
 

 
 

 

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2008  
Humlebæk, den 1. februar 2008 
 

Ændret regnskabsmæssig behandling af kontraktproduktion af 
sårplejeprodukter  

Coloplast har fornyet en 5-årig aftale om kontraktproduktion af Compeed-plastre. 
Betingelserne i den nye kontrakt medfører, at denne forretning skal indregnes linie 
for linie i resultatopgørelsen, hvor den samme aktivitet tidligere blev indregnet som 
et nettoresultat i linien ”Andre Indtægter”. Dermed forøges omsætningen i Hud- og 
Sårpleje med ca. 160 mio. kr. mens EBIT er uændret. Omsætningsforøgelsen 
medregnes ikke i organisk vækst, da der alene er tale om en ændret 
regnskabsmæssig behandling. 

 

Baggrund 

I 2002 besluttede Coloplast at koncentrere sine interesser om at være leverandør til 
markedet for professionel sundhedspleje og valgte derfor at afhænde Coloplast 
Konsumentvarer A/S, som markedsførte Compeed-plastre til konsumentmarkedet 
(fondsbørsmeddelelse nr.10/2002). I den forbindelse indgik Coloplast en aftale om fortsat 
udvikling og kontraktproduktion af Compeed frem til udgangen af 2007. Denne aktivitet 
blev i årene frem til 2006/07 alene indregnet i primær drift som et nettoresultat under 
”Andre Indtægter” pga. kontraktens betingelser.   

I den nye 5-årige aftale er betingelserne ændret således, at en større del af driftsrisikoen 
placeres hos Coloplast. Det medfører, at aktiviteten ikke længere skal behandles som en 
nettopost i linien ”Andre indtægter” men derimod indregnes linie for linie i 
resultatopgørelsen.  

 

Indvirkning på resultatopgørelsen 

Den nye regnskabsmæssige behandling medfører, at posten ”Andre indtægter” ikke 
længere indeholder nettoindtægt fra kontraktproduktionen. Posten ”Andre indtægter” vil i 
2007/08 indeholde en indtægt på ca. 35 mio. kr. for salget af fabrikken i Kokkedal 
(fondsbørsmeddelelse nr. 20/2007), som indtægtsføres allerede i Q1. 

Som følge af ændringerne øges omsætningen i Hud- og Sårpleje i 2007/08 med ca. 160 
mio. kr. og de tilhørende omkostninger fordeles på produktion, administration, distribution 
m.v. således, at EBIT samlet forbliver upåvirket.  
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Ændringen er kun fremadrettet og påvirker ikke de historiske tal. Den historiske 
salgsudvikling i kontraktproduktionen er vist i tabel 1.  

 

Tabel 1: Omsætningsudvikling i kontraktproduktion af sårplejeprodukter 

DKK MIO. Q1 Q2 Q3 Q4 HELÅR 

2006/07 25 45 48 42 161 

2005/06 27 43 43 32 145 
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