og USA er nummer 8. De nordiske lande ligger mellem nr. 3 (Danmark) og nr. 13 

(Finland). Andre vigtige lande som Frankrig og Tyskland ligger henholdsvis nr. 29 og nr. 17. Nummer 29 

lyder måske ikke voldsomt imponerende, men forskellen mellem landende i den ende af skalaen er ikke 

voldsomt stor. Fra Frankrig på nummer 29 og op til Taiwan på plads nummer 11 er der mindre end 5 point i 

forskel. Landene i de to områder må, ud fra Verdensbankens liste, altså vurderes til at være relativt nemme 

at gøre forretninger i. Den politiske stabilitet vurderes at være en primær driver bag dette, da faktorerne 

som måles på i høj grad er påvirket af politisk stabilitet eller mangel på samme. 

Landene under øvrige markeder, som nævnes i årsrapporten 2015/16 og roadshow præsentationen, scorer 

væsentligt ringere på Verdensbankens liste. Kina ligger nr. 78 med en score på 64,28, Saudi-Arabien ligger 

nummer 94 og Brasilien ligger nr. 123 med en score på 56,53. Rusland overrasker dog positivt med en 

placering som nummer 40. Overordnet set er det altså en markant større udfordring, at få styr på diverse 

tilladelser, få elektricitet og forvente juridisk fair play i landene i øvrige markeder. 

En lignende liste på 139 lande, lavet af Forbes45, giver meget enslydende resultater. Den benytter ikke helt 

samme faktorer, så der er naturligvis forskelle. Overordnet er det dog stadig samme geografiske områder 

og typer af lande (I-lande) som placeres højt på listen. På Forbes liste placeres Rusland som nummer 79 Det 

er på niveau med de andre nævnte øvrige markeder lande (Saudi-arabien 80, Brasilien 91, Kina 102). 

                                                           
44 http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier (22/4-2017) 
45 https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/3/#tab:overall (22/4-2017) 

http://www.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier
https://www.forbes.com/best-countries-for-business/list/3/#tab:overall
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At listerne har så ens resultater, på trods af forskellige målepunkter forhøjer validiteten af dem. 

Under politik kan vi altså konkludere følgende: 

• Coloplast har i dag den primære del af omsætningen i lande med høj politisk stabilitet. Med 

fremhævningen af Storbritannien og USA som fokuspunkter i 2020 strategien forventes det billede 

ikke at ændre sig markant. Coloplast befinder sig altså overvejende på markeder hvor politisk 

modstand i form af korruption og behov for bestikkelse, må betragtes som værende lav. 

• ”Emerging markets” fremhæves dog også i 2020 strategien som et område der fortsat skal 

investeres i. Her må Coloplast forvente at møde anderledes større udfordringer i forhold til den 

politiske stabilitet. Resultaterne af både Verdensbankens og Forbes liste over, hvor nemt man kan 

gøre forretninger i landene, viser tydeligt dette. 

• Et muligt modstandspunkt for Coloplast kan være behovet for sundhedsreformer i europæiske 

lande som Storbritannien og Frankrig, men disse har indtil videre ladet vente på sig. Flere af de 

større europæiske lande afholder dog valg i 2017. Det kan enten udskyde eller accelerere 

sundhedsreformer. En risiko kan være nedskæringer af sundhedsudgifterne i forhold til BNP. 

• I USA er gennemsigtigheden p.t. meget lav, da vi på dette tidspunkt endnu ikke ved hvem som 

bliver præsident eller hvem som får flertal i de to kamre som udgør kongressen. De to kandidater 

har vidt forskellige syn på hvordan sundhedssektoren overordnet set skal være sammensat i 

fremtiden. Obamacare kan blive nedlagt med formålet at nedbringe det offentlige forbrug. Det kan 

omvendt forøge antallet af privattegnede sundhedsforsikringer. Det er dog værd at bemærke at 

Obamacare netop blev lanceret for, at de fattigste amerikanere uden mulighed for privat 

sundhedssikring, kunne blive dækket ind. 

• Den politiske debat om priser på sundhedsydelser kan vise sig at få stor betydning for Coloplast, da 

mange produkter er tilskudsberettigede. Indtil videre har den dog drejet sig primært om medicin 

som dermed ikke direkte kan relateres til Coloplast. 

• Vigtigheden af det politiske område vurderes til at have meget stor betydning for Coloplast. Her og 

nu ser der ikke ud til at være store politiske udfordringer på de største områder, målt i omsætning. 

Men med adskillige valg (USA 2016, Frankrig 2017, Tyskland 2017) kan de politiske vinde på 

sundhedsområdet ændre sig markant. Politiske faktorer sættes til 5 i betydning for driften. 

Økonomiske faktorer: 

De økonomiske faktorer dækker en bred vifte af områder som kan påvirke virksomheden. Der er en vis 

overlapning mellem økonomiske og politiske faktorer, ligesom med politik og juridiske faktorer. Flere af 
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underemnerne kunne derfor placeres i begge kategorier. Denne opgave følger dog opdelingen som den er 

lavet af Ole Sørensen46. 

Overordnet set vurderes ikke til at være særlig følsom overfor de økonomiske konjunkturer. Coloplast 

sælger hvad der må betegnes som en nødvendighedsvare. Man sparer næppe på stomiposer for at kunne 

have råd til et nyt fjernsyn, mens det omvendte er langt mere tænkeligt. 

Demografisk udvikling: 

Et af hovedpunkterne under økonomiske faktorer er demografisk udvikling. For en virksomhed som 

Coloplast hvor er stor del af patienternes lidelser er aldersrelaterede, er den demografiske udvikling yderst 

betydningsfuld for virksomhedens marked og det latente marked. 

Tabellen til venstre lavet af 

europakommissionen viser 

den forventede demografiske 

udvikling i de 28 EU-lande47. 

Det fremgår tydeligt at især 

ældrebyrden forventes at 

stige kraftigt, mens 

arbejdsstyrken vil udgøre en 

mindre fremadrettet andel af 

befolkningen. Den udvikling 

giver både muligheder og 

potentielle udfordringer for 

Coloplast. Da en stor andel af 

lidelserne indenfor både 

stomi og kontinens kan 

relateres til at blive ældre, så kan Coloplast forvente at den potentielle kundegruppe vil blive større med 

tiden. Det er naturligvis positivt. Omvendt, så vil den øgede ældrebyrde forventeligt belaste 

statsbudgetterne og dermed er der risiko for lavere tilskud til Coloplast’s produkter. Overordnet set må den 

demografiske udvikling dog formodes at være mere positiv end negativ for Coloplast. Selvom f.eks. 

                                                           
46 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. Ole Sørensen. Side 61. 
47 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf (side 18) (22/4 
2017) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf
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sundhedsreformer kan risikere at skære i tilskud, så er der også muligheden for en større andel af private 

sundhedsforsikringer, som kan dække hvor det offentlige ikke gør det. 

Ser vi på IMF’s grafer for verdensbefolkningen48 nedenfor, så er den forventede udvikling meget den for EU 

landene.  

 

 

En større andel af personer over 60 år og, i øvrigt, et stigende befolkningstal. Så ikke alene bliver 

procentdelen af ældre større, men det er også en større procent af en samlet set større befolkning. Den 

stigende andel fra 60 år og opefter kan medføre både sundhedsreformer og arbejdsmarkedsreformer, men 

det behøver, som nævnt, ikke være negativt for Coloplast. I mange vestlige lande har man i de senere år 

haft større fokus på bl.a. pensionsopsparing, både privat og via arbejdsgiver. Mange er godt klar over at 

velfærdsydelserne ikke med garanti vil fortsætte som man kender dem i dag. Så den forventede større 

andel af +60 år kan sagtens være mere velstående og dermed kunne egenfinansiere mere behandling om 

nødvendigt. 

Økonomisk velstand: 

I forlængelse af den demografiske udvikling er det også yderst relevant at kigge på den økonomiske 

velstand. Nedenfor ses vækst målt i BNP i procent i udvalgte lande49 for 2015. 

                                                           
48 http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/03/bloom.htm (22/4 2017) 
49 https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart (22/4 2017) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2016/03/bloom.htm
https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart
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Den globale vækst 

lander på 3,1%, mens 

gennemsnittet for OECD 

landene er nede på 

2,2%. Vækstresultatet 

for Brasilien på -3,9% 

kan være medvirkende 

til de dårlige resultater 

Coloplast har oplevet i 

landet. Dog har Rusland 

næsten lige så dårlig 

negativ vækst med -3,7% og her var der positive resultater i både stomi og kontinens. Kina, som også 

nævnes positivt i årsregnskabet 2015/16, trækker sammen med Indien den globale vækst. 

Landene i Coloplast’s hovedmarked, Europa, halter noget efter. Storbritannien matcher lige præcis OECD 

snittet på 2,2%. Frankrig og Tyskland, som også er nævnt positivt i seneste regnskab, viser begge vækstrater 

på under 2%. I norden viser Sverige fornuftig vækst på 3,9%, mens Danmark halter efter med beskedne 

1,6%.  

USA ligger over de fleste europæiske lande i tabellen med 2,6% vækst. Japan, som også må formodes at 

være en del af øvrige etablerede markeder, ligger med en vækst helt nede på 0,6%. Det kan dog dårligt 

overraske, da landet aldrig rigtigt er kommet sig over de massive problemer det oplevede i 90’erne. 

Premierminister, Abe, har af flere omgange forsøgt at stimulere økonomien50. Dog indtil videre uden varig 

effekt. 

Godt nok er resultaterne meget varierende i landene som udgør øvrige markeder, men det er også her vi 

finder de høje vækstrater. 

Ser vi på OECD’s forudsigelser for den langsigtede vækst målt i BNP51, så giver det muligvis en god 

indikation af hvorfor Coloplast stadig fremhæver segmentet ”emerging markets” som fokusområde. 

                                                           
50 https://www.nytimes.com/2016/08/03/business/international/japan-economy-stimulus-yen.html?_r=0 (22/4 2017) 
51 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rkv9GWfX7VWhnI4WQWa3PM7QfJf-cN4yCErMLd7medI/edit#gid=0 
(23/4 2017) 
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Mens få lande i det 

europæiske segment 

forventes at have 

gennemsnitlig vækst på 

mere end 2% om året og 

USA på relativt beskedne 

2,1%, så er der høje 

forventninger til en del 

af landende i øvrige 

markeder segmentet. 

Både i Asien og 

Sydamerika spås flere lande til at opleve en ret høj gennemsnitlig vækst over den kommende lange 

periode. De forventede vækstrater skal naturligvis ses i det perspektiv, at landene i ”emerging markets” 

segmentet stadig halter efter hovedparten af OECD landene på mange punkter. Det bekræftes når man 

kigger på BNP pr. capita. 

Det fremgår tydeligt at 

BNP niveauet pr. capita 

stadig er meget lavt i 

landene som hører til 

”emerging markets” 

segmentet. I den 

forstand er der også god 

plads til en højere 

gennemsnitlig vækstrate 

over en længere 

periode. Set i det lys bør 

der stadig være fornuftigt langsigtet potentiale i lande som Brasilien og Rusland. At Coloplast har valgt at 

skrue ned for investeringsniveauet må enten være begrundet i det kortsigtede potentiale eller at Coloplast 

ikke ser samme vækstpotentiale i landene52.  

 

                                                           
52 https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-
16/Q3_1516_RS%20presentation.pdf (side 34) (2/5-2017) 
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I forhold til Brasiliens økonomiske og politiske situation, er det heller ikke overraskende at Coloplast vælger 

at skalere indsatsen ned i landet. Præsident, Dilma Rousseff, blev i august 2016 fjernet fra posten grundet 

anklager om at have sminket de offentlige budgetter53. Fra flere sider er Brasilien beskyldt for at have 

ageret mere protektionistisk, frem for at åbne sig op54. Og statsejede banker har udlånt store summer til 

ikke-profitable projekter, for blot at nævne nogle få udfordringer landet står overfor. 

Brasilien er et af de sværeste steder i verden at starte en ny virksomhed eller betale skatter. Alt sammen 

noget der øger den sorte økonomi eller helt afholder brasilianerne fra at starte en virksomhed. 

[Senioranalytiker Hans Christian Bachmann, Sydbank55]. 

Brasilien har haft negativ BNP-vækst otte kvartaler i træk. Det har været den værste recession for Brasilien i 

nyere tid [Emerging markets-analytiker Morten Nielsen, Jyske Bank56]. 

Såfremt OECD’s forudsigelser om høj langsigtet vækst viser sig at holde stik, så må det forventes at områder 

som bl.a. sundhedssektoren i EM-landene vil få et løft. Revisions- og konsulentvirksomheden PWC lavede i 

2015 en rapport som har fokus på netop lande indenfor ”emerging markets” segmentet (EM-lande)57. 

Konklusionen er en forventet langsigtet vækst på niveau med OECD’s resultater, men PWC kigger også på 

den forventede udvikling i købekraftsparitet (PPP – Purchasing Power Parity). Når man måler BNP efter 

købekraftsparitet, måler man indkomstniveau i forhold til priserne på sammenlignelige varer i givne lande. 

En populær metode til at måle globale omkostninger er Big Mac indekset. Da McDonald’s stort set er i alle 

lande, kan man måle generelt prisniveau ud fra prisen på en Big Mac. PWC forventer at en del EM-lande vil 

opleve markant forbedrede BNP tal i forhold til PPP (tal er i mia. USD på 2014 niveau). 

2014 

 

2030 

 

2050 

Kina 17.632 

 

Kina 36.112 

 

Kina 61.079 

USA 17.416 

 

USA 25.451 

 

Indien 42.205 

Indien 7.277 

 

Indien 17.138 

 

USA 41.384 

Brasilien 3.073 

 

Brasilien 4.996 

 

Brasilien 9.164 

                                                           
53 https://www.dr.dk/nyheder/udland/brasiliens-senat-har-stemt-dilma-rousseff-mister-praesidentposten (14/4 2017) 
54 http://raeson.dk/2016/brasilien-i-den-vaerste-krise-siden-1930erne-hvad-nu/ (14/4 2017) 
55 http://nyheder.sydbank.dk/eksperterne/ol-er-slut-hvor-staar-brasiliansk-oekonomi/ (14/4 2017) 
56 http://finans.dk/live/okonomi/ECE8887321/brasilien-er-i-oekonomisk-krise-frem-mod-ol/?ctxref=ext (14/4 2017) 
57 https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf (23/4 2017) 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/brasiliens-senat-har-stemt-dilma-rousseff-mister-praesidentposten
http://raeson.dk/2016/brasilien-i-den-vaerste-krise-siden-1930erne-hvad-nu/
http://nyheder.sydbank.dk/eksperterne/ol-er-slut-hvor-staar-brasiliansk-oekonomi/
http://finans.dk/live/okonomi/ECE8887321/brasilien-er-i-oekonomisk-krise-frem-mod-ol/?ctxref=ext
https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf
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PWC forventer altså at Kina vil have en markant stærkere købekraft allerede om 13 år og at forskellen vil 

fortsætte med at blive forøget frem til 2050. Fra Coloplast’s perspektiv er det interessante, at det bør 

forøge det potentielle marked for privattegnede sundhedsforsikringer. Der er dog nævneværdige 

udfordringer i EM-landene. PWC nævner bl.a. korruption, manglende politisk stabilitet og voldsom 

økonomisk ulighed. Forskellen på rig og fattig i alle de ovenstående fire lande er da også enorm og 

Coloplast kan ikke forvente, at sundhedssektorerne i EM-landene kommer op på samme niveau som i 

Europa. I hvert fald ikke indenfor den kommende åre række. Til gengæld må det forventes at en større 

andel af befolkningen i de tre EM-lande bør opleve en stigende velstand. Dermed bør der også være 

mulighed for en større andel af privattegnede sundhedsforsikringer. Verdens største genforsikringsselskab, 

Swiss Re, udarbejdede i 2015 en rapport over den forventede udvikling i forsikringspræmier indenfor 

private sundhedsforsikringer i EM-lande58. Swiss Re konkluderer bl.a. i rapporten: 

• ”Efterspørgsel og forventning om bedre sundhedssektor er stigende i EM-lande”. 

• ”Præmier for produkter med refusion forventes at fordoble i 2020”. 

• ”Privat sundhedsforsikring kan spille en nøglerolle i opbygning af bæredygtig national 

sundhedssektor”. 

I årene 2013 til 2020 forventes præmier på forsikringsprodukter omhandlende refusion målt i Real CAGR59 

at være 3,2% på global plan, mens EM-landene forventes at have Real CAGR på 9,6%. Den gennemsnitlige 

vækst i præmier i EM-lande er altså tre gange højere end på global plan (hvor EM-landene i øvrigt er med til 

at trække tallet op). 

En underbyggende faktor for behovet for supplement til det offentlige sundhedsvæsen er nedenstående 

tabel. Den viser sammenhængen mellem forventet levetid og omkostningen pr. indbygger målt i USD. 

Tallene er fra 201560. 

                                                           
58 http://www.swissre.com/media/news_releases/Multi-stakeholder_approach_needed_to_meet_the_long-
term_care_challenge_says_Swiss_Re_sigma_study.html (23/4 2017) 
59 Compound Annual Growth Rate = vækstraten i procent pr. år I en periode. 
60 https://ourworldindata.org/the-link-between-life-expectancy-and-health-spending-us-focus (23/4 2017) 

http://www.swissre.com/media/news_releases/Multi-stakeholder_approach_needed_to_meet_the_long-term_care_challenge_says_Swiss_Re_sigma_study.html
http://www.swissre.com/media/news_releases/Multi-stakeholder_approach_needed_to_meet_the_long-term_care_challenge_says_Swiss_Re_sigma_study.html
https://ourworldindata.org/the-link-between-life-expectancy-and-health-spending-us-focus
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Det fremgår tydeligt at 

der er stor forskel på 

forventet levetid i 

landene med relativt 

høje omkostninger pr. 

indbygger kontra 

landene med forholdsvis 

lave sundhedsudgifter 

pr. indbygger. Chile er 

det eneste land med 

forventet levetid over 80 

år som bruger under 2.000 USD pr. indbygger. Der er naturligvis andre faktorer som spiller ind, men 

ovenstående tabel viser en tydelig sammenhæng mellem omkostninger og levetid. 

Så selvom BNP tallene for 2015 giver et mudret billede af EM-landene, så vurderes potentialet i segmentet, 

at være ganske attraktivt for en virksomhed som Coloplast. Det er derfor vigtigt ikke, at overfortolke 

Coloplast’s neddrosling investeringsaktiviteterne i udvalgte EM-lande (øvrige markeder). 

Under økonomiske faktorer konkluderes følgende: 

• Den demografiske udvikling må vurderes at være gunstig for Coloplast. Da en stor andel af 

patienternes lidelser kan tilskrives alderdom, så kan Coloplast forvente en større latent 

kundegruppe. Det er yderligere positivt, at Coloplast står meget stærkt i Europa, hvor forøgelsen i 

antallet af ældre forventes at blive markant. 

• På nuværende tidspunkt er væksten i de vestlige økonomier mest stabil. I den henseende er 

Coloplast favoriseret grundet sin store andel af omsætningen, især i Europa. 

• I forhold til de fremadrettede vækstforventninger fra flere kilder, vil segmentet øvrige markeder 

sandsynligvis få en større fremtid betydning for Coloplast. Det vil derfor være essentielt at 

Coloplast ikke fjerner for meget fokus på området. 

• I forlængelse af vækstforventningerne til EM-lande, så vil kravene til sundhedssystemet også vokse. 

Da mange af disse landes offentlige sundhedssystemer er langt fra vestlig standard, er det 

sandsynligt at flere og flere vil supplere med private sundhedsforsikringer. Dette bør være gunstigt 

for Coloplast, da det overordnede niveau for sundhedssektorerne i landene dermed kan stige 

hurtigere, med private tilbud som supplement til det offentlige. 
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• Så selvom Coloplast ikke vurderes til at være konjunkturfølsom, så har den globale økonomis 

tilstand en vis betydning. Det gælder især den forventede stigning i levestandard i EM-landene, 

samt demografiske udvikling. Ved en større økonomisk nedgang, må netop forbedringerne i 

levestandard forventes at blive udskudt og dermed et mindre latent marked for Coloplast. Den 

globale økonomiske udvikling vurderes at have stor betydning for Coloplast. Det trækker en smule 

ned i betydningen, at Coloplast må forventes at kunne sælge sine varer i både op- og 

nedkonjunkturer. Økonomiske faktorer sættes til 5 i betydning for driften. 

Sociokulturelle faktorer: 

Livsstil/levestil: 

En stor del af de sociokulturelle faktorer omhandler levestil, levemåde, sociale og kulturelle elementer som 

kunne tænkes at påvirke virksomheden. Under de økonomiske faktorer berettes der om en forventet 

stigende velstand i især EM-lande. Det må forventes, at det vil medføre en forbedret levestil/livsstil hos 

mange. Som nævnt under beskrivelsen af Stomi, så er kræft skyld i 50-60% af stomioperationer. Typen af 

kræft er tarmkræft. Ifølge den private britiske organisation, Bowel Cancer UK, er tarmkræft delvist en 

livsstilssygdom61 (alder og familiehistorik for sygdommen spiller også ind). Den kan sågar opstå som følge af 

type 2 diabetes (livsstils sukkersyge). Stigende velstand og ændret levestil, kan derfor godt forøge risikoen 

for tarmkræft. 

Ifølge det amerikanske statslige agentur, Centers for Disease Control and Prevention, så er tarmkræft den 

fjerdemest almindelige kræftform i USA62. Den rammer 38,4 ud af 100.000 (2013 tal) om året. 136.119 

personer blev i 2013 ramt af sygdommen i USA63 ud af i alt 1.660.290 kræftramte samme år64. Den private 

organisation, American Cancer Society, oplyser i en rapport fra 201465, at en stomioperation er påkrævet i 

ca. 26% af tilfælde af kræft i tyndtarmen og i 7% af tilfælde af kræft i tyktarmen. 

WHO udsendte i 2015 en rapport omhandlende den forventede byrde på samfundet som kroniske 

sygdomme vil skabe66, disse inkluderer både kræft og diabetes. Her forventer man at kroniske sygdomme 

                                                           
61 https://www.bowelcanceruk.org.uk/about-bowel-cancer/risk-factors/ (23/4 2017) 
62 https://nccd.cdc.gov/uscs/toptencancers.aspx (23/4 2017) 
63 https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/statistics/ (23/4 2017) 
64 https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2013.html 
(23/4 2017) 
65 https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-
figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2014-2016.pdf (side 20) (23/4 2017) 
66 http://www.who.int/nutrition/topics/2_background/en/ (23/4 2017) 

https://www.bowelcanceruk.org.uk/about-bowel-cancer/risk-factors/
https://nccd.cdc.gov/uscs/toptencancers.aspx
https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/statistics/
https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2013.html
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2014-2016.pdf
https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2014-2016.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/2_background/en/
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vil stige med 57% frem mod 2020. PWC forventer at ca. 60% af stigningen forventes at komme fra EM-

lande67. 

I takt med at EM-lande oplever økonomisk fremgang, ser man også en ændring i levemåde og levestil. 

Nedenfor ses udviklingen i salg af fast food i Kina fra 2011 til 2015, inklusive forecast for 2016 til 201868. 

(2014 og 2015 er estimeret salg). 

Salget af fast food er 

altså støt stigende og 

udviklingen forventes at 

fortsætte de kommende 

år. Allerede tilbage i 

2013 kunne Bloomberg 

fremlægge langsigtede 

resultater af fastfood 

kædernes indtog i EM-

lande. Bloomberg’s 

waistline index viser at 

befolkningen i adskilige EM-lande stiger i vægt mere end verdensgennemsnittet69. Det gælder især i lande 

som Mexico, Brasilien og Chile. Og ifølge Business Insider i 2013, så var ”11,4% af kinesiske mænd 

overvægtige i 2009, mod 2,3% i 199370” [Business Insider]. Urbanisering, stigende muligheder for at spise 

ude (heriblandt fast food), længere arbejdstider og manglende muligheder for sport og idræt i byerne, er 

alle årsager til udviklingen i stigende BMI (Body Mass Index) i mange EM-lande. Konsekvenserne er ikke til 

at overse. Som resultat var Kina i 2013 hjemsted for den største procentvise andel af diabetikere i verden 

med 11,6% af befolkningen (kontra 1% i 1980) [Journal of the American Medical Association]. Med +2.200 

McDonald’s restauranter i Kina71 udgør Kina ca. 6% af det totale antal af restauranter på 36.89972 (2016 tal). 

Ifølge Bloomberg har McDonald’s samlet set 5.942 restauranter i EM-lande, svarende til lige over 16% af 

                                                           
67 http://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/emerging-trends-pwc-healthcare/chronic-diseases.html (23/4-
2017) 
68 https://www-statista-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/statistics/699254/china-sales-in-fast-food-restaurants/ (24/4 
2017) 
69 https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-04-04/waistline-index-grows-as-emerging-markets-eat-fast-food 
(26/4 2017) 
70 http://www.businessinsider.com/obesity-matters-for-emerging-market-investors-2013-12?r=US&IR=T&IR=T (26/4 
2017) 
71 Det præcise tal er ikke tilgængeligt. 
72 https://www.statista.com/statistics/219454/mcdonalds-restaurants-worldwide/ 
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det samlede antal. Kæden planlægger at udvide antallet i Kina over de kommende 5 år med 1.250 nye 

restauranter73, en forøgelse på mere end 50% i Kina. Målt i restauranter vil det være Kina til det 

næststørste land efter USA (ca. 14.300 restauranter). Dette sker samtidig med at McDonald’s må lukke 

restauranter ned i både Japan74 og USA75. Så mens befolkningerne i de udviklede lande ser ud til at blive 

mere bevidste omkring kostvaner og usund mad, så er markedet for fast food fortsat stigende i EM-lande 

som Kina. Grundlaget for fortsat stigning i livstilssygdomme lader til stadig at være aktuelt i EM-landene, 

bl.a. diabetes. Flere diabetikere fører, ifølge Bowel Cancer UK, til flere tilfælde af tarmkræft og dermed 

også flere stomioperationer. Med udviklingen i fast food restauranter og en generelt søgen mod vestlig 

levestil, så vil der forventeligt fortsat være et stigende forretningsgrundlag for Coloplast i EM-landene. 

Da McDonald’s er et globalt mega-brand og den mest udbredte fast food kæde globalt set, ses kædens 

udvikling som en rettesnor for lignende fast food kæder i både EM-segmentet og I-lande. Der kan 

naturligvis være udsving i resultater, ekspansion af forretning og generel udbredelse hvis man kigger på 

andre udbydere. 

Anti-body shaming: 

Som nævnt i beskrivelsen af de fire divisioner, så er lidelserne som Coloplast’s brugere ofte meget tabu 

belagte. Patienter vil gerne undgå at skille sig ud fra mængden og det kan være f.eks. være svært på 

stranden, da en stomi pose ikke er til at undgå at få øje på. En stomi operation kan altså, ud over de fysiske, 

have store sociale konsekvenser for patienterne. 

De senere år er der blevet større og større fokus på skønhedsidealer, især på sociale medier. En bevægelse 

mod de traditionelle skønhedsidealer er opstået, som hylder både mangfoldighed og folk som ser 

anderledes ud. På sociale medier som Instagram - et medie hvor den enkelte bruger kan lægge billeder op 

som følgerne så kan ”like” og på den måde anerkende – er det blevet populært at fremhæve forskellighed i 

et positivt lys. Man gør det ved at tilføje hashtag symbolet # (på dansk firkant eller havelåge) i teksten 

under billedet. Et eksempel er hashtagget #EffYourBeautyStandards som har budskabet at ”mennesker i 

alle størrelser, skal omfavne deres udsende som det er nu” [Tess Holliday]. Hashtagget er skabt af model og 

anti body-shaming forkæmper, Tess Holliday76. Stomi patienter er også blevet en del af anti-body shaming 

bølgen under hashtagget #GetYourBellyOut (årsagen til at ordene skal stå uden mellemrum er, at når man 

klikker på hashtagget, så vil man få alle billeder med det pågældende hashtag frem på én gang). Fire yngre 

                                                           
73 http://www.bbc.com/news/business-35937368 (26/4 2017) 
74 http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/29/business/corporate-business/ailing-mcdonalds-japan-accelerates-
outlet-closures-looks-190-shuttered-february/#.WQCLJsakItI (26/4 2017) 
75 http://www.businessinsider.com/mcdonalds-shrinks-us-restaurants-2015-6?r=US&IR=T&IR=T (26/4-2017) 
76 http://www.tessholliday.com/about/ (26/4 2017) 

http://www.bbc.com/news/business-35937368
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/29/business/corporate-business/ailing-mcdonalds-japan-accelerates-outlet-closures-looks-190-shuttered-february/#.WQCLJsakItI
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/29/business/corporate-business/ailing-mcdonalds-japan-accelerates-outlet-closures-looks-190-shuttered-february/#.WQCLJsakItI
http://www.businessinsider.com/mcdonalds-shrinks-us-restaurants-2015-6?r=US&IR=T&IR=T
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engelske piger, som alle er stomi 

patienter, startede i 2014 en 

Facebook og Twitter kampagne 

med billeder af dem selv og 

deres stomiposer77. Siden da har 

flere tusinder stomi patienter 

lagt billeder op af dem selv, hvor 

stomiposen er synlig. Det har 

bl.a. medført artikler hvor stomi 

patienters kamp mod 

sygdommen og succes 

fremhæves. Et eksempel på en 

stomi patients kamp og efterfølgende sejr, er engelske Blake Bedford. Efter et længerevarende 

sygdomsforløb måtte Blake Bedford gennemgå en iliostomi og dermed leve med en stomi pose resten af 

livet. Artiklen fremhæver hvordan den tidligere bodybuilder gennem beslutsomhed og vilje formåede at 

genopbygge sit liv og skabe en karriere som sportsmodel, på trods af sin lidelse78. Siden 2014, hvor 

#GetYourBellyOut hashtagget første gang kom frem, er der blevet trykt adskillige artikler om stomi 

patienters succes med at vende tilbage til livet efter operationen. Billederne er af Blake Bedford, 

henholdsvist lige efter operationen og som han ser ud da artiklen trykkes i juli 2014. 

De sociale medier medvirker altså kraftigt til at afhjælpe nogle af de tabuer som bl.a. stomi patienter 

oplever, men også folk med lidelser af forskellig art generelt. 

• Levestilen i EM-landene peger på fortsat fremgang i antallet af personer som rammes af 

livsstilssygdomme. Som det fremgår af de fremlagte data forventes fastfood salget fortsat at stige 

pænt i Kina. Set i lyset af pæn fremadrettet forventet økonomisk vækst (fremlagt under 

økonomiske faktorer), så må det formodes at flere og flere, i både Kina og andre EM-lande, får råd 

til at spise ude. Fast food branchen må formodes, at kunne nyde godt af dette, samt den forøgede 

urbanisering. Levestilen i især EM-lande må forventeligt kunne medføre en større latent 

patientgruppe for Coloplast. 

• Anti-body shaming hjælper med at bryde tabuer om bl.a. de sygdomme som Coloplast’s patienter 

rammes af. Fordelen ved de sociale medier er, at de ofte bevæger sig på tværs af både geografi og 

                                                           
77 https://getyourbellyout.org.uk/ (26/4 2017) 
78 http://www.dailymail.co.uk/health/article-2710549/Bodybuilder-forced-career-devastating-bowel-disease-fitness-
model-colostomy-bag.html (26/4 2017) 

https://getyourbellyout.org.uk/
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religion. Kampagner som #GetYourBellyOut kan afstigmatisere sygdommene som fører til stomi 

operationer globalt, men især i lande med generelt lavt videns- og uddannelsesniveau. 

• Hvis demografi havde været en del af Sociokulturelle faktorer, så havde området haft markant 

større betydning for driften i Coloplast. Levestil, især i EM-lande, har også en vis indflydelse. I 

forhold til de to foregående faktorer, så vægter levestil og anti-body shaming noget mindre i 

betydning for driften. Sociokulturelle faktorer sættes til 2 i betydning for driften. 

Teknologiske faktorer: 

De teknologiske faktorer kan forstås på mange måder. Generelt set er Coloplast ikke en teknologisk tung 

virksomhed. De juriske krav til produkterne fra sundhedsmyndigheder mindsker også virksomhedens 

råderum indenfor kreativitet. Teknologiske faktorer kan dog også være i omverdenen som ændrer sig på 

godt og på ondt. 

Et eksempel på teknologisk udvikling i omverdenen som er positivt for Coloplast, ses i Afrika. I Nigeria har 

man siden 2014 kunne købe en basal sundhedsforsikring via sin smartphone. Betalingen foregik ligeledes 

over telefonen via teleselskabet79. På den måde har en større andel af befolkningen, især i landområderne, 

kunne få adgang til sundhedsydelser. Opfindelsen er positiv, set fra Coloplast’s synspunkt, idet den forøger 

gruppen af personer som kan få sundhedsdækning i EM-lande. Som oplyst under økonomiske faktorer er 

det netop nødvendig at have et privat supplement til de offentlige tilbud i mange EM-lande80. 

Et andet område som i disse tider rammes af voldsom teknologisk udvikling er autobranchen. En 

præsentation af Transportministeriet i USA fra 201381 oplyser at ”93% af trafikuheld er menneskeskabte” 

[Joseph Carra, direktør i National Highway Traffic Safety Administration].  

Et af de primære formål med selvkørende 

biler er netop at formindske trafikuheld 

markant. Fra et samfundsmæssigt 

synspunkt er dette yderst positivt. For 

Coloplast kan denne udvikling betyde 

færre stomi operationer, da uheld (ud 

over kræft) er en primær årsag til behovet 

for en stomi pose. For selvom at biler er 

                                                           
79 http://healthmarketinnovations.org/program/yello-health-cover (26/4 2017) 
80 http://www.swissre.com/media/news_releases/Multi-stakeholder_approach_needed_to_meet_the_long-
term_care_challenge_says_Swiss_Re_sigma_study.html (26/4 2017) 
81 http://www.japantransport.com/seminar/Carra_Presentation_20130320.pdf (side 10) (26/4 2017) 
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blevet mere sikre, så overvurderer for mange bilister stadig egne evner og undervurderer bl.a. 

konsekvensen af for hastighed82. Selvkørende biler kører ikke for stærkt, for de er ikke ved at komme for 

sent på arbejde eller har en mening om hvorvidt hastighedsskiltet burde signalere en højere tilladt 

hastighed. Ifølge analyse bureauet, McKinsey & Co, kan selvkørende biler reducere antallet af trafikuheld 

med 90%83. Dette forudsætter dog at alle biler på vejene bliver selvkørende. McKinsey forudser dog ikke at 

selvkørende biler vil blive solgt på det kommercielle marked indenfor de kommende 10 år. Der er dog 

allerede i dag få selvkørende biler i udvalgte stater i USA hvor de kører på forsøgsbasis. 

Såfremt lovgiverne godkender teknologien til kommerciel brug og de etiske problemstillinger bliver løst 

”hvis den selvkørende bil skal vælge imellem, at køre ind i enten forgængere eller en anden bil med 

passagerer”, så kan antallet af trafikuheld potentielt mindskes markant. Det kan koste Coloplast en del 

omsætning, da det vil reducere behovet for bl.a. stomi operationer. Det kan også ramme kontinens 

området, da en del rygmarvsskader (som kan være årsag til behov for engangskateter) kommer af 

trafikuheld. 

Selvkørende biler kan altså blive en markant risiko for dele af Coloplast’s forretning på sigt. 

Generel teknologisk udvikling indenfor sundhedssektoren, såsom andre måder at behandle sygdommene 

som i dag medfører behov for Coloplast’s produkter, er også en mulighed/risiko som kan opstå. Der forskes 

især meget indenfor kræft og må tiden kan man forvente andre og bedre behandlingsformer end dem som 

er i dag. Det er dog svært at konkludere på om det vil være ensbetydende med mistede forretninger for 

Coloplast. 

• Teknologiske opfindelser som sundhedssikring via mobiltelefonen er noget som gør en forskel her 

og nu i EM-lande. Det er dog svært at sige om dækningen af sundhedssikringen er vedrørende de 

mest basale ydelser eller ved svære sygdomme også. 

• Selvkørende biler kan måske med tiden forhindre trafikulykker helt eller komme tæt på. 

Teknologien eksisterer allerede nu, men der kan stadig være langt til at det bliver godkendt til 

kommerciel brug. 

• De sygdomme som Coloplast behandler og dem som ligger til grund for Coloplast’s produkter, kan i 

fremtiden blive behandlet på en anden måde. Det er dog svært at konkludere om dette vil være 

positiv, negativ eller neutral betydning for Coloplast. 

                                                           
82 http://www.npr.org/2016/10/20/498406570/tech-human-errors-drive-growing-death-toll-in-auto-crashes (26/4 
2017) 
83 http://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/ten-ways-autonomous-driving-could-
redefine-the-automotive-world (26/4 2017) 
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• Teknologiske faktorer sættes til 2 i betydning for driften. 

Miljømæssige faktorer: 

Coloplast hører ikke til blandt de mere forurenende typer af virksomheder, men da virksomheden har en 

del produktion vil der være noget. Der er de seneste 10 år kommet mere fokus på miljø og virksomheders 

udledning og derfor har miljøpolitik som minimum en effekt på Coloplast’s image. Og Coloplast har 

tilsyneladende en ganske effektfuld miljøpolitik. Virksomheden vandt i hvert fald Energiforum Danmark’s 

miljøpris84. Med afsæt i 150 projekter fordelt i hele virksomheden, har Coloplast kunne reducere 

udledningen af CO2 med 7%. Det er vel at mærke i takt med en stigende omsætning og dermed alt andet 

lige også en stigende produktion. Coloplast har bl.a. også kunne opnå en genanvendelsesgrad på 27% af 

produktionsaffaldet via optimeringsprocesser [Lone Stubberup, Coloplast 2015]. 

Coloplast oplyser yderligere i sin CSR rapport for 2015/16 at selskabet har som mål at reducere brugen af 

ftalater (som blødgør plastik, men kan være giftigt85) med 40% i 2017. I indeværende har man nået det 

halve86. Virksomheden har tidligere meldt ud at man har fået flere ordrer grundet miljø/csr politikken, så 

det er bestemt et område som skal tages seriøst. 

• Området ”miljø” har en mindre betydning for Coloplast end politik og økonomiske forhold. De 

positive tiltag virksomheden laver, kommer ikke ud til den brede befolkning. Coloplast er derfor 

heller ikke kendt som en miljøvenlig virksomhed. 

• Risikoen ved manglende opmærksomhed på området er dog ikke til at tage fejl af. Negativ 

miljøomtale vil koste på image og muligvis også på ordre siden. 

• Coloplast er ikke en forureningstung virksomhed, men har alligevel fokus på at reducere miljøspild 

og energiforbrug. 

• Miljømæssige faktorer sættes til 2 i betydning for driften. 

Lovmæssige faktorer: 

En stor del af de lovmæssige faktorer er for Coloplast de juridiske krav til virksomhedens produkter. Da 

Coloplast er i sundhedsbranchen, er der meget konkrete krav som produkterne skal leve op til. Kravene er 

til primært for at beskytte brugerne i produkterne. 

Netop på produktansvar er Coloplast løbet ind i en sag som de sidste par år har fyldt en del i virksomheden. 

Som beskrevet i regnskabsanalysen, så har Coloplast af flere omgange måtte hensætte beløb til retssagen i 

                                                           
84 http://plast.dk/2015/03/coloplast-vinder-miljoepris-for-helstoebt-klima-og-energiindsats/ (26/4 2017) 
85 http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/pvc-og-ftalater/ (26/4 2017) 
86 Coloplast CSR rapport 2015/16, side 8. 
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USA som har kørt siden 2011. Retssagen handler om produktansvar indenfor urologi divisionen, helt 

konkret produkter indenfor transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens. 

Den samlede hensættelse bliver, som nævnt i regnskabsanalysen, altså på 5,25 mia. DKK. Da Coloplast af 

flere omgange har måtte sætte beløbet op, så er det ikke sikkert at beløbet er endeligt. Der er dog indgået 

forlig i 90% af retssagerne87, så sagen må formodes snarligt at være afsluttede. Coloplast har dog ved 

seneste regnskab undladt teksten ”Efter at have indhentet ekstern juridisk assistance og vurdering er 

ledelsen af den opfattelse, at resultatet af disse retskrav ikke vil forårsage væsentlige tab ud over de 

hensatte beløb88”. Den var ellers at finde i de to foregående regnskaber, hvor man hensætte 1,5 mia. DKK 

og 3 mia. DKK. Så Coloplast tør altså ikke længere melde ud, at sagen er afsluttet. 

Coloplast har tidligere været i myndighedernes søgelys i USA (2014) i forbindelse med 

markedsføringsmetoderne i medico sektoren89. Myndighederne havde kig på hele sektoren og dermed også 

Coloplast. I løbet af 2015 indgik Coloplast forlig med myndighederne i USA for at undgå en længerevarende 

retssag, som det var tilfældet med førnævnte. Det er ikke oplyst hvor meget Coloplast skulle betale 

myndighederne eller præcis hvad man mente at Coloplast måske skulle have gjort forkert. Konsekvensen 

var at Coloplast i en periode, mens sagen stod på, ikke kunne have noget samarbejde med eksterne 

sælgere. Det er ellers normalt i USA, at udenlandske virksomheder hyrer eksterne sælgere og lader dem stå 

for salg og markedsføring. 

De to sager afspejler den ret høje juriske risiko der er indenfor medico branchen og sundhedsbranchen 

generelt. Især i USA er det kutyme at man sagsøger på kryds og på tværs når noget ikke går som forventet. 

Risikoen for sagsanlæg følger altså med det at være i branchen, men konsekvensen (5,25 mia. DKK på én 

samlet sag) kan blive ret alvorlig. Coloplast har en forsikring som dækker visse juriske omkostninger, men 

denne dækkede, som nævnt, mindre end 10% af virksomhedens samlede nedskrivning. 

• Sagsanlæg og/eller retssager er en normal risiko i sundhedsbranchen generelt. Det kan både 

omhandle produktansvar, men også patentovertrædelser. Man hører oftest om det i pharma- og 

biotek selskaber og det har ikke været muligt at fremskaffe data på hvor hyppigt det forekommer i 

medico branchen. Da både patientansvar og patentansvar vurderes til at være på samme niveau, så 

vurderes det, at medico branchen oplever sagsanlæg og retssager med nogenlunde samme 

hyppighed. Det hører også til sjældenhederne at Coloplast bliver nævnt i en sag så omfattende som 

den seneste i USA, så virksomheden lader til oftest at kunne styre udenom. Det må også antages at 

                                                           
87 http://www.business.dk/medico/det-goer-ondt-retssager-i-usa-kan-koste-coloplast-mindst-52-mia.-kr (27/4 2017) 
88 Coloplast årsregnskab 2014/15. side 54. + Coloplast årsregnskab 2013/14. side 52. 
89 http://www.business.dk/medico/coloplast-chef-det-er-en-situation-man-for-alt-i-verden-vil-undgaa (27/4 2017) 

http://www.business.dk/medico/det-goer-ondt-retssager-i-usa-kan-koste-coloplast-mindst-52-mia.-kr
http://www.business.dk/medico/coloplast-chef-det-er-en-situation-man-for-alt-i-verden-vil-undgaa
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en del mindre sager lukkes ned med forlig uden at der meldes ud om det. Lovgivningsmæssige 

faktorer sættes til 3 i betydning for driften. 

Delkonklusion: 

Konklusionen er PESTEL analysen er altså følgende: 

• Politiske faktorer sættes til 5 ud af 5. 

• Økonomiske faktorer sættes til 5 ud af 5. 

• Sociokulturelle faktorer sættes til 2 ud af 5. 

• Teknologiske faktorer sættes til 2 ud af 5. 

• Miljømæssige faktorer sættes til 2 ud af 5. 

• Lovgivningsmæssige faktorer sættes til 3 ud af 5. 

Coloplast påvirkes altså tungt af især det politiske område og det økonomiske område. Havde demografi 

ligget under Sociokulturelle faktorer, så havde det trukket betydningen væsentligt op, mens økonomiske 

var blevet en smule lavere end nu. 

På den korte bane: 

Virksomheden er begunstiget af at have en stor del af omsætningen fra et område (Europa) som er politisk 

stabilt (i forhold til resten af verden). Mange af landene ligger i den pæne ende af Verdensbankens og 

Forbes’ lister over hvor nemt/svært det er, at gøre forretninger i pågældende. Det er også landene i Europa 

+ øvrige udviklede lande som har det højeste offentlige forbrug i forhold til BNP i sundhedssektoren. Visse 

lande supplerer også godt på privatsiden med bl.a. sundhedsforsikringer. Adskillige valg i 2017 (Holland, 

Frankrig, Tyskland) kan dog medføre sundhedsreformer. Der er endnu ikke overblik over konsekvenserne 

for Englands udtræden af EU. Da Storbritannien er Coloplast’s største enkeltland, så kan det have 

håndgribelige konsekvenser for virksomheden. Valget i USA er også af stor betydning, da kandidaterne ser 

meget forskelligt på hvordan sundhedssektoren skal fungere fremover. 

På politisk topniveau er der i 2016 blevet talt en del om priserne for diverse sundhedsydelser. Det gælder 

især i USA, men også Frankrig har talt om for høje priser. Debatten går dog primært på medicin indenfor 

især områder som ikke direkte påvirker Coloplast. Dette kan dog ændre sig. 

Landene i øvrige markeder segmentet ser mindre stabile ud. Brasilien er, som nævnt, er en korruptionssag 

på højeste niveau. Saudi-Arabien har mistet enorme indtægter på den faldende oliepris og situationen 

mellem Rusland og Ukraine er langt fra løst. Landene har forholdsmæssigt lavt offentligt forbrug i forhold til 

BNP indenfor sundhedssektoren. Brasilien og Rusland har til og med negativ BNP vækst, hvilket aldrig er 
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godt. Det er derfor ikke svært at forstå, hvorfor Coloplast har valgt at drosle ned for engagementet i en del 

lande i segmentet på den korte bane. Landene scorer også dårligt på de nævnte lister (Forbes og 

Verdensbanken) over lande som er attraktive at lave forretninger i. 

På den lange bane: 

Mens den langsigtede forventede BNP vækst i Europa og de øvrige udviklede lande, ikke spås at vokse mere 

end de nuværende vækstrater, så spås landene i øvrige markeder helt andre vækstrater. Saudi-Arabien og 

Mexico spås en gennemsnitlig BNP vækst på 3% om året frem mod 2060. Kina 4% gennemsnitlig vækst og 

Indien på over 5% forventet BNP i samme periode. Det er langt over de markeder som i dag udgør en 

markant del af omsætninger hos Coloplast. Holdt sammen med et p.t. lavt offentligt forbrug i 

sundhedssektoren (som kan udbygges) og øgede muligheder for privat sundhedssikring, gør det landene i 

øvrige markeder yderst attraktive på den lange bane. De positive tiltag som sundhedssikring via 

mobiltelefonen, vil være medvirkende til at forøge det generelle sundhedsniveau i EM-lande. Set i forhold 

til hvor opdyrket især det europæiske marked er for Coloplast, så bør virksomheden holde fokus på 

mulighederne i EM-lande. Sammenholder man en forventet øget velstand/større middelklasse med en 

fortsat forventet stigning i livsstilssygdomme. Det må forventes at blive en positiv driver i Coloplast 

forretning. 

Det europæiske marked vil sandsynligvis fortsat udgøre en markant del af omsætningen på kort til 

mellemlangt sigt (+5 år), men potentialet i øvrige markeder segmentet må forventes at vokse i fremtiden. 

Det må forventes at koste mere at forøge markedsandelen i Europa, netop fordi markedet er så opdyrket 

her. Storbritannien forventes at opleve langsigtet vækst på gennemsnitligt 2,1%, hvilket er over 

gennemsnittet på 1,73% for de 20 europæiske lande som OECD har lavet langsigtet vækstprognose på90. 

Fastholdelse af nuværende markedsandel i Europa vil nok være mest realistisk at gå efter. 

Langsigtet må USA stadig ventes at have et pænt potentiale, men det handler mere om at Coloplast har en 

mindre markedsandel i USA end Europa. Den forventede langsigtede vækst ligger på 2,1%, et stykke under 

EM-landene og en smule over de fleste europæiske lande. Præsidentvalget i 2016 forventes ikke at påvirke 

Coloplast på den lange bane. 

Langsigtet er førerløse biler en risiko for en del af Coloplast’s forretning, da teknologien spås at reducere 

trafikulykker kraftigt. Ulykker er en stor bidragende faktor indenfor både kontinens og stomi. 

                                                           
90 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rkv9GWfX7VWhnI4WQWa3PM7QfJf-cN4yCErMLd7medI/edit#gid=0 
(27/4 2017) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rkv9GWfX7VWhnI4WQWa3PM7QfJf-cN4yCErMLd7medI/edit#gid=0
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Miljømæssigt har Coloplast en fornuftig retning. Der er klare mål omkring nedbringelse af 

hormonforstyrrende og andre skadelige stoffer i produkterne og Coloplast’s miljøpolitik har allerede kastet 

priser af sig. 

Juridisk set vil der altid være en risiko i medico branchen. De to sager i USA viser med al tydelighed dette. 

Ud over disse har Coloplast dog ikke været indblandet i større sager om produktansvar eller 

patentkrænkelse i lang tid. Lovmæssige faktorer forventes derfor ikke at have nævneværdig langsigtet 

påvirkning. 

Porters 5 forces: 

Modellen analyserer virksomhedens branche delt op på 5 områder. Formålet er at vurdere hvor stærkt 

Coloplast står i forhold til konkurrenter (bestående og nye), leverandører og kunder. Som udgangspunkt 

laves Porters 5 forces på virksomheden som helhed. På de områder hvor de fire divisioner afviger meget fra 

hinanden, vil de blive behandlet separat. 

Truslen fra nye indtrængere: 

Det kan variere fra division til division hvor nemt det er at komme ind på markedet. Generelt er de 

lovgivningsmæssige krav til fremstilling af produkter indenfor sundhedssektoren dog meget høje. Det 

gælder især i den vestlige verden. Det kræver en vis know how og stor kapitalbinding at starte 

produktudvikling op indenfor samtlige fire forretningsområder. En risiko er dog at en bestående konkurrent 

indenfor f.eks. stomi lige pludselig træder ind på markedet for kontinens. Der er et vist samspil mellem 

stomi, kontinens og urologi og det kan derfor ikke udelukkes, at nuværende konkurrenter vil brede over 

områderne som Coloplast har gjort det. 

Det vurderes som en større risiko at bestående konkurrenter udvider til flere af Coloplast’s områder end at 

nye spillere melder sig på banen. Dette grundet de høje krav til kapital krav og krav til produktion og 

produktkrav i sundhedssektoren. 

• Truslen fra nye indtrængere vurderes til 2. 

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder: 

Stomi: 

Markedet for Stomi er i store træk delt op imellem Coloplast, ConvaTec (hovedsæde Storbritannien) og 

Hollister (hovedsæde USA). Coloplast oplyser markedets værdi til 14 mia. DKK i 201591. Coloplast oplyser et 

                                                           
91 Da Coloplast har forskudt regnskabssæson, har konkurrenterne ikke aflagt 2016 regnskab. 2015 bruges derfor til 
sammenligning af markedsandel. Coloplast’s markedsandel er stort set identisk i procent for 2016. 
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salg på 5,567 mia. DKK i Stomi92. Det svarer til en markedsandel på 39,76%. ConvaTec oplyser et salg på 

3,459 mia. DKK93,94. Det svarer til en markedsandel på 24,71%. Hollister er ikke børsnoteret, så selskabet er 

ikke tvunget til at fremlægge årsrapporter. Det har ikke været muligt at fremskaffe salgstal fra Hollister 

målt på divisioner. Coloplast og ConvaTec står til sammen for 64,47% af markedet, så Hollister kan 

maksimalt have en markedsandel på lidt over 35%. Et marked med få store spillere betegnes som Oligopol 

eller Differentieret Oligopol95. Det afhænger af om markedet vurderes som værende homogent (ingen 

præference) eller Heterogent (nogen præference). For slutbrugeren (patienten) er der næppe den store 

præference, da personen formentligt ikke kender producenterne på forhånd. Coloplast’s kunder er dog 

behandlerne. Det er dem som vælger hvilken producents produkter de ønsker at købe til deres sygehus, 

sundhedsorganisation, m.v. og de må formodes at have præferencer. Markedet vurderes derfor til at være 

Differentieret Oligopol. Som nævnt sidder Coloplast relativt tungt på det europæiske marked med en 

regional andel på 40-50%, men virksomheden er svag i USA. Det er ikke lykkedes Coloplast at komme på 

listen hos de to store indkøbsorganisationer96, Novation og Premier. Det er ConvaTec og Hollister til 

gengæld. Konkurrencen de tre virksomheder imellem vurderes til at være meget hård. Som oplyst er USA et 

af Coloplast’s store fokusområder og netop en forøgelse af markedsandelen på stomi i USA, må stå øverst 

på prioritetslisten. Med den forventede markedsvækst på 4-5% og markedet delt op imellem sig, må stomi 

markedet vurderes som værende ganske attraktivt på både kort og lang bane. Dette understreges blot af 

Coloplast gennemsnitlige vækst over de seneste 5 år på 7,2%. 

Kontinens: 

På kontinens markedet er Coloplast også den største spiller. Den samlede værdi for 2015 oplyses til 

omkring 11 mia. DKK. (11,5 mia. DKK benyttes) Coloplast har i 2015 salg for 5,019 mia. DKK, svarende til en 

markedsandel på 43,64%97. De største konkurrenter oplyses at være Wellspect, Hollister og Bard CR. Ifølge 

konsulent bureauet, iData Research, sidder Coloplast og Wellspect på katetermarkedet i Europa98. 

Wellspect er en del af det børsnoterede amerikanske selskab, Dentsply Sirona Group som primært gør sig i 

tandlægeudstyr og implantater. Det har ikke været muligt at få oplyst en markedandel på Wellspect, da der 

ikke offentliggøres tal fra selskabet. Hollister fremlægger, som nævnt, ikke regnskabstal. Bard CR er 

                                                           
92 Coloplast årsrapport 2014/15. side 8. 
93 Ved USD/DKK 6,71. Salg i USD oplyst til 515,6 mio. USD. 
94 ConvaTec Årsrapport 2015. side 6. https://www.convatec.com/about-us/investors/financial-reports/ (30/4 2017) 
95 https://virksomhedsokonomi.wordpress.com/tag/konkurrenceformer/ (30/4-2017) 
96 http://finans.dk/live/erhverv/ECE8506064/coloplastchef-har-meget-til-gode-i-usa-trods-misset-
kontrakt/?ctxref=ext (30/4 2017) 
97 I årsregnskabet oplyses en markedsandel på ca. 40%. Ved markedsværdi på total 11 mia. DKK ville salget medføre 
markedsandel på +45%. 
98 https://www.idataresearch.com/coloplast-wellspect-healthcare-lead-europe-urology-device-market-profitable-
urinary-catheters/ (30/4 2017) 

https://www.convatec.com/about-us/investors/financial-reports/
https://virksomhedsokonomi.wordpress.com/tag/konkurrenceformer/
http://finans.dk/live/erhverv/ECE8506064/coloplastchef-har-meget-til-gode-i-usa-trods-misset-kontrakt/?ctxref=ext
http://finans.dk/live/erhverv/ECE8506064/coloplastchef-har-meget-til-gode-i-usa-trods-misset-kontrakt/?ctxref=ext
https://www.idataresearch.com/coloplast-wellspect-healthcare-lead-europe-urology-device-market-profitable-urinary-catheters/
https://www.idataresearch.com/coloplast-wellspect-healthcare-lead-europe-urology-device-market-profitable-urinary-catheters/
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børsnoteret og i årsrapporten 2015 oplyses et salg på 5,73 mia. DKK. Tallet dækker dog både kontinens og 

urolog, da kontinens er en del af Bard CR’s urulogi division. 

Uden oplysninger om markedsandele eller salgstal kan vi ikke med sikkerhed slå konkurrenceformen fast. 

Ligeledes er hele kontinens markedet ikke ens. Coloplast oplyser at ”på kateter siden foretrækkes 

avancerede løsninger, mens der på uridomer og urinposer er mange udbydere, herunder 

lavpriskonkurrenter” [Coloplast 2015]. Da kateter delen er primær driver, vurderes kontinens divisionen 

med afsæt i denne. Da Coloplast selv oplyser de tre ovenstående som primære konkurrenter og de samme 

nævnes som store spillere af iData Research, så vurderes kontinens markedet at være differentieret 

oligopol, ligesom stomi. Konkurrencen er hård blandt de store spillere. Også her er Hollister hjulpet af at 

være på listen over foretrukne selskaber hos indkøbsorganisationerne. Coloplast står, som nævnt, stærkt i 

Europa med ca. 50% regional markedsandel og svagere øvrige etablerede markeder (herunder USA). 

Med en samlet markedsvækst på 5-6% om året og markedspræferencer mod avancerede løsninger 

vurderes markedet også at være attraktivt på både kort og lang bane. Også på kontinens har Coloplast 

outperformet markedet med gennemsnitlig vækst på 7,6% om året de sidste 5 år. 

Urologi: 

I forhold til hvad begrebet urology dækker, så har Coloplast valgt ikke at være repræsenteret på det fulde 

marked. Man har f.eks. fravalgt den del af urologi som omhandler kræft- og nyresygdomme. Nogle af 

konkurrenterne er har dog bredt sig mere ud over området og derfor er det svært at vurdere præcist hvor 

stærkt de står overfor hinanden. Den af markedet som Coloplast er med i vurderes til en samlet værdi på 9-

10 mia. DKK. I en rapport fra 2012 nævner, det London baserede konsulent bureau Visiongain, Coloplast, 

Boston Scientific, Bard CR, Olympus, Karl Storz og Endo Pharmaceuticals som toneangivende spillere på 

urologi markedet99. Den amerikanske hjemmeside, www.investsnips.com har nogle gengangere, samt 

Teleflex Inc. På en liste over de største amerikanske spillede. Coloplast ser selv Bard CR, Boston Scientific og 

Ethicon som de største konkurrenter. Da Coloplast er 4. største spiller med en markedsandel på 10-15%, så 

må der formodes at være mange aktører på markedet. I så fald er konkurrenceformen Monopolistisk 

konkurrence. Grundet specialiseringen i hver virksomheds produkter, er det begrænset hvor meget 

markedet tilretter sig som helhed.  

                                                           
99 http://medcitynews.com/2012/11/global-urology-devices-market-to-be-worth-8-6-billion-in-2022-up-from-4-4-
billion-in-2011/?rf=1 (30/4 2017) 

http://medcitynews.com/2012/11/global-urology-devices-market-to-be-worth-8-6-billion-in-2022-up-from-4-4-billion-in-2011/?rf=1
http://medcitynews.com/2012/11/global-urology-devices-market-to-be-worth-8-6-billion-in-2022-up-from-4-4-billion-in-2011/?rf=1
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Grundet den ringere markedsposition og de mange spillere, må markedet vurderes til at være forbundet 

med højere risiko for Coloplast end stomi og kontinens områderne. Coloplast har dog formået en højere 

gennemsnitlig vækst de seneste 5 år med 7,6% om året. Det er noget over markedsvæksten på 3-5%. 

Hud- og sårpleje: 

I Coloplast perspektiv har området altid stået lidt for sig selv, hvor der er en lidt større sammenhæng 

mellem de andre tre. Resultatmæssigt har der også været mindst stabilitet i denne division. Således måtte 

Coloplast i 2011/12 rapportere om negativ organisk vækst på -1% mod en markedsvækst i samme år på 

3%100. En markedsrapport fra 2013 af kommunikationsbureauet, PR Newswire, lister over 20 toneangivende 

selskaber indenfor hud- og sårpleje (wound care) heriblandt ConvaTec, Hollister, 3M, Smith & Nephew og 

Mölnlycke Health Care. Coloplast nævner selv ConveTec, Smith & Newphew, Mölnlycke og Urgo. 

ConvaTec oplyser et salg på 3,597 mia. DKK i 2015, mens Smith & Nephew (SN) har salg for 8,495 mia. DKK i 

2015101. Det er dog kun på 65% af SN’s salg hvor selskabet konkurrerer med Coloplast. Resten er på en del 

af sårplejemarkedet som Coloplast ikke er en del af. Da virksomhederne indenfor den samme division ikke 

engang kan sammenlignes til fulde, er det vanskeligt at vurdere styrkeforhold og konkurrencesituationen. 

Konsulent bureauet, Frost & Sullivan, fremlægger dog en rapport i september 2016, hvor de 8 ledende 

selskaber indenfor den brede forståelse af ”advanced wound care” nævnes102. Smith & Nephew og 

Mölnlycke er i toppen af listen som nummer 2 og 3. ConvaTec står som nummer 5 og Coloplast som 

nummer 6. Kun de to førstnævnte har samme type af produktportefølje. ConvaTec og Coloplast’s produkter 

varierer, både i forhold til de to første, men også i forhold til hinanden. Det er derfor meget svært at 

vurdere markedsandele ud fra rapporteret salg. Da flere forskellige kilder oplyser adskillige toneangivende 

selskaber på markedet for ”advanced wound care”, må det konkluderes at der også her en tale om 

Monopolistisk konkurrence. Frost & Sullivan konkluderer også indenfor kategorien, Moist Dressing 

(bandager til væskende sår), at selskaberne har vidt forskellige styrker ved deres produkter. Mölnlycke’s 

produkter fremhæves for sin Safetac teknologi, som gør at ”såret heler hurtigere med mindre risiko for 

traume i huden omkring såret” [Frost & Sullivan 2016]. Coloplast fremhæves for den smertestillende effekt 

som er en driver for Biatain produktet. 

Hud- og sårpleje vurderes også til at have en højere risiko end stomi og kontinens. De mange spillere og 

typer af behandling gør markedet mindre overskueligt og mere uforudsigeligt. Den del som Coloplast er en 

del af vurderes, af Coloplast, til at have en samlet værdi på 23-25 mia. DKK. Ud over dette kan Coloplast 

                                                           
100 Coloplast årsrapport 2011/12. side 7. 
101 https://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/smith_nephew_q4_fy_2015_results.pdf (side 9) 
(30/4 2017) 
102 https://ww2.frost.com/frost-perspectives/positioning-advanced-wound-care-market/ (30/4 2017) 

https://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/corporate/smith_nephew_q4_fy_2015_results.pdf
https://ww2.frost.com/frost-perspectives/positioning-advanced-wound-care-market/
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vælge at udvide produktsortimentet og dermed få adgang til et større marked. Selvom Coloplast tidligere 

har haft skuffende resultater indenfor hud- og sårpleje, så har selskabet gennemsnitligt haft en højere 

organiske vækst end markedet de sidste 5 år med 5,8% mod 3-5% markedsvækst. I den beregning trækker 

regnskabsåret 2011/12 en del ned. De sidste tre år har været markant bedre end markedsvæksten. 

• Rivaliseringen mellem eksisterende virksomheder sættes til 2 for stomi og kontinens. Den sættes 

til 3 for urologi og hud- og sårpleje. 

Trussel fra substituerende produkter: 

Den primære trussel fra andre former for produkter ses primært i forbindelse med den generelle udvikling I 

sundhedsbranchen. Ændringer i hvordan man behandler kræftpatienter kan f.eks. medføre færre tilfælde 

af stomioperationer. I den henseende er risikoen bestemt til stede. Da kræft stadig er en af de mest 

dødelige sygdomme, især i den vestlige verden, vil der også være stor fokus på forbedring i behandlingen af 

sygdommen. Selvom kræftbehandling uden bivirkninger eller en kur mod kræft vil være glædeligt, så 

vurderes det ikke som sandsynligt indenfor den kommende åre række. Generelt er der øget fokus på 

livsstilssygdomme, især i den vestlige verden. Kost og motion er kendte som et godt våben med diabetes, 

så de kunne betragtes som substituerende produkter. Desværre er der andre faktorer som konsekvenserne 

ved øget urbanisering og globalisering som gør at mange mennesker lever mindre sundt. 

Truslen vurderes som værende lav. Ikke mindst på grund af de meget høje produktkrav der er fra 

myndighedernes side. 

• Trussel fra substituerende produkter sættes til 1 for stomi, kontinens og urologi. I hud- og 

sårpleje sættes den til 3. Årsagen til den højere score i hud- og sårpleje er netop, at produkterne 

vurderes til at have ret forskellige styrker. Det er derfor ikke utænkeligt at et produkt med en ny 

fordel kan vinde indpas på markedet. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke: 

Det har ikke været muligt at få oplyst hvem Coloplast benytter som leverandører. Sydbank skriver som en 

kommentar til deres analyse af Coloplast at ”Coloplast anvender i visse tilfælde meget specielle råvarer i 

produktionen. For disse råvarer har Coloplast dog – i vidt omfang – sikret sig garantier for forsyningerne” 

[Sydbank 2/11-2016]. Størstedelen af Coloplast’s råvarer formodes at være plastik. Det antages at Coloplast 

selv forarbejder plastikken, så sundhedsmyndighedernes krav overholdes. Dette vil være i tråd med 

Sydbank’s kommentar om ”specielle råvarer i visse tilfælde”. 

Det antages at Coloplast relativt ubesværet kan skifte leverandør af plastik, hvorfor leverandørernes 

forhandlingsstyrke vurderes til at være lav. 
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• Leverandørernes forhandlingsstyrke sættes til 2. 

Kundernes forhandlingsstyrke: 

Da Coloplast ikke sælger sit produkt direkte til slutbrugeren, er kunderne hos Coloplast typisk sygehuse og 

offentligt instanser. Som nævnt, kom Coloplast ikke med på listerne over de foretrukne medico selskaber 

hos de store indkøbsorganisationer i USA. Premier havde ellers sin liste til revision i 2016 og det var håbet 

at Coloplast ville komme med. Coloplast oplyser i årsregnskabet 2015/16, at ”på trods af den manglende 

tilføjelse hos indkøbsorganisationerne, så har Coloplast mulighed for at indgå aftaler med mere end 

halvdelen af de amerikanske hospitaler103” [Coloplast 2016]. En væsentlig årsag til dette formodes, at være 

Coloplast meget tætte samarbejde med patienter, sygeplejersker og andre behandlere i selve 

produktudviklingen. På den måde er det nemmere for behandlerne at tage ansvar for produktet, når en 

patient skal vejledes om hvad der vil være optimalt at benytte. Den uafhængige engelske organisation 

kårede i 2015 Coloplast som mest den velrenommerede i sin branche for tredje år i træk104. En primær 

årsag er netop den store fokus på samarbejdet med både slutbruger og behandlere. Ved at inddrage 

brugere og behandlere søger Coloplast at bruge kundernes forhandlingsstyrke som et våben i forhold til 

konkurrenterne.  

Coloplast Care105 er et lignende tiltag, men her ligger indsatsen ikke i produktudvikling, men efter 

behandlingen. Coloplast Care er et program som patienten kan tilmelde sig online. Her får patienten 

mulighed for at holde kontakt med Coloplast omkring ”ikke-klinisk supplement til den kyndige introduktion 

og vejledning, man som patient får på hospitalet” [Coloplast Care 2016]. Programmet adresserer altså de 

bløde værdier omkring de sygdomme som medfører at en patient får brug for Coloplast’s produkter. Ved at 

hjælpe patienten til at vænne sig til den nye hverdag, f.eks. efter en stomioperation, opnår Coloplast god 

goodwill både hos patient og sygeplejersker/behandlere. Patienten opnår større tryghed, da råd og 

vejledning er lige ved hånden og sygeplejerskerne og behandlerne får lettet simple rådgivningsopgaver, 

som Coloplast så klarer. Der er altså en økonomisk gevinst for sygehusene, idet færre lønningstimer skal 

bruges på simple råd og vejledning. Coloplast Care henvender sig til patienter indenfor stomi og kontinens. 

Coloplast oplyser i årsregnskabet 2015/16 at de betjente mere end 400.000 patienter106 i det forgangne år 

via Coloplast Care programmet. 

                                                           
103 Coloplast årsrapport 2015/16. side 13. 
104 http://networking.f5.dk/2015/06/16/coloplast-bliver-beloennet-for-at-have-brugeren-i-centrum/ (30/4 2017) 
105 https://www.coloplast.dk/om-coloplast-danmark/ekstra/care-sundhedspersonale/ (30/4 2017) 
106 Coloplast årsrapport 2015/16. side 4. 

http://networking.f5.dk/2015/06/16/coloplast-bliver-beloennet-for-at-have-brugeren-i-centrum/
https://www.coloplast.dk/om-coloplast-danmark/ekstra/care-sundhedspersonale/
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Det er dog vigtigt at være opmærksom på at kundernes forhandlingsstyrke er stor. Offentlige instanser kan 

skære i tilskud og på den måde presse producenterne på prisen. I USA er de fleste hospitaler privatejede, 

men de benytter sig i større og større grad af indkøbsorganisationer for at stå stærkere i 

forhandlingssituationen. Det samme gælder mange sundhedsforsikringer i USA. De har også en stor 

interesse i at få behandlingen så billigt som muligt. 

• Kundernes forhandlingsstyrke sættes til 4. 

Delkonklusion: 

For virksomhederne i branchen, især indenfor stomi og kontinens, vurderes branchen at være ganske 

attraktiv. Det gælder dog kun for de bestående. Det vurderes at være yderst vanskeligt for at ny spiller at 

træde ind på de to områder grundet de nuværende virksomheders stærke position. Coloplast bør kunne 

koncentrere sig om sine nuværende konkurrenter i de to divisioner.  

I urologi er de bestående virksomheder også hjulpet af meget høje krav fra sundhedsmyndighederne. Her 

er der dog flere aktører på markedet. Sammenholdt med Coloplast’s markedsandel på 10-15% er området 

ikke helt så attraktivt som de to store divisioner. En lavere markedsandel er dog også ensbetydende med 

mere plads til vækst. 

For hud- og sårpleje er der modstridende faktorer. Det ret høje antal aktører, samt den lave grad af 

gennemskuelighed over direkte og indirekte konkurrenter gør markedet mindre attraktivt. Coloplast’s 

beskedne position som nummer 5 i markedet trækker også lidt ned. Omvendt så vurderer Coloplast selv 

værdien af markedet højere end ved de tre andre markeder. Der er også områder som Coloplast endnu ikke 

er inde på og værdien af det er ikke medregne i Coloplast’s nuværende estimater. Konsolidering i hud- og 

sårpleje området kunne også gøre markedet mere attraktivt. Det er mere risikofyldt end stomi og 

kontinens, men der er også muligheder. 

I alt en konkurrencesituation som varierer fra division til division. Det er en vigtig faktor i budgetteringen. 

Leverandørerne forventes ikke at påvirke Coloplast nævneværdigt. Virksomheden formodes i store træk 

kun at købe råvarer og selv producere sine produkter. Plastik er en ret genetisk vare og det formodes at 

Coloplast kan bruge sin størrelse i forhandlingssituationer. Hvis Coloplast selv forarbejder råvaren, så kan et 

leverandørskifte ske relativt ubesværet. Eneste downside er Coloplast’s behov for plastik. Det er næppe 

sandsynligt at alle leverandører kan levere i den mængde Coloplast skal bruge. 

Kunderne er den sværeste del, men også hvor Coloplast i årevis har ydet en stor indsats. Med store 

indkøbsorganisationer, som ikke forvente at blive mindre magtfulde, er det vigtigt for Coloplast på den 
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lange bane, at få sine produkter med på listerne over foretrukne. Selvom Coloplast påvirker både patienter 

og behandlere, så mindsker det næppe købers relativt stærke position. Det gælder både private og 

offentlige instanser. Coloplast’s retssag i USA omhandlende produktansvar indenfor urologi har næppe 

styrket forhandlingssituationen i USA. Det er derfor vigtigt at Coloplast fortsat inddrager patienter og 

behandlere, især i USA. Kundernes forhandlingsstyrke vurderes lige stærk i alle fire divisioner. 

På den korte og mellemlange bane vurderes det ikke, at behandlingsmetoderne ændrer sig radikalt 

(substituerende produkter). Det er svært at se hvad der skulle komme og revolutionære stomi og kontinens 

behandling. Det samme vurderes at gælde urologi. Risikoen ses lidt større i hud- og sårpleje som heller ikke 

har en så naturlig sammenhæng som de andre tre divisioner. Her er der allerede ret forskellige gavnlige 

effekter hos producenterne og derfor vurderes det mere sandsynligt at en ny metode pludselig opstår. 

SWOT: 

Modellen som normalt udelukkende sammenfatter hovedpointerne i den strategiske analyse, er en 

medvirkende årsag til, at den finansielle analyse kom før den strategiske analyse i denne opgave. 

Hovedkonklusionerne af den finansielle analyse tages nemlig med i SWOT analysen. 

Modellen opdeles i fire områder. Styrker (Strengths), Svagheder (Weakness), Muligheder (Opportunities), 

Trusler (Threats). Som udgangspunkt vedrører Styrker og Svagheder interne faktorer og Muligheder og 

Trusler kommer eksternt fra. Muligheden for at geare virksomheden stammer dog fra det interne forhold, 

at der ingen gæld er. 

SWOT’en sammenfatter de faktorer som herefter danner grundlag for budgetteringen til selve 

værdiansættelsen. 

SWOT modellen - egen tilvirkning 
       

Styrker: 
     

Muligheder: 
   

Colplast Care - 5 
    

Demografisk udvikling, især i Europa - 5 
 

Høj ROE og ROIC - 5 
    

Høje sundhedsudgifter målt i BNP - 5 
 

Omsætningsvækst og NOPAT vækst - 5 
  

Langsigtet forventet EM-vækst - 5 
 

Stor del af omsætning fra geopolitisk stabile områder - 5 Øgede livsstilssygdomme, især i EM - 5 
 

Markedsandele i stomi og kontinens - 4 
  

Plads til at forøge markedsandel i USA - 4 
 

Langsommere vækst i tunge omkostninger - 4 
 

Mulighed for at geare virksomheden - 4 
 

Stordriftsfordele - 3 
    

Flere private sundhedsforsikringer, især i EM - 3 
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Ingen gæld - 3 
    

Anti-body shaming kampagner - 2 
 

Nødvendighedsprodukter - 3 
        

Miljøfokus/pris - 1 
         

Svagheder: 
    

Trusler: 
    

Ikke på indkøbsorganisationernes liste i USA - 5 
 

Økonomisk krise i Europa - 5 
  

Meget afhængig af Europa - 5 
   

Sundhedsreformer i USA og/eller Europa - 5 
 

Meget afhængig af stomi og kontinens - 4 
  

Øget politisk ustabilitet i EM-lande - 4 
 

Lav markedsandel i urologi og hud- & sårpleje - 3 
 

Øget fokus på priser for sundhedsydelser - 3 

      
Flere retssager, især i USA - 3 

  

      
Flere discount produkter - 2 

  

      
Selvkørende biler - 1 

   

 

Budgettering: 

Med udgangspunkt i resultaterne af den finansielle og strategiske analyse fastlægges faktorerne til brug for 

DCF analysen af de fire forretningsområder. Budgetteringen har dog nogle udfordringer. Coloplast oplyser 

kun omsætningstal på de fire forretningsområder. Indtjeningen på det enkelte område er derfor estimeret 

ud fra en række givne faktorer. 

Omsætning: 

For at give budgetperioden så stor vægt som muligt i den endelige værdiansættelse, sættes perioden til 10 

år. Man kunne også have valgt det halve, men det havde formindsket vægten af budgetperioden i forhold 

til terminalperioden. 

Stomi: 

Den gennemsnitlige organiske vækst de sidste 5 år i stomi, har været 7,2% om året. Det er over den oplyste 

markedsvækst på 4-5% om året. Den lavest rapporterede vækst i perioden er 6% (2011/12 og 2014/15). 

Den højeste er 9% (2015/16). En stor del af forklaringen på det gode regnskabsår for stomi var lanceringen 

af det nye produkt, SenSura Mio Convex. Det eneste problem i divisionen var, at Coloplast ikke kunne følge 

med efterspørgslen på produktet. Det blev lanceret i 16 lande i 2015/16 og med forventet udbredelse til 

flere lande i det kommende år, forventes Coloplast at kunne holde en høj omsætningsvækst på den korte 

bane. Det forventes også at Coloplast vil fastholde fokus på tilbehørsprodukterne, som Brava serien.  
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Da Coloplast, som nævnt, i årsregnskabet oplyser at ”50-60% af samtlige stomioperationer skyldes kræft” 

[Coloplast 2016] og Bowel Cancer UK oplyser ”alder over 50” [Bowel Cancer UK] som en af de primære 

faktorer til tarmkræft, så vurderes den demografiske udvikling også som en væsentlig driver i 

omsætningsvæksten i stomi divisionen. Som vist under økonomiske faktorer i den strategiske analyse, så 

forventes andelen af ældre at stige markant, både i Europa og globalt set. Ifølge IMF bliver vi også flere 

totalt set. Fra 2015 og frem til 2050 forventes befolkningstallet at stige fra 7,35 mia. til 9,73 mia. svarende 

til en stigning på 32,38% over perioden. Den forventede befolkningsvækst, samt den demografiske 

udvikling må derfor forventes at forøge forretningsgrundlaget i stomi betragteligt. 

Den forventede økonomiske udvikling i EM-landene forventes også at understøtte: 

• Vækst i BNP og dermed mulighed for at forøge de offentlige budgetter i EM-lande.  

• Den stigende velstand bør også understøtte større udbredelse af private sundhedsforsikringer. 

Netop for at understøtte et hurtigere løft i sundhedssektorerne i EM-lande. 

• Stigning i livsstilssygdomme. Den fortsatte udbredelse af fast food restauranter støtter denne 

påstand. Stigende urbanisering og længere arbejdstider, gør at mange vælger det hurtige 

alternativer, både morgen, middag og aften. 

Coloplast oplyser på roadshow præsentationen i september 2016, at selskabet fortsat investerer i DtC 

(Direct to Consumer = Direkte til Forbrugeren) via online kanaler som Facebook og YouTube107. Da YouTube 

er ejet af Google, er det ikke utænkeligt at man også markedsfører bl.a. Care programmet her også. 

Coloplast oplyser på samme roadshow at selskabet ser pres på tilskud til stomi i Frankrig og Holland. I andre 

europæiske lande, som Storbritannien er der dialog om generelle reformer108. 

På baggrund af ovenstående faktorer budgetteres omsætningen som set nedenfor: 

Omsætningsvækst Stomi 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

10,00% 10,00% 9,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,50% 4,00% 

 

Omsætningsvæksten i budgetperioden starter på et højere niveau end Coloplast selv har meldt ud. Årsagen 

til den høje omsætningsvækst i budgetperiodens begyndelse, skal primært ses i den meget succesfulde 

                                                           
107 https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-
16/Q3_1516_RS%20presentation.pdf (side 40) (30/4-2017) 
108 https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-
16/Q3_1516_RS%20presentation.pdf (side 38) (1/5-2017) 

https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q3_1516_RS%20presentation.pdf
https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q3_1516_RS%20presentation.pdf
https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q3_1516_RS%20presentation.pdf
https://www.coloplast.com/Documents/Investor%20Relations/Presentations/2015-16/Q3_1516_RS%20presentation.pdf


Simon Staal Salkert Sum of All Parts analyse af Coloplast Lennart Jønsson 

61 
 

lancering af SenSura Mio Convex. Coloplast Care forventes også at kunne tiltrække flere brugere til stomi 

segmentet. De to faktorer, sammenholdt med den høje markedsandel i det attraktive europæiske marked 

og at Coloplast i 2015/16 oplyste fremgang i USA indenfor stomi, danner grundlag for den forventede 

omsætningsvækst. 

På den længere bane ses der forøget risiko for sundhedsreformer i flere vestlige lande, hvilket kan føre til 

prispres. Den forventede stigende BNP udvikling i EM-lande balancere denne risiko ud. Efter 2021/22 

sættes omsætningsvæksten dog lavere end Coloplast egne nuværende forventninger til den samlede 

omsætningsvækst på 7-9%. Hvis Coloplast skal kunne indfri egne forventninger, så kræver det at stomi 

fortsat er en drivende faktor. Det vurderes som meget realistisk. 

Kontinens: 

Den gennemsnitlige organiske vækst de sidste 5 år i kontinens, har været 7,6% om året. Det er over den 

oplyste markedsvækst på 5-6% om året. Den lavest rapporterede vækst i perioden er 5% (2015/16). Den 

højeste er 10% (2013/14). Resultatet for 2015/16 er klart skuffende, især i USA som også indenfor 

kontinens bør have høj prioritet. Lagerreduktioner af især standard katetre (bl.a. som følge som 

sammenlægning af distributører i USA). Det er dog positivt for at Coloplast at højkvalitets produktet, 

Peristeen, klarede sig godt i USA. Det bevidner om vigtigheden af, at Coloplast fortsætter med at skabe 

mere værdi i produkterne frem for at konkurrere på pris. Coloplast Care programmet, som også dækker 

kontinens, vil være en yderst vigtigt våben på markedet for kontinens i USA. Der foreligger ikke salgstal for 

USA, men da de fleste europæiske lande fremhæves positivt indenfor kontinens og det eneste andet land 

som nævnes som negativ faktor er Saudi-Arabien, antages det at det primært er USA som trækker ned. 

Øvrige etablerede markeder (som USA er en del af) står for en højere andel af den samlede omsætning end 

øvrige markeder (som Saudi-Arabien er en del af). 

Det vurderes at markedet i USA vil være udfordret så længe Coloplast ikke er blandt 

indkøbsorganisationernes foretrukne selskaber. Det er dog vurderingen at Coloplast’s tiltag med direkte 

support af patienterne efter operationer vil være attraktivt for både sygehuse og sundhedsforsikringer i 

USA. Netop da disse vil opnå en økonomisk gevinst ved at lade Coloplast klare lette support/støtte opgaver 

for patienten i forløbet efter operationen. At Coloplast kan melde om over 400.000 tilmeldte patienter 

vurderes at vidne om programmets succes. Det kan derfor blive rambukken som får slået døren endegyldigt 

ind hos indkøbsorganisationerne og dermed det brede amerikanske marked. 

Kontinens er også et område som er kraftigt begunstiget af den demografiske udvikling, idet både alder og 

livsstil i høj grad vurderes at påvirke risikoen for kontinens. Den økonomiske udvikling i EM-lande forventes 

også at begunstige kontinens, ligesom med stomi. 
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En generel trend med produkter af højere kvalitet (”intermitterende katetre, som alternativ til permanente 

katetre” og ”uridomer og benposer, som alternativ til voksenbleer”) [Coloplast årsrapport 2015/16] 

forventes at drive en stærkere organisk vækst i kontinens divisionen fremadrettet. Dette ses ved at både 

Japan og Australien har forbedret tilskudsordningerne for kateterbrugere [Coloplast årsrapport 2015/16]. 

Nedgangen i vækst i kontinens vurderes altså at være på baggrund af engangsfaktorer som ikke vil gentage 

sig. Yderligere konsolidering i distributører i USA kan dog ikke udelukkes helt. 

På roadshowet i september 2016 oplyser Coloplast om risiko for reduktion i tilskud indenfor kontinens i 

Frankrig, Tyskland og Holland. 

En anden risikofaktor er selvkørende biler. Den største gruppe af brugere engangskatetre kommer af 

rygmarvsskader. Ifølge foreningen RYK – rygmarvsskadede i Danmark skyldes mange af disse 

trafikulykker109. Selvkørende biler vil forventeligt kunne reducere dette antal betragteligt. Som vist under 

teknologiske faktorer så forventes selvkørende biler ikke at blive udbredt på massiv skala indenfor de 

kommende 10 år. Risikoen ses derfor som værende begrænset. 

Med afsæt i god performance i hovedprodukterne PeriSteen og SpeediCath, samarbejde med en eller flere 

indkøbsorganisationer i USA og gunstig demografisk udvikling, samt økonomisk udvikling i EM-land, 

budgetteres omsætningen i kontinens som set nedenfor: 

Omsætningsvækst Kontinens 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

9,00% 9,50% 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,50% 4,00% 

 

Igen ser vi en periode med omsætningsvækst i toppen af Coloplast’s udmeldte spænd og to år med lidt 

højere vækst end de 7-9%. Væksten ses drevet primært af forventning om fortsat stabile markeder i de 

europæiske lande, adgang til indkøbsorganisationerne i USA, bl.a. ved hjælp af Coloplast Care og den 

demografiske udvikling. 

På længere bane ses der, ligesom i stomi, stigende risiko for sundhedsreformer i vestlige lande. Ud over 

den forventede langsigtede vækst i EM-lande, så kan offentlige reformer i vestlige lande medføre øget 

tegning af private sundhedsforsikringer. 

                                                           
109 http://www.ryk.dk/hvad-er-en-rygmarvsskade (1/5-2017) 

http://www.ryk.dk/hvad-er-en-rygmarvsskade
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Som det næststørste produktområde i virksomheden målt i omsætning forventes det at Coloplast vil 

fokusere end pæn del af de 2 mia. DKK, som i 2020 planen er tiltænkt væksttiltag, på fortsat vækst i 

kontinens. Dette ses bl.a. ved et nyt produkt i serien SpeediCath. ”SpeediCath Flex lanceres i alle 

hovedmarkeder i løbet af 2016/17” [Coloplast årsrapport 2016]. 

Urologi: 

Den gennemsnitlige organiske vækst de sidste 5 år i urologi, har været 7,6% om året. Det er over den 

oplyste markedsvækst på 3-5% om året. Den lavest rapporterede vækst i perioden er 5% (2014/15). Den 

højeste er 9% (20/12, 2013/14 og 2015/16).  

Det vigtigste ved resultaterne i urologi 2015/16 er, at USA gentagne gange fremhæves som driver. Det er 

essentielt da produkterne, som endte med at koste Coloplast samlede hensættelser på 5,25 mia. DKK i USA, 

kom fra urologi divisionen. To af områderne som fremhæves i USA er stressinkontinens og nedsunket 

underliv. Det er de samme områder som retssagen omhandlede110. Det må derfor konkluderes, at Coloplast 

har udskiftet produkterne som startede retssagen i 2011. De retslige opgør har altså ikke sat Coloplast i 

dårligere lys end, at virksomheden har kunne opleve stor fremgang i de nævnte produktområder i 2015/16. 

Penisimplantatet Titan fremhæves også og ligeledes i USA. 

Da flere af områderne i urologi drives af alder, ligesom stomi og kontinens, er divisionen også begunstiget 

af den demografiske udvikling. Således oplyser speciallæge, Henriette Svarre Nielsen, at ca. 50% af kvinder 

over 40 år rammes af nedsunket underliv111. Også stressinkontinens112 og impotens bliver mere hyppigt 

med alderen. Diabetes (som kan skyldes dårlige spisevaner/livsstil) er også en primær årsag til impotens113. 

Urologi bør derfor også opleve fremgang som følge af den stigende andel af ældre fremover. 

Selvom de retslige opgør på områderne stressinkontinens og nedsunket underliv vurderes til at være 

afklarede, så er risikoen i USA fortsat tilstedeværende. FDA (Food and Drug Administration) beordrede i 

2012 (året efter den anlagte retssag) Coloplast, og alle andre producenter, at udføre yderligere test for at 

sikre kvaliteten af de syntetiske net. Såfremt disse test ikke falder dårligt ud, så forventes Coloplast at 

kunne opretholde pæn vækst i urologi divisionen i de kommende år. Ud over at man på FDA’s hjemmeside 

kan læse, at Coloplast har indsendt alle relevante data114, så fremgår en endelig afklaring endnu ikke. 

                                                           
110 Coloplast årsrapport 2015/16. side 54. 
111 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/nedsunken-
livmoder/livmoder-nedsunken-oversigt/ (1/5-2017) 
112 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/aeldre/sygdomme/oevrige-sygdomme/urininkontinens-hos-
aeldre/ (1/5-2017) 
113 https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mandlige-koensorganer/symptomer-og-
tegn/impotens-rejsningsbesvaer/ (1/5-2017) 
114 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pss.cfm?t_id=292&c_id=739 (1/5-2017) 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/nedsunken-livmoder/livmoder-nedsunken-oversigt/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/nedsunken-livmoder/livmoder-nedsunken-oversigt/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/aeldre/sygdomme/oevrige-sygdomme/urininkontinens-hos-aeldre/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/aeldre/sygdomme/oevrige-sygdomme/urininkontinens-hos-aeldre/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mandlige-koensorganer/symptomer-og-tegn/impotens-rejsningsbesvaer/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mandlige-koensorganer/symptomer-og-tegn/impotens-rejsningsbesvaer/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPMA/pss.cfm?t_id=292&c_id=739
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Coloplast oplyser selv at man forventer at studierne forventes afsluttede i 2019/20115. Der må derfor 

forventes at være en vis risiko indtil da. 

Med afsæt i stærkt salg (især i USA) på de tre nævnte produkttyper, gunstig demografisk udvikling og 

forventet endelig afklaring af retssagen i USA, budgetteres omsætningsvæksten i urologi således: 

Omsætningsvækst Urologi 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

10,00% 10,00% 9,50% 9,00% 9,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 4,00% 

 

Som vist forventes der yderligere fremgang i urologi. Med en samlet markedsandel på 10-15% og lokal 

markedsandel på kun 5-15% i øvrige etablerede markeder (som USA er en del af) vurderes det, at der er 

plads til pæn fortsat vækst. Godt nok har Coloplast ikke et brugerbaseret program indenfor urologi som 

Care programmet, men her forventes Coloplast’s tætte samarbejde med behandlere og kirurger at bære 

frugt. Coloplast ser også selv dette som en primær driver i urologi divisionen, fremgår det af årsrapporten 

2015/16. 

Hud- og sårpleje: 

Den gennemsnitlige organiske vækst de sidste 5 år i hud- og sårpleje, har været 5,8% om året. Det er over 

den oplyste markedsvækst på 3-5% om året, men mindre imponerende end de andre tre divisioner. 

Gennemsnittet trækkes dog betragteligt ned af det første måle år som er 2011/12. Resultaterne i de andre 

fire år matcher eller er over markedsvæksten. Den lavest rapporterede vækst i perioden er -1% (2011/12). 

Den højeste er 10% (2013/14). Resultaterne svinger altså noget mere i virksomhedens sidste division. Det 

tolkes meget positivt, at Coloplast fremhæver både USA, Storbritannien og Kina som positive drivere i 

2015/16 regnskabet. Ud over at den geografiske spredning af de tre er noget nær optimal, så 

repræsenterer de forskellige stadier indenfor livsstilssygdomme. Mens USA og Storbritannien forhåbentlig 

kan se frem til aftagende vækst i antallet af livsstilsygdomme, så forventes det i Kina, at væksten vil 

fortsætte i pænt tempo et stykke tid endnu. Det er vigtigt fordi både alderdom og diabetes er afgørende 

faktorer i hud- og sårpleje. 

Som nævnt i rivalisering mellem eksisterende virksomheder i Porter analysen, så er der mange udbydere og 

stor konkurrence på området. Yderligere er de helbredende kvaliteter vurderet til at være ret forskellig fra 

produkt til produkt. Det kan derfor være svært at vurdere styrken af Coloplast’s produkter. I stomi og 

                                                           
115 Coloplast årsrapport 2015/16. side 40. 
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kontinens giver markedsandelene til dels en indikation af produkternes styrke, men i hud- og sårpleje er 

den globale markedsandel kun 7-9%. 

Det engelske privatejede healthcare kommunikationsbureau, Wounds International, har offentliggjort en 

undersøgelse fra 2013 hvor 39 patienter deltog i et forsøg omhandlende sårplejeprodukterne Biatain 

Silicone og Biatain Silicone Lite116. Begge produkter er stadig i sortimentet. Resultaterne af forsøget, som 

varede fra 29 april 2013 til 1 august 2013 ses nedenfor: 

 

 

 

Som det fremgår vurderes produkterne både som brugervenlige og i overvejende grad bedre eller meget 

bedre end tidligere anvendte sårplejeprodukter. Det trækker dog ned at undersøgelsen er fire år gammel 

og at der ikke er flere end 39 respondenter. Alt i alt må det dog vurderes at fordelingen af svarene er yderst 

tilfredsstillende. 

I tråd med Care programmet på stomi og kontinens, har Coloplast lavet et lignende program indenfor 

sårpleje ved navn The Triangle of Wound Assesment. Programmet vurderes at henvende sig primært til 

sygeplejersker, behandlere og andre fagfolk, men er ifølge Coloplast også rettet mod patienter. Der er ikke 

en hotline som i Care programmet, men informationer om typer af sår og hvilke faktorer er vigtige i 

forbindelse med behandling. Alt sammen for at komme tættere på både patient og behandlere. 

                                                           
116 http://www.woundsinternational.com/media/journals/_/929/files/wint_5-1_18-24.pdf (1/5-2017) 

Hvor nemt var produktet af påføre? 
Hvor effektivt er produktet  
sammenlignet med tidligere 
benyttede produkter? 

http://www.woundsinternational.com/media/journals/_/929/files/wint_5-1_18-24.pdf
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Baseret på den fordelagtige geografiske fordeling af salget i 2015/16, den fremadrettede demografiske 

udvikling, samt forventet udvikling i livsstilssygdomme, resultaterne af undersøgelsen og Triangle of Wound 

programmet, forventes hud- og sårpleje divisionen af opnå følgende omsætningsvækst: 

Omsætningsvækst Hud - og sårpleje 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 4,00% 

 

Som det blev konkluderet Porters analysen, så er risikoen højere i hud- og sårpleje og gennemsigtigheden 

er lavere, grundet de mange konkurrenter. Som den eneste division bliver sårpleje dog nævnt i forbindelse 

med allokeringen af de 2 mia. DKK som skal investeres i virksomheden i forbindelse med 2020 strategien. 

Det sender et tydeligt signal fra Coloplast om, at divisionen vil modtage stor fokus fremadrettet. Dette 

afspejles i den forventede omsætningsvækst for hud- og sårpleje. 

Omkostningerne: 

De 2 mia. DKK som Coloplast har øremærket i forbindelse med 2020 strategien skal bruges frem til 

regnskabet 2020/21, det vil sige de kommende fire regnskabsår. Beløbet svarer til 13,70% af omsætningen 

for regnskabsåret 2015/16. Det kan virke voldsomt, men bredt ud over fire år er det ”kun” 0,5 mio. DKK pr 

år. Ser man på de fire største udgiftsposter (produktion, distribution, administration og 

forskning/udvikling), så udgør disse 9,85 mia. DKK i 2015/16. Det er en stigning på 470 mio. DKK fra året før 

som var 9,38 mia. DKK. Den bebudede investering over de fire år forventes derfor ikke nævneværdigt at få 

driftsomkostningerne til at stige voldsomt. 

Coloplast færdiggjorde en udvidelse på ca. 20.000 kvadratmeter af virksomhedens fabrik i Tatabánya i 

Ungarn i august 2016117 [Coloplast 2016]. Omkostningen var på 150 mio. DKK. Coloplast udvidede i 2015 en 

anden fabrik, Nyirbátor i Ungarn. Omkostningen for dette blev ikke oplyst. Anlægsinvesteringerne har holdt 

sig stabilt på 600-700 mio. i regnskabsårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16. Med en forventning om 

yderligere høj omsætningsvækst, kan det ikke udelukkes at Coloplast udvider produktionen igen. Med 

afsæt i de sidste to udvidelser, forventes dette ikke at påvirke omkostningsniveauet nævneværdigt. 

Med udvidelserne i Ungarn forventes det at Coloplast kan fortsætte sin effektivitet og dermed forøge 

omsætning og driftsoverskud i et højere tempo end produktionsomkostningerne. 

                                                           
117 Coloplast årsrapport 2015/16. side 4. 
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Med fortsat fokus på Coloplast Care, kan dette gøre Coloplast mindre afhængige af distributører, især i 

USA. Coloplast nævner netop den ”brugerfokuserede markedstilgang” [Coloplast 2016] som et af 

områderne hvor de 2 mia. DKK skal allokeres. Distributionsomkostningerne kan dermed også vokse mindre 

end omsætning og driftsoverskud. 

Overskudsgraden – OG: 

Som oplyst i den finansielle analyse, så tynges overskudsgraden af kraftigt af de særlige poster i regnskabet. 

Det ses af at OG udregnet på NOPAT frem for Driftsoverskud efter skat giver en mere stabil udvikling i OG. 

Da Coloplast oplyser at der er indgået forlig i mere end 90% af retssagerne (som er årsagen til de særlige 

poster), vurderes det at der ikke kommer flere hensættelser som følge af retssagen i USA. Med baggrund i 

dette og forventning om at de tungeomkostningsposter stiger mindre end omsætningen og 

driftsoverskuddet, forventes OG derfor at stige i takt med EBIT. I hovedparten af budgetperioden sættes 

stigningen i bunden af EBIT stigningens spænd på 50 basispunkter. 

Det har ikke været muligt at fremskaffe data for estimering af forskel i indtjening på de fire divisioner. 

Coloplast afviser at oplyse noget og hos de børsnoterede konkurrenter, har det heller ikke været muligt at 

fremskaffe andet end overordnede omsætningstal. De sidste 5 års regnskaber indeholder ikke ledetråde til 

en eventuel forskel i indtjeningsmarginer i divisionerne. Det kan være fordi indtjeningen er meget ens, men 

det er mere sandsynligt at det hemmeligholdes grundet konkurrencehensyn. Patenter kunne være en 

indikator for eventuel højere indtjening i en division. Coloplast oplyser også at de i forbindelse med to 

opkøb (Mentor 2006 og Mpathy 2010) overtog en række patenter. Det er dog ikke nok information til at 

lave et estimat for alle fire divisioner. Man kunne også estimere på indtjeningsmargin på tre divisioner og 

udregne den sidste ved en simpel ligning, men ej her forefindes data til brug for estimat. 

De kirurgiske produkter i urologi vurderes til at være de dyreste, men udviklings- og 

fremstillingsomkostningerne kan også sagtens være højere. Forskellen i tilskud ændrer også på hvor 

profitabelt et produkt er for Coloplast. Indtjeningen sætter derfor ens på de fire divisioner. 

Aktivernes Omsætningshastighed – AOH: 

Som det fremgår af den finansielle analyse er vurderes AOH at være kunstigt høj i årsregnskabet 2015/16. 

Det gør den fordi den gennemsnitlige investerede kapital tynges markant af driftsforpligtelserne. Disse 

mere end fordobles i værdi fra 2012/13 til 2015/16. Årsagen er en markant stigning i lang- men primært 

kortfristede forpligtelser i forbindelse med retssagen i USA. Grundet procentdelen af forlig forventes de 

kortfristede forpligtelse at falde, hvilket vil bringe AOH til et mere normalt niveau. Niveauet mellem de 2,36 

i 2012/13 og 2,51 i 2013/14 virker mere realistisk. Varebeholdningerne er også steget meget (lige over 50%) 
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i de fem regnskabsår. Effektiviseringer kunne måske nedbringe disse. Set i lyset af en omsætningsvækst på 

33% i samme periode, er der måske ikke helt så meget at komme efter. Effektivisering i 

produktionsapparatet og en mindre nedbringelse af varelageret vurderes at være realistisk over den 

kommende periode og AOH ser derfor stige fra ”normalniveauet” 2,36-2,51 til 2,55 over budgetperioden. 

Kapitalstruktur: 

Da det er beslutte at benytte DCF modellen til værdiansættelse af de fire divisioner med RIDO som kontrol, 

bliver et vigtigt begreb WACC (Weighted Average Cost of Capital). WACC er den vægtede afkastkrav mellem 

egenkapitalen og fremmedkapitalen. Det er mindstekravet som virksomheden skal kunne generere for at 

kunne retfærdiggøre at der placeres investeringer i den. Man kan sige at WACC fortæller hvad kan forvente 

at få i afkast andetsteds ved samme risiko. Det er også vigtigt at ROIC, som er resultatet af hele 

virksomhedens drift, er højere end WACC. Hvis ROIC ikke er højere, destruerer virksomheden værdi og 

ejerne må antages at kunne opnå bedre afkast ved samme risiko andetsteds. 

Formlen for WACC skrives således118: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝑀𝑉𝐸
∗ 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑡) +

𝑀𝑉𝐸

𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝑀𝑉𝐸
∗ 𝑅𝑒 

• NIBD = Netto rentebærende gæld 

• MVE = Markedsværdi af egenkapital 

• Rd = Rente på fremmedkapital (afkastkrav på fremmedkapital) 

• Re = Afkastkrav på egenkapital 

• t = skattesatsen 

Det er afgørende for virksomheden at have den rigtige langsigtede kapitalstruktur. Både i forhold til hvad 

den kan levere af afkast til ejerne, men også i forhold til virksomhedens fremadrettede planer. På 

nuværende tidspunkt er Coloplast praktisk talt gældfri. Det medfører stor finansiel fleksibilitet. Opkøb kan 

foretages uden at skulle optage gæld og hvis virksomheden endelig skulle få brug for det, er den 

nuværende gældfrie status med til hæve kreditværdigheden voldsomt. 

Da virksomheden ikke har Netto Finansielle Forpligtelser, men Netto Finansielle Aktiver skal WACC 

omskrives119: 

                                                           
118 Financial Statement Analysis – Plenborg og Petersen 2012. Side 96. 
119 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. – Ole Sørensen. Side 42. 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑀𝑉𝐸

𝑁𝐹𝐴 + 𝑀𝑉𝐸
∗ 𝑅𝑒 −

𝑁𝐹𝐴

𝑁𝐹𝐴 + 𝑀𝑉𝐸
∗ 𝑅𝑓𝑎 

• NFA = Netto Finansielle Aktiver 

• Rfa = Effektiv rente (afkastkrav på) på finansielle aktiver. 

De øvrige er ens med forrige WACC formel. 

Omvendt så koster det aktionærerne afkast at virksomheden på nuværende tidspunkt ikke udnytter de 

finansielle muligheder. Som vist har Coloplast et stort SPREAD, men det bliver ikke udnyttet, da der ingen 

gæld er. Coloplast udnytter ikke muligheden for at benytte den finansielle gearstang. Et simpelt eksempel 

viser hvor stor effekt gearingen kan have på ROE. Hvis F.GEAR i 2015/16 ikke var negativ med -0,2016, men 

positiv med 0,05, så ville ROE’en gå fra de nuværende 64,31% til 84,90%. Coloplast går også glip af 

muligheden for at udnytte skatteskjoldet af eventuel gæld. Omvendt så medfører en gældsandel også 

højere risiko og, alt efter hvor høj en andel af gæld, mindre finansielt råderum. 

Da opgaven har til formål at værdiansætte Coloplast ud fra en langsigtet kapitalstruktur, så vælges en 

fremadrettet andel af fremmedkapital. Beslutning om fremmedkapital som en del af kapitalstrukturen 

tages ud fra betragtningen om, at ejerne langsigtet ikke vil acceptere at virksomheden ikke udnytter de 

muligheder som SPREAD medfører. 

Vi skal derfor have sat værdier på faktorerne i WACC. 

Afkastkrav til egenkapitalen: 

Den ene del af WACC’en er ejernes krav til egenkapitalens forrentning. Både Plenborg & Petersen (2012) og 

Ole Sørensen (2017) fremhæver CAPM som metode til at finde afkastkravet til egenkapitalen. Formlen for 

CAPM er således: 

𝐸(𝑅𝑒) = 𝑅𝑓 +  𝛽𝑒 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

• E(Re) = afkastkrav til egenkapitalen 

• Rf = Risikofrie rente 

• Β = Beta (systematisk risiko) 

• Rm = Markedsafkastet 

CAPM har dog nogle ret urealistiske forudsætninger120: 

• Alle aktiver er mulige at handle og antallet af disse er konstant 

                                                           
120 Kompendium i Finansiering – Chresten Koed & Michael Nielsen (2013). 
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• Der er ingen skat 

• Der er ingen transaktionsomkostninger 

• Alle investorer kan låne og placere til den risikofrie rente 

• Der er kun én periode 

• Afkastet på aktiverne er normalfordelt 

• Der er fuldkommen konkurrence – alle ved det samme 

Selvom ingen af forudsætningerne holder i den virkelige verden, så vurderes CAPM modellen at være den 

mest brugbare til udregning for afkastkravet til egenkapitalen. For at kunne lave beregningen skal vi 

fastsætte faktorerne i formlen. 

Den risikofri rente: 

Den risikofri rente er den rente som alle investorer kan låne og placere til. I mange år har man benyttet en 

10 årig dansk statsobligation. Årsagen til typen af obligationer er, at dansk statsgæld er AAA rated, hvilket 

svarer til et 13 tal på den gamle 13 skala i sikkerhed/kreditvurdering. Risikoen for at den danske stat ikke 

kan betale sig gæld er altså vurderet så tæt på nul procent som man kan komme. Udfordringen ved 

statsobligationer er at det generelle renteniveau er meget lavt i disse år. Renten har holdt sig på et lavere 

niveau i markant længere tid, end mange havde forudset. Og den kan i princippet sagtens blive hvor den er 

i en længere periode. Da værdiansættelsen indeholder en terminal periode som kan omskrives til ”al 

fremtid”, så vurderes renteniveauet på en 10 årig dansk statsobligation til at være for lavt. 

Et alternativ til statsobligationer er danske realkreditobligationer som også er AAA ratede, men også her er 

renteniveauet så lavt, at det ikke kan retfærdiggøres som rente i ”al fremtid”. 

En tredje mulighed er at tage et vægtet gennemsnit for de sidste ti år af både 10 årig stat- og 

realkreditobligationer og korrigerer for det nuværende inflationsniveau. Danmarks Statistik (www.dst.dk) 

viser kun rentesatser frem til 2011. De tal bliver forældede i forhold til en værdiansættelse i september 

2016. 

Da Coloplast er en international virksomhed med hovedparten af omsætningen udenfor Danmarks grænser 

vil man også kunne benytte et mix af statsobligationer i andre lande. Derfor er syv lande med høj 

kreditkvalitet valgt (AAA eller AA, rated af Fitch Ratings). Den gennemsnitlige 10 årige statsrente for de syv 

lande er som følger: 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gennemsnit 

Danmark 3,8 4,3 4,3 3,6 2,9 2,7 1,4 1,7 1,3 0,7 2,67 

http://www.dst.dk/
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Storbritannien 4,5 5 4,6 3,6 3,6 3,1 1,9 2,4 2,6 1,9 3,32 

Sverige 3,7 4,2 3,9 3,2 2,9 2,6 1,6 2,1 1,7 0,7 2,66 

Tyskland 3,8 4,2 4 3,2 2,7 2,6 1,5 1,6 1,2 0,5 2,53 

USA 4,8 4,6 3,7 3,3 3,2 2,8 1,8 2,4 2,5 2,1 3,12 

Australien 5,6 6 5,8 5 5,4 4,9 3,4 3,7 3,7 2,7 4,62 

New Zealand 5,8 6,3 6,1 5,5 5,6 4,9 3,7 4,1 4,3 3,4 4,97 

Landesnit 
          

3,41 

 

En rente på 3,41% er ret høj i forhold til renteniveauet nu, men i forhold til at nationsbankernes nul-renter 

eller negative renter næppe fastholdes i ”al fremtid”, så vurderes 3,41% som et fornuftigt niveau. Det 

gennemsnitlige inflationsniveau for de syv er: 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gennemsnit 

Australia 3,56 2,33 4,35 1,77 2,92 3,3 1,76 2,45 2,49 1,51 2,64 

Denmark 1,92 1,69 3,42 1,3 2,31 2,76 2,4 0,79 0,56 0,45 1,76 

Germany 1,58 2,3 2,63 0,31 1,1 2,08 2,01 1,5 0,91 0,23 1,47 

New Zealand 3,37 2,38 3,96 2,12 2,3 4,03 1,06 1,13 1,23 0,29 2,19 

Sweden 1,36 2,21 3,44 -0,49 1,16 2,96 0,89 -0,04 -0,18 -0,05 1,13 

United 

Kingdom 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0 2,51 

United States 3,23 2,85 3,84 -0,36 1,64 3,16 2,07 1,46 1,62 0,12 1,96 

Landesnit 
          

1,95 

 

Både Den Europæiske Centralbank (ECB) 121. og Centralbanken i USA (FED)122 har et inflationsmål på lige 

under 2% som indikator for en sund økonomi. Med en gennemsnitlig inflation på 1,95% for de syv lande 

vurderes det ikke nødvendigt at korrigerer den beregnede rente. 3,41% benyttes derfor som risikofri rente. 

                                                           
121 https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html (1/5-2017) 
122 https://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14400.htm (1/5-2017) 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
https://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14400.htm
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Beta: 

Beta er den systematiske risiko som virksomheden har i forhold til markedet (markedsporteføljen). Beta 

værdien for markedet er altid = 1. Betaværdier kan i overordnede træk vurderes som følger: 

• Beta > 1: Virksomheden har en højere systematisk risiko end markedet. Det medfører et højere 

afkastkrav. 

• Beta = 1: Virksomheden har samme systematiske risiko som markedet. Det medfører samme 

afkastkrav til begge. 

• Beta < 1: Virksomheden har lavere systematisk risiko end markedet. Det medfører lavere afkastkrav 

end til markedet. 

• Beta kan ikke være negativ. 

Beta kan udregnes ved at dividere standardafvigelsen på virksomhedens aktie med standardafvigelsen 

markedet. Herefter ganges korrelationskoefficienten mellem virksomheden og markedet til resultatet. 

Beregningen oplyser altså hvor meget (eller hvor lidt) virksomheds aktie har svinget i forhold til markedet. 

Det professionelle handelssystem, Prime Terminal, som bl.a. benyttes i Danske Bank udregner beta på 

Coloplast i forhold til OMX20 Capped indeks til 0,75 på værdier for de sidste 10 år123. Tallet afslører af 

Coloplast svinger lidt mindre i værdi over tid end OMCX20 Capped indeks. Aktien vil derfor betegnes som 

defensiv. Det stemmer fint overens med at Coloplast sælger nødvendighedsvarer. Omsætningen i Coloplast 

forventes dermed at være mere stabil end en finans- eller industri aktie og det bør medføre lidt mindre 

udsving over tid. 

Professor Aswath Damodaran universitet, NYU Stern i New York124, har offentliggjort en lang række 

corporate finance relaterede værdier på universitetets hjemmeside, bl.a. Beta værdien for forskellige lande 

og sektorer125. Sektoren Healthcare Products tilskrives en ugearet beta på 0,89, hvilket ikke er voldsomt 

langt fra de beregnede beta hos Prime Terminal. Da Coloplast kun har en kortfristet gældspost på 220 mio. 

DKK, svarende til gældsfaktor på 0,23% anses beta som værende ugearet. 

Da der ikke er en tungtvejende årsag til at vælge hverken beta fra Prime Terminal eller den som Damodaran 

oplyser, så tages der et gennemsnit af de to, som bliver 0,82. 

                                                           
123 OMXC20 Capped indeks er ikke 10 år gammelt, men består af samme aktier som OMXC20 indekset, blot med 
maksimal vægt pr. aktie på 15%. Man kan derfor godt korrigere det oprindelige OMXC20 indeks med vægtene i 
OMXC20 Capped. 
124 http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/aswath-damodaran (2/5-2017) 
125 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html (2/5-2017) 

http://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/aswath-damodaran
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Markedets risikopræmie (Rm – Rf): 

Det sidste led i CAPM formlen (Rm – Rf) kaldes for markedets risikopræmie. Ligesom beta kan den beregnes 

ret simpelt. Markedsafkastet trækkes simpelthen fra den risikofrie rente. Der er dog også foretaget en del 

undersøgelser og flere af disse er tilgængelige. Aswath Damodaran estimerer risikopræmien for danske 

aktier til 5,69%126, mens professor Pablo Fernandez IESE Business School (Navarra Universitet)127 ved en 

spørgeundersøgelse har fået et gennemsnit på 5,3% på 63 besvarelser128,129. Da de to risikopræmien ligger 

relativt tæt på hinanden ved to forskellige metoder (Damodaran beregner sine præmier) tages et 

gennemsnit af de to. Risikopræmien bliver dermed 5,50%. 

Afkastkravet til egenkapitalen kan nu beregnes efter formlen: 

𝐸(𝑅𝑒) = 𝑅𝑓 +  𝛽𝑒 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

𝐸(𝑅𝑒) =  3,41 + (0,82 ∗ 5,5) = 7,92% 

Afkastkravet til egenkapitalen er således 7,92%. 

Renten på fremmedkapitalen: 

Ud over vægtene/andelene af egenkapital og fremmedkapital, mangler der kun renten på 

fremmedkapitalen. Altså den rente Coloplast skal betale for at optage lån og dermed benytte sig at 

gearingseffekten i SPREAD. 

En almindelig metode til at fastslå et selskabs lånerente at kigge på selskabets rating (ligesom på 

statsobligationerne). Coloplast har dog ikke nogen rating, da selskabet ikke ønsker at betale et rating 

bureau for at lave en rating. Da selskabet ikke har haft behov for at låne penge, hverken via bank eller ved 

at udstede obligationer, så har det heller ikke været nødvendigt med en. 

Kigger man på nogle af de faktorer som ligger bag en rating/kreditvurdering, så kan man konstatere at 

risikoen i selve branchen Coloplast er i, ligger i den lave ende rent sektormæssigt. Som nævnt, er årsagen at 

de produkter Coloplast sælger betegnes som nødvendighedsvarer. I krisetider vil folk være mere tilbøjelige 

til at spare på omkostninger til en ny mobiltelefon end på stomi poser eller andre af Coloplast’s produkter. 

Virksomheden kan altså forvente en vis omsætning uanset om økonomien er i fremgang eller ej. Betaen på 

                                                           
126 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html (2/5-2017) 
127 http://www.iese.edu/en/faculty-research/professors/faculty-directory/pablo-fernandez/ (2/5-2017) 
128 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776636 (2/5-2017) 
129 Primært fra professorer, analytikere og finansielle virksomheder. 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://www.iese.edu/en/faculty-research/professors/faculty-directory/pablo-fernandez/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2776636
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under 1 bakker også op om dette. Branche risikoen trækker kravet til renten nedad. At Coloplast som 

virksomhed er markedsleder, på de to områder som fylder mest i omsætningen er også positivt. 

Ovenstående faktorer kan bruges til at vurdere Coloplast i forhold til andre virksomheders rente på 

fremmedkapital eller branchevurderinger af niveau for fremmedkapital. Damodaran anslår den generelle 

lånerente i Healthcare products til 4,05%130. Lånerenten er middelværdien for 254 selskaber indenfor 

branchen.  

Med stort set ingen gæld, ledende markedsposition og et stærkt og stabilt cashflow, vurderes det at 

Coloplast bør være en af virksomhederne som trækker lånerenten for Healthcare Products ned. Og i 

forhold til en rente på 0,45% på en 10 årig dansk statsobligation lægges lånerenten for Coloplast på 1,85%. 

Andele af egen- og fremmedkapital: 

Vurderingen af hvor meget fremmedkapital Coloplast bør optage afhænger af hvad virksomheden vil 

benytte den til. Såfremt det er i forbindelse med et konkret opkøb, enten som tilføjelse til bestående 

division eller et nyt produktområde, så vil der være et behov for et konkret beløb. Coloplast vil muligvis 

kunne delfinansiere et stort opkøb, men prisen på det pågældende vil stadig være afgørende for den 

efterfølgende gældsfaktor. Da Coloplast ikke meldes om at have noget bestemt selskab i kikkerten, så må 

fremmedkapitalen i første omgang vurderes at bruges i den daglige drift. Vurderingen er derfor at Coloplast 

ikke bør optage mere gæld end hvad en gennemsnitlig sammenlignelig virksomhed har. 

Både Plenborg & Petersen og Damodaran har tabeller for optimal/gængs kapitalstruktur indenfor 

Healthcare branchen. Damodaran oplyser om en target egenkapital på 84,89% og dermed gældsandel på 

15,11%131. Plenborg & Petersen (2012) oplyser om target egenkapital på 92,56% og dermed gældsandel på 

7,44%. Da der igen ikke er tydelige faktorer som peger på den ene kapitalstruktur frem for den anden, så 

tages der igen et vægtet gennemsnit. Target kapitalstrukturen bliver dermed 88,73% egenkapital og 11,27% 

fremmedkapital. 

Skattesatsen: 

Da Coloplast er et multinationalt selskab kan der argumenteres for flere forskellige skattesatser. Det er dog 

valgt at benytte selskabets rapportere skattesats på 23%. Coloplast benytter dog den amerikanske 

skattesats på 35% på Urologi, da hovedparten af både produktion og salg foregår i USA132. 

                                                           
130 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm (2/5-2017). 
131 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm (2/5-2017) 
132 Coloplast årsrapport 2015/16. side 40 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm
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WACC – target kapitalstruktur: 

Vi har dermed alle data for beregning af WACC. Da de fire divisioner værdiansættes hver for sig vil nogle 

data dog variere fra hinanden. Skattesatsen er 23% i stomi, kontinens og hud- og sårpleje, mens den er 35% 

i urologi. 

Beta vil også variere fra divisionerne i forhold til den samlede beta for virksomheden. 

Beta for stomi og kontinens: Begge divisioner er markedsleder og begge divisioner sidder solidt på det 

stabile europæiske marked. Den gennemsnitlige vækst de sidste 5 år er markant over markedsvæksten for 

begge divisioner. Divisionerne vurderes derfor til at have en lidt lavere beta end virksomheden som helhed. 

Beta for stomi og kontinens sættes derfor til 0,77. 

Markedet for urologi vurderes at være forbundet med mere risiko end stomi og kontinens. Det begrundes 

primært med at Coloplast ikke er markedsleder, men kun den fjerdestørste spiller. Det er også urologi som 

er skyld i retssagen og dermed hensættelsen på de 5,25 mia. DKK. Beta for urologi sættes derfor til 0,91. 

Hud- og sårpleje vurderes til at være den division med højst risiko i virksomheden. De primære årsager er 

de mange konkurrenter og den lave gennemsigtighed grundet den store forskellighed i konkurrenternes 

produkter. Da alle divisioner oplyses at have alderdom og livstilssygdomme som primære drivere sættes 

beta for hud- og sårpleje stadig lige under 1. Beta bliver 0,99. 

WACC for de fire divisioner bliver således: 

WACC Stomi = 7,42% 

WACC Kontinens = 7,42% 

WACC Urologi = 8,17% 

WACC Hud- og sårpleje = 8,63%. 

Til sammenligning har Sydbank en WACC for hele virksomheden på 6,9% og Danske Bank har i deres 

analyse en WACC på 6%. De lavere kapitalkrav hos de to analytikere vil alt andet lige hæve kurspotentialet i 

forhold til denne analyse, såfremt alle andre faktorer er ens. 

Øvrige faktorer til budgettering: 

Ud over at oplyse, at urologi primært produceres i USA gives der ikke nogen oplysninger som giver 

anledning til anden fordeling af Netto Driftsaktiver og Netto Finansielle Aktiver (ved optagelse af 11,27% 

fremmedkapital) end den omsætningsvægt som divisionerne har. De to poster opdeles i DCF analysen 

derfor efter omsætningsvægt. 
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Terminalperioden: 

Væksten i terminalperioden kaldes også væksten i ”al enighed”. Da fysikkens love ikke tillader en 

virksomhed at vokse mere end den globale langsigtede vækst, så sættes omsætningsvæksten i 

terminalperioden så den matcher forventet langsigtet global vækst. 

Som det fremgik af OECD’s langsigtede vækstprognoser, så forventes der meget forskellig langsigtet vækst 

af de 20 lande som er med i grafen under økonomiske faktorer. Hverken Danske Bank eller Sydbank oplyser 

deres omsætningsvækst i terminalperioden. Et gennemsnit af den forventede vækst i landene fra fire 

geografiske områder (Saudi-Arabien, USA, Storbritannien og Kina) giver et gennemsnit på 2,825%. Da de 

fire lande vurderes at være repræsentative for deres områder sættes dette som den langsigtede 

omsætningsvækst. 

Værdiansættelsen: 

Sum of all parts – DCF. 

Værdiansættelsen af de fire områder ser således ud. Se bilag 1: 

• Stomi = 249,12 kr. pr aktie. 

• Kontinens = 217,51 kr. pr. aktie. 

• Urologi = 53,29 kr. pr. aktie. 

• Hud- og sårpleje = 67,09 kr. pr. aktie. 

De fire divisioner giver tilsammen en aktiekurs på Coloplast på 587,01 kroner pr. aktie eller en samlet 

equity value på 123,784 mia. kroner. 

I forhold til lukkekursen på Københavns fondsbørs d. 2/11-2016 på 447,20 kr. så er der et kurspotentiale på 

31,26%. Ud fra dette alene vil en analytiker typisk sætte en købsanbefaling på aktien. 

Følsomhedsanalyse: 

For at vise følsomheden af DCF modellen ændres nogle enkelte parametre i forhold til det indtastede i 

ovenstående base case. Ændringerne sker i terminalperioden. 

Omsætningsvæksten hæves og sænkes 1%. 

Overskudsgraden hæves og sænkes med 3%. 

Aktivernes omsætningshastighed forbedres og forværres med 0,2 gange. 

Resultaterne er som følger i best- og worst case: 
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Stomi best case Stomi worst case 

Equity 

Value 67.994 mia. 42.823 mia. 

Aktiekurs 323,66 kr. 201,67 kr. 

 

 
Kontinens best case Kontinens worst case 

Equity 

Value 68.045 mia. 37.154 mia. 

Aktiekurs 282,60 kr. 176,08 kr. 

 

 
Urologi best case Urologi worst case 

Equity 

Value 14.032 mia. 9.353 mia. 

Aktiekurs 66,50 kr. 44,33 kr. 

 

 
Sårpleje best case Sårpleje worst case 

Equity Value 17.219 mia. 11.939 mia. 

Aktiekurs 82,10 kr. 56,58 kr. 

 

Aktiekursen henholdsvist 754,86 kr. (best case) og 478,66 kr. (worst case). Altså en forskel på 276,20 kr. ved 

de nævnte afvigelser, som hverken var voldsomme eller urealistiske. Følsomhedsanalysen fortæller to ting. 

For det første er DCF modellen ekstremt følsom overfor de data som indsættes. En af de primære årsager 

til følsomheden af DCF modellen er terminalperiodens vægt. Som det frem af nedenstående billede af 

Stomi divisionen i base case, så fylder terminal perioden voldsomt meget: 
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Terminalperioden udgør 71,82% af 

enterprise value og det er, i min optik, DCF 

modellens helt store svaghed 

Det forøger kraftigt værdien af både den 

finansielle analyse og den strategiske 

analyse, da det netop er faktorerne fra 

disse som danner grundlag for 

budgetteringens forudsætninger. For det 

andet så vurderes det, at DCF modellen 

ikke bør stå alene i en værdiansættelse. En 

anden værdiansættelsesmodel og/eller en peer gruppe analyse kan med fordel støtte op om DCF modellen. 

Alternativ værdiansættelse: 

En alternativ værdiansættelse som supplerer DCF modellen godt, er en peer gruppe analyse. I modsætning 

til DCF modellen som er en absolut model, så er Peer gruppe analysen er relativ model. I forhold til DCF er 

der både fordele og ulemper ved en relativ model. De relative modeller skal ikke bruge budgettering. Man 

laver en peer gruppe af 3 til 4 sammenlignelige selskaber og sammenligner dem på nogle multiple som 

f.eks. Price/Earnings, Price/Sale eller Price/Book. På relativt kort tid har man et sammenligningsgrundlag og 

man kan benytte gennemsnittet af Peer gruppens multibler til at værdiansætte den virksomhed man 

sammenligner med. Ulemperne er at det er en meget grov model og der er en lang række faktorer som ikke 

blive medregnet. Da der ikke er budgettering, så kigger man udelukkende på bagudrettede tal. Selvom 

disse kan give en god historisk retning, så fortæller det ikke nødvendigvis noget om fremtiden. 

Virksomheden kan f.eks. have skiftet strategi. Det fortæller historiske regnskabstal ikke noget om. 

For at belyse både fordele og ulemper ved en relativ model laves der her en peer gruppe analyse med 

udgangspunkt i tre at Coloplast’s konkurrenter, Bard CR, Boston Scientific og Smith & Nephew. Der måles 

på de tre nævnte nøgletal foroven (værdierne er omregnet til DKK): 

Selskab Omsætning EBT Egenkapital Markedsværdi 

Smith & Nephew 31094 6281 26612 92450 

Boston Scientific 49647 7267 42407 242667 

Bard CR 22740 5717 9763 149204 
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I første omgang aflæses værdierne for helåret 2015 oplyst af Prime Terminal. Herefter divideres 

markedsværdien (prisen) med hver af de tre parametre. Det giver følgende nøgletal: 

Selskab P/E P/S P/B 

Smith & Nephew 14,72 2,97 3,47 

Boston Scientific 33,39 4,89 5,72 

Bard CR 26,10 6,56 15,28 

 Gennemsnit 24,74 4,81 8,16 

 

Vi tager nu Coloplast’s tal for omsætning, EBT og egenkapital for 2015 (Prime tager 2014/15 for alle tre 

selskaber) og ganger på gennemsnitsværdien af hver af de tre nøgletal: 

Coloplast 13909 4621 4706 

 

Værdi - omsætning 66866 

Værdi - EBT 114311 

Værdi - Egenkapital 38399 

 

Gennemsnittet af de tre værdier = 73,192 mia. DKK i værdi. Som er værdien af Coloplast. Divideret med de 

211 mio. aktier i Coloplast giver det en aktiekurs på 346,88 kr. 

Metoden er nem og enkel. Hele opstillingen omkring analyse, estimater for forudsætninger som 

budgettering slipper man for. Til gengæld får man et yderst forsimplet som i bedste fald kan bruges som 

pejlingsmærke for DCF modellen. Vækstforventningerne som godt nok er meget følsomme, er selve 

driveren i selve værdiansættelsen. Netop forventninger kan Peer gruppe analysen ikke håndtere. En anden 

svaghed er at selskaberne kan anvende forskellige regnskabsprincipper og dermed kommer man let til at 

sammenligne pærer og baner. De ovenstående tre nøgletal tager heller ikke hensyn til kapitalstruktur. Et 

selskab kan altså skjule en voldsomt høj gearing men have samme P/E som et selskab med meget lav 

gearing. Man betaler det samme pr. indtjeningskrone, men det ene selskab løbet væsentligt højere risiko 

for at opnå den samme indtjeningskrone. 

Et nøgletal som renser for kapitalstruktur er ENTERPRISE VALUE / EBITDA. Altså egenkapital + nettogæld 

divideret med overskud før renter, afskrivninger og amortiseringer [Sørensen 2016]. Her er der både taget 
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højde for kapitalstruktur og eventuelle forskelle i regnskabspraksis. Tallet er dog ikke bedre end at 

fremadrettet strategiændring, budgettering, m.v. ikke bliver taget højde for. 

Konklusion: 

Coloplast er en virksomhed med stort potentiale, primært drevet af demografisk udvikling og vækst i 

økonomi og livsstil i emerging markets lande. På nær hud- og sårpleje divisionen har samtlige divisioner 

haft mærkbart højere vækst end markedsvæksten de sidste 5 år. Hud- og sårpleje holdes nede af det 

ældste resultat. Såfremt resultatet i hud- og sårpleje for det kommende regnskabsår er på markedets 

niveau eller bedre, så er den gennemsnitlige 5 årige vækstrate på niveau med de tre andre divisoner. 

Coloplast’s resultater, sammenholdt med de meget udefrakommende gunstige betingelser gør at 

virksomheden har muligheden for at fastholde de høje vækstrater i kommende år. Budgetteringen i DCF 

modellen vurderes derfor at være så realistisk som de bagvedliggende analyser tillader det at være. 

Kursmålet/fair value i base case vurderes derfor også som værende realistisk. 

At lave DCF modellen som Sum of All Parts giver et mere nuanceret billeder af virksomheden end hvis man 

lægger alt i én kurv. I dette tilfælde er det dog mange af de samme bagvedliggende drivere som er vurderet 

afgørende for alle divisionerne. En virksomhed med mere forskellige forretningsben havde måske givet 

mere markante afvigelser i analyse og budgettering. En mangel på oplysninger, både fra Coloplast, men 

også konkurrenterne gjorde ikke adskillelsesprocessen nemmere. Det burde måske ikke have været så 

overraskende at branchen for medical devices er mere tillukket end andre brancher. 

Coloplast er ikke et selskab uden risici. Men de kortsigtede svagheder (primært i EM-lande) cancelleres ud 

med stærk performance, primært i Europa. Omvendt så udligner reform risikoen i Europa og USA sig med 

forventeligt højere vækst i netop EM-lande. Den største risiko på den lange bane, selvkørende biler, er så 

langt ude i tid at det vil være urealistisk at fakturere den med i budgettet eller terminalværdien endnu. 

Som det nok bærer præg af, så har forfatteren svært ved ikke at være positivt stemt overfor Coloplast. Med 

stærk overordnet vækst, stor økonomisk fleksibilitet, stor fokus på brugeren af produktet via Coloplast Care 

og ikke mindst vækst i de vigtigste segmenter for alle divisioner (alderdom og livsstilssygdomme) ser 

fremtidspotentialet stort ud. 
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