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Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 

Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 
(1. oktober 2008 - 30. september 2009) 

Hovedpunkter 
 

• Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Valutakursudviklingen reducerede omsætningsvæksten med 2%-point. 
Målt i danske kroner steg omsætningen 4% til 8.820 mio. kr. 

 
• I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i 

Hud- og Sårpleje 
 
• Bruttoresultatet steg 2% til 5.103 mio. kr., hvilket svarer til en bruttomargin på 58%. Ændringer i valutakurser påvir-

kede bruttomarginen negativt med 1%-point 
 
• Driftsresultatet (EBIT) steg 40% og udgjorde 1.395 mio. kr. Før særlige poster udgjorde væksten i driftsresultatet 

28% 
 
• Overskudsgraden (EBIT-margin) blev 16% mod 12% i samme periode sidste år. Ændringer i valutakurser reduce-

rede overskudsgraden med 1%-point. Den underliggende overskudsgrad udgjorde 17% 
 
• De frie pengestrømme udgjorde 1.428 mio. kr. mod 653 mio. kr. i samme periode sidste år 
 
• Der iværksættes et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. kr. til gennemførelse i 2009/10 og 2010/11 
 
• Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen den 1. december 2009 at betale udbytte på 7,00 kr. pr. aktie svarende til 

en pay-out ratio på 34% i forhold til 36% sidste år 

Forventningerne til 2009/10 
 

• Der forventes en organisk omsætningsvækst på 6-7%. Væksten i danske kroner forventes at blive 4-5%  

• Der forventes en overskudsgrad på 17-18% i faste valutaer og 16-17% i danske kroner  

• Anlægsinvesteringer forventes at udgøre 500-600 mio. kr. 

• Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 27  

Telekonference 
Afholdes den  6. november 2009 kl. 15:00 CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på +45 3271 4607, +44 (0)20 7162 0077 eller +1 334 323 
6201. Et web-cast vil være tilgængeligt på www.coloplast.com kort efter telekonferencens afslutning.

 

Årsregnskabsmeddelelse  
6. november 2009 

Q4 2008/09 
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Ho v e d - o g  n ø g le ta l
1.  ok tober - 30 .  S ep tem ber

Æ n d rin g Æ n d rin g

2008/09 2007 /08 2008 /09 2007 /08
12  m dr 12  m dr 4 .  k vt . 4 .  k vt .

R e su lta to p g ø re lse
O m s æ tn ing  8 .820 8 .463 4% 2.262 2 .156 5%
F ors k n ings - og  udvik lings om k os tn inge r -389 -415 -6% -90 -147 -39%
R es u lta t  før ren te r,  s k a t ,  am ort is e ring  og  a fs k rivn inge r (E B ITD A ) 1 .944 1 .531 27% 551 242 > 100%
D rifts res u lta t  før s æ rlige  pos te r 1 .475 1 .154 28% 426 261 63%
D rifts res u lta t  (E B IT) 1 .395 994 40% 406 101 > 100%
F inans ie lle  ind tæ gte r og  om k os tn inge r,  ne t to -184 -2 > 100% -44 -13 > 100%
R es u lta t  før s k a t 1 .211 992 22% 362 88 > 100%
C olop las ts  ande l a f pe riodens  res u lta t 883 715 23% 272 65 > 100%

O m sæ tn in g svæ kst
Å rlig  væ k s t  i ne t toom s æ tn ing ,  % 4 5 5 5
S t ign ingen  s am m ens æ tte r s ig  s å ledes :
O rgan is k  væ k s t ,  % 6 7 7 6
V a lu ta ,  % -2 -4 -2 -4
K on t rak tp roduk t ion ,  % 0 2 0 3

B a la n ce
S am lede  ak t ive r 7 .963 7 .981 0% 7.963 7 .981 0%
Inves te re t  k ap ita l 6 .442 7 .014 -8% 6.442 7 .014 -8%
R en tebæ rende gæ ld ,  ne t to 2 .297 3 .428 -33% 2.297 3 .428 -33%
E genk ap ita l u lt im o ,  C o lop las ts  ande l 2 .850 2 .290 24% 2.850 2 .290 24%

P e n g e strø m m e  o g  in ve ste rin g e r
P enges t røm m e fra  d riften 1 .830 1 .324 38% 735 672 9%
Inves te ringer i m a te rie lle  an læ gs ak t ive r,  b ru t to -487 -718 -32% -78 -244 -68%
P enges t røm m e fra  inves te ringe r -402 -671 -40% -55 -258 -79%
F rie  penges t røm m e 1 .428 653 > 100% 680 414 64%
P enges t røm m e fra  finans ie ring  -723 -469 54% -237 -386 -39%

N ø g le ta l
G ennem s n it lig  an ta l ans a t te ,  om regne t  t i l fu ld  t id 7 .349 7420 7 .349 7420
O vers k uds grad ,  E B IT % 16 12 18 5
O vers k uds grad ,  E B ITD A  % 22 18 24 11
A fk as t  før s k a t  a f gennem s n it lig  inves te re t  k ap ita l (R O IC ),  % 21 14 24 6
A fk as t  e fte r s k a t  a f gennem s n it lig  inves te re t  k ap ita l (R O IC ),  % 15 10 18 4
E genk ap ita lfo rren tn ing ,  % 34 31 42 11
N et togæ ld  i fo rho ld  t il E B ITD A ,  ra t io 1 ,2 2 ,2 1 ,0 3 ,5
R en tedæ k n ing 14 10 18 7
E genk ap ita lande l,  % 36 29 36 29
G æ ld  i fo rho ld  t i l en te rp ris e  va lue ,  % 11 16 11 16
Ind re  væ rd i,  k r. 63 50 26% 63 49 29%

A ktie d a ta
B ørs k urs  p r.  ak t ie ,  k r. 426 388 10% 426 388 10%
B ørs k urs / ind re  væ rd i 7 8 -13% 7 8 -13%
G ennem s n it lig t  an ta l udes tående  ak t ie r,  m io .  s tk . 43 44 -2% 43 44 -2%
P E ,  p ric e /earn ings  ra t io 21 25 -16% 18 70 -74%
U dby t te  p r.  ak t ie ,  k r. 7 6 17% - - -
P ay -ou t  ra t io ,  % 34 36 - - - -
Ind t jen ing  p r.  ak t ie ,  E P S 21 16 31% 7 2 > 100%
F rie  penges t røm m e pr.  ak t ie 33 15 > 100% 16 10 60%

K o n ce rn
M io .  D K K

K o n ce rn
M io .  D K K
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Ledelsesberetning  
 
Salgsudvikling 
 
Målt i danske kroner steg omsætningen med 4% til 8.820 mio. kr. Den organiske vækst blev 6%. Udviklingen i valutakurser-
ne reducerede væksten i omsætningen med 2%-point.  
 
Salgsudvikling pr. forretningsområde 

 
 
Stomi 
Salget af stomiprodukter udgjorde 3.621 mio. kr. svarende til en vækst på 1%. Væksten i danske kroner blev negativt påvir-
ket af især svækkelsen af det britiske pund. Den organiske vækst blev 4% for året og var især påvirket af udfordringerne på 
det tyske marked. Coloplast har gennemført en række initiativer med det formål at vende udviklingen, og det forventes fort-
sat, at disse initiativer vil have den tilsigtede effekt. Eksklusive det tyske marked udgjorde den organiske vækst 7%. Den or-
ganiske vækst i fjerde kvartal var 6%, hvor specielt væksten på de europæiske markeder bidrog positivt. Væksten i salget af 
stomiprodukter fortsætter med at være drevet af SenSura® produktporteføljen, hvor SenSura® URO, der blev lanceret i an-
det kvartal til brugere med en urostomi, nu er lanceret på de fleste europæiske markeder. 
 
Med en markedsandel på 35-40% fastholder Coloplast positionen som markedsleder på det globale marked for stomipro-
dukter. Stomimarkedet udgør globalt ca. 10 mia. kr. med en estimeret markedsvækst på omkring 4%. 
 
Urologi og Kontinens 
I urologi og kontinensforretningen voksede omsætningen med 7% til 3.699 mio. kr., mens den organiske vækst udgjorde 
9%. I fjerde kvartal var den organiske vækst ligeledes 9%. Væksten inden for Kontinens kom fra salget af intermitterende ka-
tetre, hvor især salget af SpeediCath® og Selfcath® katetre fortsat var meget tilfredsstillende. Væksten i salget af Peri-
steen® samt Conveen® produktserien var ligeledes meget tilfredsstillende. SpeediCath® Control, der blev lanceret i andet 
kvartal til brugere med nedsat bevægelse i hånden, er nu lanceret i ti lande.  
SpeediBag™ til brugere af SpeediCath® Compact, Peristeen® Anal Irrigation katetre til børn samt Exair™, der er et kirur-
gisk engangssæt til genopretning af bækkenbund, blev lanceret i dette kvartal. 
Salget af urologiske produkter udviklede sig fortsat tilfredsstillende, og det er stadig salget af penisimplantater på det nord-
amerikanske marked som driver væksten. 
 
Kontinensmarkedet udgør ca. 10 mia. kr. med en forventet vækst på 5-7%. Coloplast er fortsat global markedsleder med en 
markedsandel på 30-35%.  
 
Den del af urologimarkedet, hvor Coloplast er repræsenteret, udgør samlet et marked på ca.10 mia. kr., og det forventes, at 
markedsvæksten vil ligge på 7-9%. Coloplasts andel af det samlede globale marked for urologiprodukter er 5-10%. 
 
Hud- og Sårpleje  
Salget af hud- og sårplejeprodukter voksede med 3% til 1.500 mio. kr., og den organiske vækst for perioden var ligeledes 
3%. Fjerde kvartals organiske vækst udgjorde 1% og var negativt påvirket af salget inden for Coloplasts kontraktproduktion. 
Eksklusive kontraktproduktion var den organiske vækst 4% i fjerde kvartal, men uændret 3% for året. Det er fortsat den hår-
de konkurrence og deraf følgende prispres på væsentlige europæiske markeder som påvirker væksten.  
 
Væksten udgør  5-7% i det globale hud- og sårplejemarked, hvor Coloplasts produkter befinder sig og markedsstørrelsen er 
ca. 14 mia. kr.. Coloplasts markedsandel er fortsat 5-10%. 

Mio. DKK
2008/09 2007/08 2008/09
12 mdr 12 mdr 4. kvartal 4. kvartal

Stomi 3.621 3.569 4% -3% 1% 939 6%
Urologi og Kontinens 3.699 3.444 9% -2% 7% 951 9%
Hud- og Sårpleje 1.500 1.450 3% 0% 3% 372 1%
Nettoomsætning 8.820 8.463 6% -2% 4% 2.262 7%

Mio. DKK Sammensætning af vækst Organisk  
vækstRapporteret 

vækstValuta
Organisk  

vækst
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Salgsudvikling pr. region 

 
 
Europa 
Omsætningen var 6.746 mio. kr. i danske kroner, svarende til en rapporteret vækst på 1%, mens den organiske vækst ud-
gjorde 4%. Den organiske vækst for fjerde kvartal var 6%. Årets vækst var negativt påvirket af det lavere salg af stomipro-
dukter i Tyskland. Eksklusive det tyske marked var årets organiske vækst i Europa 7%, hvilket betragtes som tilfredsstillen-
de. Inden for Urologi og Kontinens var væksten som forventet, mens hud- og sårplejemarkedet fortsat er præget af hård 
konkurrence. 
 
Nord- og Sydamerika 
Omsætningen på de nord- og sydamerikanske markeder voksede med 19% til 1.380 mio. kr. Den organiske vækst udgjorde 
12%, mens den styrkede dollar mod danske kroner øgede væksten med 7%-point. Kvartalets organiske vækst var 12%. Re-
gionens samlede vækst inden for kontinensprodukter er positivt påvirket af bedre tilskudsmuligheder for intermitterende ka-
tetre i USA. 
 
Resten af verden 
Omsætningen i resten af verden voksede med 15% til 694 mio. kr., mens den organiske vækst blev 8%. Væksten blev på-
virket positivt med 7%-point af udviklingen i valutakurserne, særligt japanske yen. Fjerde kvartals organiske vækst var 4%. 
Størstedelen af regionens salg er inden for Stomi, hvor væksten var lavere end forventet. Yderligere var også væksten in-
den for Hud- og Sårpleje i denne region negativt påvirket af restruktureringsprojektet inden for forretningsområdet. 
 
Bruttoresultat 
 
Bruttoresultatet udgjorde 5.103 mio. kr. mod 4.998 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning på 2%.  
 
Bruttomarginen udgjorde 58% mod 59% sidste år. Reguleret for valutakursudviklingen var bruttomarginen 59% og er der-
med på niveau med sidste år. Bruttomarginen er fortsat påvirket af det øgede prispres inden for især hud- og sårplejeområ-
det samt den stigende andel af SenSura® og den nye generation af Biatain® skumbandager, hvor produktionsøkonomien 
først forbedres, når produktionen er flyttet til Ungarn. Hertil kommer, at produktionsapparatet ikke var fuldt udnyttet grundet 
det lavere end forventede salg. Den forbedrede produktionsøkonomi som følge af udflytning af produktion til Ungarn og Kina 
opvejer dog disse effekter. 
 
Omkostninger 
 
Distributionsomkostningerne var 2.685 mio. kr. og udgjorde 30% af omsætningen, mod 31% sidste år. 
  
Administrationsomkostningerne var 614 mio. kr. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne 7% 
mod 10% sidste år. Faldet kan hovedsageligt tilskrives besparelser og effektiviseringstiltag.  
 
Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde 389 mio. kr. svarende til 4% af omsætningen, mod 5% sidste år. 
 
Andre driftsindtægter steg med 18 mio. kr. til 89 mio. kr. Størstedelen af stigningen skyldes, at der i år er indregnet gevinster 
på i alt 47 mio. kr. fra blandt andet salg af produktionsejendom i Kokkedal, mens der i 2007/08 var indregnet en gevinst på 
31 mio. kr. fra salg af kontorejendom i Kokkedal. 

Mio. DKK
2008/09 2007/08 2008/09
12 mdr 12 mdr 4. kvartal 4. kvartal

Europa 6.746 6.705 4% -3% 1% 1.724 6%
Nord- og Sydamerika 1.380 1.155 12% 7% 19% 356 12%
Resten af verden 694 603 8% 7% 15% 182 4%
Nettoomsætning 8.820 8.463 6% -2% 4% 2.262 7%

Mio. DKK Sammensætning af vækst Organisk  
vækstRapporteret 

vækstValuta
Organisk  

vækst
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Særlige poster udgjorde 80 mio. kr. mod 160 mio. kr. sidste år. Beløbet fordeler sig på udgifter i forbindelse med reduktionen 
i medarbejderstaben i den danske produktion samt omkostninger i forbindelse med organisationsændringer i hud- og sårple-
jeforretningen og i DSU-forretningen.  
 
Driftsresultat 
 
Driftsresultatet blev 1.395 mio. kr. mod 994 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en overskudsgrad på 16% 
mod 12% i samme periode sidste år. Den underliggende overskudsgrad eksklusive engangsposter og i uændrede valutaer 
udgjorde 17%, hvilket er en forbedring på 3%-point i forhold til sidste år.  
 
Finansielle poster og skat 
 
De finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 184 mio. kr. mod 2 mio. kr. sidste år. De øgede omkostninger skyldes 
en kombination af valutakursreguleringer samt dagsværdiregulering af aktieoptioner. Sidste år var der store gevinster fra va-
lutaafdækningen af selskabets hovedeksponeringer i fremmed valuta, særligt det britiske pund, hvor indeværende år har 
været negativt påvirket af udviklingen i særligt den ungarske forint. 

 
 
Den højere kurs på Coloplast-aktien har resulteret i en regulering af værdien af kontantbaserede optionsprogrammer, der 
løber frem til 2013.  
 
Den effektive skatteprocent blev 27 i forhold til 28 sidste år, hvilket svarer til en skatteudgift på 328 mio. kr. mod 277 mio. kr. 
sidste år. 
 
Nettoresultat 
Periodens resultat steg med 23% til 883 mio. kr. Indtjening pr. aktie (EPS) blev 21 kr., hvilket er en stigning på 31%  i forhold 
til samme periode sidste år.   
 
Pengestrømme og investeringer 
 
Pengestrømme fra driften 
Pengestrømme fra driften udgjorde 1.830 mio. kr. mod 1.324 mio. kr. i samme periode sidste år. Fremgangen skyldes især 
forbedring af driftskapital samt øget indtjening. Dette modsvares dog delvist af højere skattebetalinger. 
 
Investeringer 
Coloplast investerede brutto 487 mio. kr. i materielle anlægsaktiver i 2008/09, hvilket er 32% mindre end året før. Investerin-
gerne blev først og fremmest foretaget i produktionsudstyr til fabrikkerne i Ungarn og Kina samt det nye hovedkontor i USA. 
Investeringerne udgjorde 6% af omsætningen i forhold til 8% i samme periode sidste år.  
 
 
 
 

Finansielle poster

2008/09 2007/08 2008/09 2007/08
12 mdr 12 mdr 4. kvt. 4. kvt.

Renter, netto -144 -160 -31 -45
Dagsværdiregulering af optioner -9 75 -20 17
Valutakursreguleringer -16 98 13 19
Andre finansielle poster -15 -15 -6 -4
Finansielle poster i alt -184 -2 -44 -13

Mio. DKK Mio. DKK
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Frie pengestrømme 
De frie pengestrømme var 1.428 mio. kr. i forhold til 653 mio. kr. i samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes 
en kombination af øget indtjening, forbedret driftskapital samt lavere investeringer. Alene i årets sidste kvartal var de frie 
pengestrømme 680 mio. kr., svarende til en stigning på 64% i forhold til samme periode sidste år. 
 
Kapitalberedskab 
Coloplast har bekræftede langfristede kreditfaciliteter for ca. 5 mia. kr., hvoraf ca. 2 mia. kr. ikke er udnyttet. 
 
Balance og egenkapital 
 
Balance 
Den samlede balancesum udgjorde 7.963 mio. kr., hvilket er et fald på 18 mio. kr. i forhold til sidste år. De materielle an-
lægsaktiver udgjorde 2.635 mio. kr., hvilket er 99 mio. kr. mindre end året før. Faldet skyldes hovedsageligt salget af produk-
tionsejendommen i Kokkedal samt ændringer i valutakurser, i særdeleshed den ungarske forint. 
 
Omsætningsaktiverne steg med 199 mio. kr. til 3.369 mio. kr. De væsentligste stigninger kom fra likvide beholdninger, som 
var 436 mio. kr. større end året før, mens lavere varebeholdninger reducerede den samlede stigning i omsætningsaktiverne 
med 238 mio. kr. 
 
Tilgodehavender fra salg faldt med 33 mio. kr. i forhold til sidste år. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser var 428 
mio. kr. mod 397 mio. kr. sidste år. 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen steg med 559 mio. kr. til 2.850 mio. kr. Årets resultat på 883 mio. kr. blev delvist modsvaret af valutakurstab 
indregnet direkte i egenkapitalen på 54 mio. kr. samt udbetaling af udbytte på 257 mio. kr. Egenkapitalandelen steg til 36% 
fra 29% sidste år. 
 
Rentebærende nettogæld 
Den rentebærende nettogæld faldt med 1.131 mio. kr. svarende til 33% i forhold til sidste år og udgjorde således 2.297 mio. 
kr. Det svarer til en rentebærende nettogæld i forhold til EBITDA på 1,2. Ændringen skyldes forbedringen i de positive frie 
pengestrømme. 86% af Coloplasts samlede gæld er fastforrentet, og der er ingen væsentlige lån som skal refinansieres før 
2013.  
 
Målet for rentebærende nettogæld i forhold til EBITDA er fortsat mellem 1,5 og 2,5. 
 
Aktietilbagekøb og dividende 
 
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen den 1. december 2009 at betale udbytte på 7,00 kr. pr. aktie svarende til en pay-
out ratio på 34% i forhold til 36% sidste år 
 
Set i lyset af den fortsat stabile udvikling på de finansielle markeder samt årets stærke likviditet, har bestyrelsen besluttet at 
iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på samlet op til 1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 2010/11. Gennemfø-
relse af tilbagekøbsprogrammet forudsætter, at generalforsamlingen den 1. december 2009 vedtager en bemyndigelse på 
tilbagekøb af egne aktier på op til 10% af selskabets aktiekapital. Skulle der i perioden opstå muligheder, der anses for at 
være bedre for aktionærerne, vil dette kunne medføre, at bemyndigelsen ikke udnyttes. 
 
Egne aktier og annullering af aktier 
På generalforsamlingen i december 2008 blev det vedtaget at nedskrive aktiekapitalen med nominelt 5 mio. kroner svarende 
til 1 mio. stk. B-aktier fra Coloplasts beholdning af egne aktier. Efter udløb af proklamafristen og anmeldelse til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen er kapitalnedsættelsen gennemført 27. april 2009. Efter annullering af disse aktier udgør aktiekapitalen i 
Coloplast 225 mio. kr., fordelt på 207 mio. kr. B-aktier og 18 mio. kr. A-aktier. Fordelingen i A og B aktier er henholdsvis 3,6 
mio. stk. A-aktier og 41,4 mio. stk. B-aktier.(jvf. Selskabsmeddelelse nr. 6/2009).  
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Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 30. september 2009 2.114.803 stk. B-aktier, hvilket er et fald på 1.056.529 stk. i 
forhold til 30. september 2008. Ændringen skyldes primært annullering af 1.000.000 stk. B-aktier samt salg af aktier til med-
arbejdere i Danmark (bruttolønsordning).  
 
Finansielle forventninger 
Coloplasts forventninger for finansåret 2009/10 udgør: 
 

• En organisk omsætningsvækst på 6-7%. Væksten i danske kroner forventes at blive 4-5% 
 

• En overskudsgrad, EBIT-margin, på 17-18% i faste valutaer og 16-17% i danske kroner 
 

• Anlægsinvesteringer forventes at udgøre 500-600 mio. kr. 

• En effektiv skatteprocent på omkring 27 
 
Coloplasts bestyrelse har gennemgået selskabets langsigtede finansielle forventninger, og disse udgør uændret en årlig or-
ganisk omsætningsvækst, der ligger over markedsvæksten, samt en EBIT-margin på mindst 20%. 

 
Den samlede vægtede markedsvækst forventes at udgøre ca. 5% i de markeder, hvor Coloplast opererer. 
 
Opfyldelsen af de finansielle forventninger er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige ændringer i valuta-
riske, forretningsmæssige eller makroøkonomiske forhold, herunder ændringer på sundhedsområdet, kan for eksempel have 
en indvirkning på selskabets økonomiske forhold. Coloplast vurderer sine langsigtede forventninger årligt i forbindelse med 
aflæggelse af helårsregnskabet.  
 
Andre forhold 
 
Valutakursfølsomhed 
Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2009/10 er udarbejdet på baggrund af følgende valutariske forudsæt-
ninger for selskabets hovedvalutaer: 
 

 
 
Omsætningen påvirkes især af udviklingen i valutaerne USD og GBP i forhold til DKK. Da Coloplast har produktion og salg i 
USA samt varekøb i USD, påvirker en ændring af USD kun i mindre grad driftsresultatet. Derimod er driftsresultatet påvirket 
af udsving i HUF over for DKK, fordi Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn, 
mens salget er beskedent. 
 
 
 
 

DKK GBP USD HUF EUR

Gennemsnitskurs 2008/09* 853 551 2.68 745

Spotkurs den 27. oktober  2009** 822 503 2.73 744

Ændring i gennemsnitlig valuta- -4% -9% 2% 0%
kurs sammenlignet med sidste år

*) Gennemsnitskurserne 2008/09 benyttes til beregning af organisk vækst samt EBIT-margin i 
faste valutaer i forbindelse med udregningen af selskabets f inansielle forventninger

**) Spotkursen benyttes til beregning af selskabets f inansielle forventninger i DKK
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Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt 
(Valutakurs pr. den 30. september 2009) 

Omsætning EBIT

USD -110 0
GBP -130 -75
HUF - +40
 
Hud- og Sårpleje 
Hud og sårplejeprojektet følger fortsat planen og har som mål at forbedre indtjeningsevnen i forretningsområdet. Initiativerne 
er stadig forankret omkring:   
 

• Tilpasning og forenkling af den globale organisation 
• Omkostningsreduktioner 
• Øget anvendelse af distributører på mindre markeder 
• Forbedring af produktionsøkonomien i Biatain® produkterne 
• Optimering af produktudbud 

 
Ovenstående initiativer forventes endeligt gennemført inden udgangen af første halvår 2009/10.  
 
Global Operations (GO) 
Den 20. oktober 2009 nedlagde Coloplast 143 stillinger inden for de danske produktionsenheder. Reduktionen af arbejds-
pladser i Danmark sker som følge af fortsat udflytning af volumenproduktion fra Danmark til Ungarn og Kina. Omkostninger i 
forbindelse med nedlæggelse af ovenfor nævnte stillinger er indeholdt i resultatopgørelsen under særlige poster. De positive 
økonomiske konsekvenser af planen er allerede indregnet i de langsigtede finansielle forventninger. 
 
Fremadrettede udsagn 
De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, 
udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er van-
skelige at forudsige. 
De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på 
grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. 
Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i 
kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkono-
mien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008/09 for Coloplast A/S. 
 
Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som er godkendt 
af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten er 
herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede 
selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-
svarlige. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens 
og moderselskabets aktiver, egenkapital, forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet 
af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for koncernen i overensstemmelse med den valgte 
regnskabspraksis. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og mo-
derselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og af den finansielle stilling, samt en beskrivelse af 
de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står overfor. 
 
Humlebæk, den 5. november 2009. 
 
 
Direktion 
 
 
Lars Rasmussen 
Adm. Direktør 

  
 
Lene Skole 
Koncerndirektør og CFO 
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Formand 

 
 
 
Niels Peter Louis-Hansen 
Næstformand 
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Resultatopgørelse
1. oktober - 30. September

Koncern Indeks Koncern Indeks

2008/09 2007/08 2008/09 2007/08
Note 12 mdr 12 mdr 4. kvt. 4. kvt.

1 Omsætning 8.820 8.463 104 2.262 2.156 105
Produktionsomkostninger -3.717 -3.465 107 -983 -873 113
Bruttoresultat 5.103 4.998 102 1.279 1.283 100

Distributionsomkostninger -2.685 -2.589 104 -665 -657 101
Administrationsomkostninger -614 -882 70 -107 -213 50
Forsknings- og udviklingsomkostninger -389 -415 94 -90 -147 61
Andre driftsindtægter 89 71 125 14 5 280
Andre driftsomkostninger -29 -29 100 -5 -10 50
Driftsresultat før særlige poster 1.475 1.154 128 426 261 163

Særlige poster -80 -160 50 -20 -160 13
Driftsresultat (EBIT) 1.395 994 140 406 101 402

2 Finansielle indtægter 61 201 30 11 42 26
3 Finansielle omkostninger -245 -203 121 -55 -55 100

Resultat før skat 1.211 992 122 362 88 411

Skat af periodens resultat -328 -277 118 -90 -23 391
Periodens resultat 883 715 123 272 65 418

Aktionærerne i Coloplast A/S 883 715 272 65
4 Minoritetsinteresser 0 0  0 0  

883 715 123 272 65 418

Indtjening pr aktie (EPS), kr. 21 16 7 2
Indtjening pr. aktie (EPS), ikke reguleret for egne aktier, kr. 21 16 7 2

Mio. DKK Mio. DKK

(Ikke revideret) 
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Balance
Pr. 30. September

Note 30.09.09 30.09.08

Aktiver

Erhvervede patenter og varemærker 1.012 1.134
Goodwill 629 641
Software 133 106
Forudbetalinger og anlægsaktiver under udvikling 34 46
Immaterielle anlægsaktiver 1.808 1.927

Grunde og bygninger 1.251 1.173
Produktionsanlæg og maskiner 1.004 781
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 207 196
Forudbetalinger og anlægsaktiver under udførelse 173 584
Materielle anlægsaktiver 2.635 2.734

Andre værdipapirer og kapitalandele 4 4
Udskudt skatteaktiv 147 146
Finansielle anlægsaktiver 151 150

Anlægsaktiver 4.594 4.811

Varebeholdninger 986 1.224

Tilgodehavender fra salg 1.530 1.563
Selskabsskat 31 11
Andre tilgodehavender 114 101
Periodeafgrænsningsposter 78 77
Tilgodehavender 1.753 1.752

Værdipapirer 1 1

Likvide beholdninger 629 193

Omsætningsaktiver 3.369 3.170

Aktiver 7.963 7.981

Mio. DKK
Koncern
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Balance
Pr. 30. September

Note 30.09.09 30.09.08

Egenkapital og forpligtelser

Aktiekapital 225 230
Reserve for afdækning -49 8
Forslag til udbytte for regnskabsåret 300 257
Overført overskud og øvrige reserver 2.374 1.795
Egenkapital før minoritetsinteresser 2.850 2.290

4 Minoritetsinteresser 0 1

Egenkapital i alt 2.850 2.291

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 75 90
Hensættelser til udskudt skat 225 191
Andre hensatte forpligtelser 23 16
Gæld til realkreditinstitutter 459 467
Kreditinstitutter i øvrigt 1.797 2.316
Anden gæld 447 370
Periodeafgrænsningsposter 100 70

Langfristede forpligtelser 3.126 3.520

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 14 9
Andre hensatte forpligtelser 12 19
Gæld til realkreditinstitutter 14 13
Kreditinstitutter i øvrigt 219 474
Leverandører af varer og tjenesteydelser 428 397
Selskabsskat 242 211
Anden gæld 1.054 1.036
Periodeafgrænsningsposter 4 11
Kortfristede forpligtelser 1.987 2.170

Forpligtelser 5.113 5.690

Egenkapital og forpligtelser 7.963 7.981

8 Eventualposter

Mio. DKK
Koncern
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Egenkapital- og totalindkomstopgørelse

Koncern Aktiekapital Reserve for Reserve Forslag Overført Egen-
 valutakurs- for til overskud kapital

Mio. DKK A-aktier B-aktier regulering afdækning udbytte i alt

2007/08
Saldo pr. 1.10. som rapporteret i årsrapporten 18 222 -18 4 396 1.776 2.398
Værdiregulering af afdækning:
Årets værdiregulering 68 68
Overført til finansielle poster -63 -63
Skatteeffekt af afdækning -1 -1
Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen 0 0 0 4 0 0 4
Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -8 -8
Ændring af primoværdier og øvrige 
reguleringer vedr.  datterselskaber 41 41
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0 0 0 0 0 33 33

Periodens resultat 257 458 715

Årets totalindkomst 0 0 0 4 257 491 752
Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner -510 -510
Salg af egne aktier 26 26
Aktiebaseret vederlæggelse 20 20
Kapitalnedsættelse -10 10 0
Udbetaling af udbytte vedrørende 2006/07 -396 -396
Saldo pr. 30.09 18 212 -18 8 257 1.813 2.290

2008/09
Saldo pr. 1.10. som rapporteret i årsrapporten 18 212 -18 8 257 1.813 2.290
Værdiregulering af afdækning:
Årets værdiregulering -37 -37
Overført til finansielle poster -40 -40
Skatteeffekt af afdækning 20 20
Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen 0 0 0 -57 0 0 -57
Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -16 -16
Ændring af primoværdier og øvrige 
reguleringer vedr.  datterselskaber -38 -38
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0 0 0 0 0 -54 -54

Periodens resultat 300 583 883

Årets totalindkomst 0 0 0 -57 300 529 772
Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner -5 -5
Indtægt ved salg af medarbejderaktier 24 24
Aktiebaseret vederlæggelse 26 26
Kapitalnedsættelse -5 5 0
Udbetaling af udbytte vedrørende 2007/08 -257 -257
Saldo pr. 30.09 18 207 -18 -49 300 2.392 2.850
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Pengestrømsopgørelse
1. oktober - 30. September

Koncern
Mio. DKK

2008/09 2007/08
Note 12 mdr 12 mdr

Driftsresultat 1.395 994
Af- og nedskrivninger 549 537

5 Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter -40 -34
6 Ændringer i driftskapital 320 -96

Renteindbetalinger og lignende 32 206
Renteudbetalinger og lignende -156 -233
Betalt selskabsskat -270 -50
Pengestrømme fra driften 1.830 1.324

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -84 -36
Investeringer i grunde og bygninger -132 -93
Investeringer i tekniske anlæg m.m. -201 -494
Investering i anlægsaktiver under udførelse -154 -131
Salg af materielle anlægsaktiver 169 86
Køb af virksomhed 0 -3
Pengestrømme fra investeringer -402 -671

Frie pengestrømme 1.428 653

Udbytte til aktionærer -257 -396
Investering i egne aktier, netto 19 -484
Finansiering fra aktionærer -238 -880

Langfristet lånefinansiering, optagelse 0 522
Langfristet lånefinansiering, afdrag -485 -111
Pengestrømme fra finansiering -723 -469

Nettopengestrømme 705 184

Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr. 1.10 -293 -452
Kursregulering af likvide beholdninger -15 -25
Nettopengestrømme 705 184

7 Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr. 30.09 397 -293

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Noter

1. Segmentoplysninger

Primær segmentering - Forretningsmæssig aktivitet
Koncern, 2008/09

Mio. DKK 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 2007/08

Omsætning 8.820 8.463 0 0 8.820 8.463

Driftsresultat for segment 2.106 1.539 -711 -545 1.395 994

Ikke fordelt og 
elimineringMedical care I alt

Koncern
Mio. DKK

2008/09 2007/08

2. Finansielle indtægter
Renteindtægter 16 25
Dagsværdireguleringer aktieoptioner 0 75
Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 40 63
Valutakursreguleringer 0 35
Andre finansielle indtægter og gebyrer 5 3
I alt 61 201

3. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger 160 185
Dagsværdireguleringer aktieoptioner 9 0
Valutakursreguleringer 56 0
Andre finansielle omkostninger og gebyrer 20 18
I alt 245 203

4. Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser 1.10. 1 2
Køb af virksomheder 0 0
Andel af nettooverskud i dattervirksomheder 0 0
Udbetalt udbytte -1 -1
Minoritetsinteresser 30.09 0 1
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Noter

Koncern
Mio. DKK

2008/09 2007/08
5. Regulering for ikke likvide driftsposter
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto -34 -26
Forskydning, hensættelser i øvrigt -6 -8
I alt -40 -34

6. Ændringer i driftskapital
Varebeholdninger 236 -284
Tilgodehavender fra salg 4 38
Øvrige tilgodehavender -20 48
Leverandør- og anden gæld m.v. 100 102
I alt 320 -96

7. Likvider og kortfristede kreditinstitutter
Værdipapirer 1 1
Kontantbeholdning 1 1
Kortfristede bankindeståender 628 192
Likvider 630 194
Kortfristede kreditinstitutter -233 -487
I alt 397 -293

8. Eventualposter
Eventualforpligtelser
Coloplast koncernen er part i mindre retssager, der ikke forventes at få indflydelse på koncernens 
fremtidige indtjening.
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Resultatopgørelse kvartalsopdelt

Mio. DKK

Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 Omsætning 2.113 2.040 2.154 2.156 2.196 2.119 2.243 2.262
Produktionsomkostninger -829 -871 -892 -873 -895 -897 -942 -983
Bruttoresultat 1.284 1.169 1.262 1.283 1.301 1.222 1.301 1.279

Distributionsomkostninger -660 -651 -621 -657 -664 -652 -704 -665
Administrationsomkostninger -235 -231 -203 -213 -194 -160 -153 -107
Forsknings- og udviklingsomkostninger -78 -90 -100 -147 -103 -99 -97 -90
Andre driftsindtægter 35 21 10 5 11 54 10 14
Andre driftsomkostninger -6 -6 -7 -10 -12 -2 -10 -5
Driftsresultat før særlige poster 340 212 341 261 339 363 347 426

Særlige poster 0 0 0 -160 -5 -55 0 -20
1 Driftsresultat 340 212 341 101 334 308 347 406

2 Finansielle indtægter 36 55 68 42 31 8 11 11
3 Finansielle omkostninger -44 -72 -32 -55 -84 -55 -51 -55

Resultat før skat 332 195 377 88 281 261 307 362

Skat af årets resultat -93 -55 -106 -23 -79 -73 -86 -90
Periodens resultat for fortsættende aktiviteter 239 140 271 65 202 188 221 272

9 Periodens resultat for ophørte aktiviteter 0 0 0 0 0 0 0 0
Periodens resultat  239 140 271 65 202 188 221 272

Aktionærerne i Coloplast A/S 239 140 271 65 202 188 221 272
4 Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 0 0

239 140 271 65 202 188 221 272

Indtjening pr aktie (EPS) 5 3 6 2 5 4 5 7
Indtjening pr. aktie (EPS), ikke reguleret for egne aktier 5 3 6 2 5 4 5 7

2007/08

Koncern

2008/09

(Ikke revideret) 
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Andre tabeller 
Ikke revideret 

 

Engangsposternes indvirkning på resultatet

Mio. DKK

Omsætning 8.820 8.820 8.463 8.463
Produktionsomkostninger -3.717 -3.717 -3.465 -45 -3.420
Bruttoresultat 5.103 5.103 4.998 -45 5.043
Bruttomargin 58% 58% 59% 60%

Distributionsomkostninger -2.685 -2.685 -2.589 -20 -2.569
Administrationsomkostninger -614 -614 -882 -15 -867
Forsknings- og udviklingsomkostninger -389 -389 -415 -415
Andre driftsindtægter 89 47 42 71 31 40
Andre driftsomkostninger -29 -29 -29 -29
Særlige poster -80 -80 0 -160 -160 0
Driftsresultat (EBIT) 1.395 -33 1.428 994 -209 1.203
Overskudsgrad (EBIT-margin) 16% 16% 12% 14%

 2007/08

Rappor-
teret

Engangs-
poster Justeret

2008/09

Rappor-
teret

Engangs-
poster Justeret
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Yderligere information 
 
Investorer og analytikere  
 
Lene Skole 
Koncerndirektør, CFO  
Tlf. 4911 1700 
 
Ian S. E. Christensen 
Head of Investor Relations 
Tlf. 4911 1800 / 4911 1301 
E-mail dkisec@coloplast.com  
 
Presse og medier 
 
Morten Sørensen  
Media Relations Manager 
Tlf. 4911 2632 
E-mail dkmoso@coloplast.com 
 
Hjemmeside 
www.coloplast.com 
 
Adresse 
Coloplast A/S 
Holtedam 1 
3050 Humlebæk 
Danmark 
 
CVR NR. 69749917   
 
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 
 
Coloplasts logo er et registreret varemærke, der ejes af Coloplast A/S. © 2009-11 Copyright Coloplast A/S, 3050 Humle-
bæk, Denmark. 
 
Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser.  
Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder 
det intim sundhedspleje. 

 
Vores forretning omfatter stomi, urologi og kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med mere end 
7000 ansatte. 
 


