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Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 
(1. oktober 2013 - 31. december 2013) 
 
 
 
Hovedpunkter 
 

• Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 3.063 

mio. kr. 

• I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 10% i Stomi, 10% i Kontinens, 

11% i Urologi og 17% i Hud- og Sårpleje. 

• Bruttoresultatet steg 8% til 2.093 mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 68% mod 67% i 

samme periode sidste år. 

• Driftsresultatet (EBIT) steg 13% og udgjorde 1.013 mio. kr. Overskudsgraden (EBIT-marginen) 

blev 33% mod 31% i samme periode sidste år. I faste valutakurser var overskudsgraden ligeledes 

33%. 

• Periodens resultat steg med 26% til 780 mio. kr.. Indtjeningen pr. aktie (EPS) steg tilsvarende 

med 26% til 3,63 kr. 

• De frie pengestrømme var 490 mio. kr., hvilket var 105 mio. kr. mere end samme periode sidste 

år. 

• Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 47% mod 41% i samme periode sidste 

år. 

• Første del af aktietilbagekøbsprogrammet forventes iværksat i andet kvartal 2013/14. 

 

 

Finansielle forventninger for 2013/14 
 

• Der forventes nu en organisk omsætningsvækst på omkring 8% og omkring 6% i danske kroner 

mod tidligere omkring 7% organisk og omkring 5% i danskekroner. 

• Der forventes fortsat en EBIT margin på omkring 33% i både faste valutakurser og danske kro-

ner. 

• Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. 

• Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. 

 

 
  

Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 
29. januar 2014 

Q1 2013/14 
 

 

 

Telekonference 
Afholdes den 29. januar 2014 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. Telekonference reference nr. 940744. 
Et webcast vil være tilgængeligt på www.coloplast.com kort efter telekonferencens afslutning. 
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Hoved- og nøgletal
1. oktober - 31. december

(ikke revideret)
Ændring

2013/14 2012/13
1. kvt. 1. kvt.

Resultatopgørelse
Omsætning 3.063 2.865 7%
Forsknings- og udviklingsomkostninger -94 -92 2%
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 1.119 1.019 10%
Driftsresultat (EBIT) 1.013 897 13%
Finansielle indtægter og omkostninger, netto 27 -65 <-100%
Resultat før skat 1.040 832 25%
Periodens resultat 780 617 26%

Omsætningsvækst
Periodens vækst i nettoomsætning, % 7 8
Stigningen fordeler sig således:
Organisk vækst, %-point 11 6
Valuta, %-point -4 2

Balance
Samlede aktiver 8.403 9.773 -14%
Investeret kapital 6.592 6.530 1%
Egenkapital ultimo 6.090 5.921 3%

Pengestrømme og investeringer
Pengestrømme fra driften 602 468 29%
Pengestrømme fra investeringer -112 -83 35%
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -110 -87 26%
Frie pengestrømme 490 385 27%
Pengestrømme fra finansiering -1.453 -1.443 1%

Nøgletal
Overskudsgrad, EBIT % 33 31
Overskudsgrad, EBITDA % 37 36
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 63 56
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 47 41
Egenkapitalforrentning, % 49 41
Egenkapitalandel, % 72 61
Indre værdi pr. aktie, kr. 28 26 8%

Aktiedata
Børskurs pr. aktie, kr. 359 277 30%
Børskurs/indre værdi 13,0 10,5 24%
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 210,7 210,7 0%
PE, price/earnings ratio 24,5 23,6 4%
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 3,63 2,88 26%
Frie pengestrømme pr. aktie 2,3 1,8 28%

Koncern
Mio. DKK
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Ledelsesberetning  
Salgsudvikling  
Målt i danske kroner steg omsætningen med 7% til 3.063 mio. kr., mens den organiske vækst blev 11%. Et 
fald i værdien af især britiske pund, japanske yen og amerikanske dollar mod danske kroner reducerede 
væksten med 4% point. 

 
 
Stomi 
Salget af stomiprodukter udgjorde 1.273 mio. kr., 
hvilket svarer til en vækst i danske kroner på 5%. 
Den organiske vækst var 10% og blev drevet af 
porteføljen af SenSura® stomiprodukter, samt 
Brava™ tilbehørsprodukter. Der var meget til-
fredsstillende vækst i samtlige regioner, og særligt 
Storbritannien, Skandinavien, USA samt Kina bi-
drog til væksten. 
Kvartalets høje organiske vækst kan til dels tilskri-
ves et lavt salg i første kvartal sidste år, særligt i 
Sydeuropa. Hertil kommer at Rusland i første 
kvartal i år havde høj vækst, drevet af et øget an-
tal udbud, samt lageropbygning hos en nystartet 
distributør. 
 
Kontinens 
Omsætningen i kontinensforretningen udgjorde 
1.085 mio. kr. og voksede med 7% i danske kro-
ner og 10% organisk. Salget af SpeediCath® in-
termitterende katetre drev væksten herunder især 
de kompakte katetre. Den høje vækst i kvartalet 
skyldtes hovedsagligt Storbritannien, hvor distri-
butørerne øgede lagerbeholdningen. Herudover 
var forbedringen drevet af især Tyskland og Græ-
kenland, samt af leveringen på et større udbud i 
Mellemøsten. Omsætningen i USA faldt på grund 
af ændringen af en større distributørs rabatstruk-
tur.  

Væksten i salget af urinposer og uridomer var 
meget tilfredsstillende og skyldes dels et forbedret 
moment i forretningen og dels et lavt salg i første 
kvartal sidste år. Salget af Peristeen® til anal irri-
gation voksede fortsat tilfredsstillende. 
 
Urologi 
Salget af urologiprodukter steg med 8% til 295 
mio. kr., mens den organiske vækst var 11%. 
Væksten var stadig primært drevet af Titan® pe-
nisimplantater, hvor der fortsat tages markedsan-
dele på det amerikanske marked. Herudover bi-
drog salget af endourologiske produkter og Altis® 
slynger, til behandling af stressurininkontinens 
hos kvinder, pænt til kvartalets vækst. Salget af 
produkter til behandling af nedsunket underliv var 
tilfredsstillende. 
 
Hud- og Sårpleje 
Salget af hud- og sårplejeprodukter udgjorde 410 
mio. kr., svarende til en vækst for perioden på 
13% i danske kroner, mens den organiske vækst 
var 17%. Den organiske vækst i Sårpleje var 15% 
og blev drevet af salget af Biatain® skumbanda-
ger. Kvartalets høje vækst var især drevet af Kina, 
Grækenland og Brasilien, hvor salget af både 
Comfeel® hydrokolloidbandager og Biatain skum-
bandager var meget tilfredsstillende. Herudover 
var der fortsat høj vækst i USA. Den europæiske 

Salgsudvikling pr. forretningsområde

2013/14 2012/13

3 mdr 3 mdr

Stomi 1.273 1.212 10% -5% 5% 
Kontinens 1.085 1.016 10% -3% 7% 
Urologi 295 274 11% -3% 8% 
Hud- og Sårpleje 410 363 17% -4% 13% 
Nettoomsætning 3.063 2.865 11% -4% 7% 

                 Mio. DKK Sammensætning af vækst

Organisk 
vækst Valuta

Rapporteret 
vækst
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sårplejeforretning havde positiv vækst i første 
kvartal, hvilket hovedsagligt var drevet af salget af 
den nye og forbedrede version af Biatain® Silico-
ne. Den høje vækst i kvartalet skal også ses på 
baggrund af et lavt salg i blandt andet Kina og 
Tyskland i første kvartal sidste år.  
Den organiske vækst i den amerikanske hudpleje-
forretning var ekstraordinært høj i kvartalet og 
drevet af lageropbygning hos en større distributør. 
Kontraktproduktionen af Compeed® leverede lige-
ledes en høj vækst i kvartalet. 

 
Europæiske markeder 
Omsætningen var 2.031 mio. kr., svarende til en 
rapporteret vækst på 7%. Organisk voksede den 
europæiske forretning med 9%. Væksten var til-
fredsstillende på alle de europæiske markeder. 
Det var især væksten i kontinensforretningen i 
Storbritanien og Tyskland, som drev den høje 
vækst i kvartalet. Udviklingen i første kvartal skal 
endvidere ses i lyset af et svagt første kvartal sid-
ste år i Spanien og Italien. 
  
Andre etablerede markeder 
Omsætningen var 625 mio. kr., hvilket var 
uændret i forhold til samme periode sidste år. 
Svækkelsen af især japanske yen, men også 
amerikanske dollar og australske dollar mod dan-
ske kroner reducerede væksten med 10% point. 
Den organiske vækst var 10%, hvilket var  på ni-
veau med væksten i fjerde kvartal sidste år. Den 
positive udvikling i den amerikanske stomiforret-
ning fortsatte i første kvartal. Sårplejeforretningen 
og urologiforretningen bidrog ligeledes pænt til 
kvartalets vækst, mens salget af Kontinenspro-
dukter i USA var lavere end i samme periode sid-
ste år. Dette skyldes hovedsagligt en ændring af 
rabatstrukturen for en af de større distributører. 

Væksten i både Japan og Canada var meget til-
fredsstillende. Væksten skyldes til dels at japan-
ske distributører øgede lagrene i forbindelse med 
en annonceret prisstigning i andet kvartal. 
 
Øvrige markeder 
Omsætningen voksede med 20% til 407 mio. kr.,  
og den organiske vækst var 28%. Især den forsat-
te svækkelse af den brasilianske real mod danske  
kroner var medvirkende til, at væksten blev redu-
ceret med 8% point.  Kvartalets vækst var især  

 
drevet af Kina, Grækenland og Brasilien. Herud-
over bidrog Rusland, Argentina og Mellemøsten 
og Nordafrika også pænt til salgsregionens sam-
lede vækst. Kvartalet var positivt påvirket af lager-
justeringer hos vores græske distributør, mens 
væksten i Brasilien og Kina var positivt påvirket af 
lavt salg i første kvartal sidste år.   
 
Bruttoresultat  
Bruttoresultatet udgjorde 2.093 mio. kr. mod 1.930 
mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en 
stigning på 8%. Bruttomarginen var 68% mod 
67% i samme periode sidste år. Forbedringen er 
et resultat af effektiviseringer i produktionen. I fa-
ste valutakurser var bruttomarginen 69% og på 
niveau med bruttomarginen for fjerde kvartal 
2012/13, der var positivt påvirket af en tilbageført 
lagerhensættelse.  
 
Omkostninger 
Distributionsomkostningerne udgjorde 866 mio. kr. 
mod 812 mio. kr. i samme periode sidste år. Der-
med udgjorde distributionsomkostningerne 28% af 
omsætningen, hvilket er på niveau med samme 
periode sidste år, samt med regnskabsåret 

Salgsudvikling pr. region

2013/14 2012/13
3 mdr 3 mdr

Europæiske markeder 2.031 1.900 9% -2% 7% 
Andre etablerede markeder 625 626 10% -10% 0% 
Øvrige markeder 407 339 28% -8% 20% 
Nettoomsætning 3.063 2.865 11% -4% 7% 

                 Mio. DKK Sammensætning af vækst

Organisk 
vækst Valuta

Rapporteret 
vækst
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2012/13. Kvartalet indeholder øgede investeringer 
i salgsinitiativer. 
  
Administrationsomkostningerne var 122 mio. kr. 
mod 137 mio. kr. i første kvartal sidste år. Målt i 
procent af omsætningen udgjorde administrati-
onsomkostningerne 4%, hvilket var 1% point lave-
re end første kvartal sidste år og også 1% point 
lavere end for regnskabsåret 2012/13. Reduktio-
nen i omkostninger skyldes primært færre projekt-
aktiviteter. 
 
Forsknings- og udviklingsomkostningerne var 94 
mio. kr. hvilket var en stigning på 2% sammenlig-
net med samme periode sidste år. Omkostninger-
ne udgjorde dermed 3% af omsætningen. 
  
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger resul-
terede i en nettoindtægt på 2 mio. kr. for første 
kvartal mod en indtægt på 8 mio. kr. i samme pe-
riode sidste år. 
 
Driftsresultat 
Driftsresultatet blev 1.013 mio. kr. mod 897 mio. 
kr. i samme periode sidste år og steg således 
med 13%. Dette svarer til en overskudsgrad på 
33%, både i danske kroner og faste valutakurser 
mod 31% i samme periode sidste år. Forbedrin-
gen skyldes hovedsagligt effektiviseringer i pro-
duktionen samt lavere administrationsomkostnin-
ger. 

 
Finansielle poster og skat 
De finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på 
27 mio. kr. mod en nettoomkostning på 65 mio. kr.  
i samme periode sidste år, hvilket hovedsageligt 
skyldtes nettogevinst på realiserede valutater-
minskontrakter mod et nettotab i samme periode 
sidste år.  
 

Skatteprocenten blev 25 mod 26 for samme peri-
ode sidste år. Skatteudgiften var på 260 mio. kr. 
mod 215 mio. kr. i samme periode sidste år.   
 
Nettoresultat 
Periodens resultat blev 780 mio. kr., hvilket var en 
stigning på 26% i forhold til samme periode sidste 
år, og indtjeningen pr. aktie (EPS) steg ligeledes 
med 26% til 3,63 kr.  
 
Pengestrømme og investeringer 
 
Pengestrømme fra driften 
Pengestrømme fra driften blev 602 mio. kr. mod 
468 mio. kr. Forbedringen skyldtes øget indtjenin-
gen (EBITDA) på 100 mio. kr., en positiv effekt fra 
ændringer i driftskapitalen på 58 mio. kr. samt en 
positiv effekt på 82 mio. kr. fra en realiseret netto-
gevinst på valutaterminskontrakter og andre valu-
takursreguleringer mod et nettotab i samme peri-
ode sidste år. Hertil kom en positiv effekt fra netto-
renter på 51 mio.kr. Forbedringen blev delvist 
modsvaret af en stigning i betalt selskabsskat på 
164 mio. kr. 
 
Investeringer  
Coloplast investerede netto 112 mio. kr. mod 83 
mio. kr. i første kvartal sidste år. Stigningen skyl-
des investeringer i maskiner til nye produkter. In-
vesteringer i materielle og immaterielle anlægsak-
tiver brutto(CAPEX) steg med 25% til 114 mio. kr. 
sammenlignet med samme periode sidste år. 
 
Frie pengestrømme 
De frie pengestrømme var dermed 490 mio. kr. 
mod 385 mio. kr. i samme periode sidste år. 
 
Kapitalberedskab 
Rentebærende nettoindeståender på balanceda-
gen var 794 mio. kr. 
 
 
 
 
 
 
 

Finansiel le poster

2013/14 2012/13
Mio. DKK 1. kvt. 1. kvt.
Renter, netto 8 -12
Dagsværdiregulering af optioner -8 -12
Valutakursreguleringer 32 -34
Andre finansielle poster -5 -7
Finansiel le poster i  alt 27 -65



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/21 

 
 

 
Balance og egenkapital 
Balance  
Den samlede balancesum udgjorde 8.403 mio. 
kr., hvilket er et fald på 961 mio. kr. i forhold til 
starten af regnskabsåret.  
 
De immaterielle anlægsaktiver udgjorde 1.465 
mio. kr., eller 51 mio. kr. mindre i forhold til starten 
af regnskabsåret. Faldet kan henføres til kvarta-
lets ordinære afskrivninger på erhvervede paten-
ter og varemærker, samt et fald i den amerikan-
ske dollar mod danske kroner. 
  
Kortfristede aktiver faldt med 940 mio. kr. til 4.426 
mio. kr. i forhold til starten af året. Faldet skyldtes 
hovedsagligt udbetaling af udbytte. 
 
I forhold til starten af regnskabsåret steg tilgode-
havender fra salg med 1% til 1.994 mio. kr., og 
varebeholdninger steg tilsvarende med 1% til 
1.082 mio. kr. Gæld til leverandører af varer og 
tjenesteydelser faldt 12% i forhold til starten af 
året til 367 mio. kr.  
Arbejdskapitalen i procent af omsætningen var 22 
hvilket var på niveau med starten af regnskabs-
året. 
 
Egenkapital 
Egenkapitalen faldt med 679 mio. kr. siden årets 
start til 6.090 mio. kr. Periodens totalindkomst var 
767 mio. kr. og blev mere end modsvaret af udbe-
taling af udbytte på 1.476 mio. kr. Nettoeffekten af 
aktiebaseret vederlæggelse og salg af medarbej-
deraktier øgede egenkapitalen med 30 mio. kr.  
 
Aktietilbagekøb 
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte et aktietil-
bagekøbsprogram på samlet op til 1 mia. kr. frem 
til udgangen af regnskabsåret 2014/15. Første 
halvdel af tilbagekøbsprogrammet på 500 mio. 
kroner forventes iværksat i andet kvartal og gen-
nemført inden udgangen af dette regnskabsår. 
 
Egne aktier 
Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 31. de-
cember 2013 9.054.207 B-aktier, hvilket er 
586.652 stk. mindre end i starten af året. Redukti-
onen skyldtes optionsudnyttelse. 
 

Finansielle forventninger for 2013/14  
• Der forventes nu en organisk omsæt-

ningsvækst på omkring 8% og omkring 

6% i danske kroner mod tidligere omkring 

7% organisk og omkring 5% i danske kro-

ner. 

• Der forventes fortsat en EBIT margin på 

omkring 33% i både faste valutakurser og 

danske kroner. 

• Anlægsinvesteringer forventes at udgøre 

omkring 500 mio. kr. 

• Den effektive skatteprocent forventes at 

blive omkring 25. 

 
Med baggrund i et stærkt første kvartal og et sti-
gende moment i forretningen er forventningerne til 
årets vækst opjusteret fra omkring 7% til omkring 
8%. Det forventede højere salg vil finansiere øge-
de investeringer i salgsfremmende initiativer, der 
for året nu forventes at udgøre 200-250 mio. kr. 
mod tidligere 150-200 mio. kr. 
 
De finansielle forventninger forudsætter fortsat 
positiv og stabil salgsudvikling på Coloplasts ho-
vedmarkeder. Prispresset i 2013/14 forventes at 
ligge en smule over niveauet i 2012/13 men under 
den langsigtede forventning på 1% i årligt pris-
pres. De finansielle forventninger indeholder de 
reformer, hvor effekten er kendt.  
 
Forventningen til EBIT-marginen forudsætter, ud-
over realisering af væksten, at Coloplast fortsat vil 
være i stand til at levere resultater i tråd med det 
tidligere udmeldte potentiale for produktivitetsfor-
bedringer på samlet set 0,5-1,0 % point om året 
på bruttomarginen 
 
Den langsigtede finansielle ambition er at vokse 
mere end markedet og levere indtjeningsmargina-
ler på niveau med de bedst indtjenende medico-
selskaber[1]

Den samlede vægtede markedsvækst i Coloplasts 
markeder udgør fortsat 4-5%. 

.  

                                                        
[1] Coloplasts sammenligningsgruppe består pt. af følgende medicoselska-
ber: Medtronic Inc., Baxter International Inc.,ConvaTec Inc., Covidien PLC, 
Stryker Corp., St. Jude Medical Inc., Boston Scientific Corp., Sonova Hol-
ding AG, Smith&Nephew PLC, CR Bard Inc., Getinge AB, WDH A/S og 
Shandon Weigao Group Medical. 
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Andre forhold  
 
Prælancering af SenSura® Mio 
Coloplast har i dag startet prælancering af den 
næste generation af stomiprodukter under brand-
navnet SenSura® Mio. Selve lanceringen sker i 
April 2014, mens prælanceringsaktiviteterne ud-
rulles globalt fra i dag. 
  
Organisatoriske ændringer i USA 
Ed Veome indtræder som ny direktør for den 
nordamerikanske forretning. Ed kom til Coloplast 
fra Hollister i 2010 og var blandt andet ansvarlig 
for udviklingen af Coloplast CARE programmet. 
Siden 2011, har Ed været salgsdirekør i den ame-
rikanske forretning og var i den egenskab med til 
at udvikle den strategi som den amerikanske for-
retning i dag følger. Ed vil få ansvaret for salget i 
USA og Canada mens ansvaret for Japan og Au-
stralien flyttes til SVP Kristian Villumsen.  
Claus Bjerre forlader Coloplast til fordel for en rol-
le uden for selskabet. 
Strategien for den nordamerikanske forretning er 
uændret. 
 
Organisatoriske ændringer i Kina 
Howard Sui er pr. november 2013 indtrådt som ny 
direktør for det kinesiske datterselskab, da tidlige-
re direktør Vagn Heiberg har valgt at forlade Co-
loplast. Howard Sui er amerikansk-kineser og 

kommer med erfaring fra flere større internationa-
le medicinal firmaer. I forbindelse med ændringen 
overtager Howard ydermere ansvaret for Syd Ko-
rea og de sydøstasiatiske distributør markeder. 
 
Retssager om transvaginale net  
Coloplast har siden 2011 været part i individuelle 
søgsmål ved forskellige føderale domstole og del-
statsdomstole i USA, hvor der er nedlagt påstand 
om produktansvar ved brug af transvaginale net til 
behandling af nedsunket underliv og stressurinin-
kontinens. Der henvises til note 7 for yderligere 
detaljer. 
 
Kapitalmarkedsdag den 4. juni 2014 
Coloplast afholder kapitalmarkedsdag den 4. juni 
2014. Formålet med Kapitalmarkedsdagen er at 
give institutionelle investorer og aktieanalytikere 
en opdatering på forretningen og et indblik i de 
væsentligste strategiske temaer.  
Den 3. juni, vil der ydermere være mulighed for at 
besøge Coloplasts produktionsfaciliteter i Nord-
sjælland. Det er allerede nu muligt at afgive en ik-
ke bindende tilmelding til Investor Relations koor-
dinator Sara Munch på e-mailadressen 
dksafrm@coloplast.com 
 
 

 
Valutakursfølsomhed 
Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2013/14 er udarbejdet på baggrund af følgende valuta-
riske forudsætninger for selskabets hovedvalutaer:  
 

  
 
 
 

DKK GBP USD HUF EUR
Gennemsnitskurs 2012/13* 888 569 2.54 746
Spotkurs den 23. januar 2014 907 546 2.45 746
Estimeret gennemsnitskurs 2013/2014 902 546 2.47 746

Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- 2% -4% -3% 0%
kurs sammenlignet med sidste år**

*) Gennemsnitskurserne fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013
**) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen for første kvartal kombineret med 
spotkursen for 23. januar 2014
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Omsætningen påvirkes især af udviklingen i USD og GBP i forhold til DKK. Driftsresultatet er påvirket af ud-
sving i HUF over for DKK, da Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i 
Ungarn mens salget er beskedent.  
 

 
 
 
Fremadrettede udsagn 
De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjenings-
forventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsæt-
ninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets 
nuværende forventninger, estimater og forudsætninger, og afgives på grundlag af oplysninger, som er til-
gængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigte-
de mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsent-
lige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke 
selskabets økonomiske resultater.

Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt 
(Gennemsnitskurser 2012/13) Omsætning EBIT
USD -160 -45
GBP -180 -120
HUF 0 35
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt 
delårsrapporten for perioden 1. oktober 2013 - 31. 
december 2013 for Coloplast A/S. Delårsrappor-
ten, der ikke er revideret af selskabets revisor, af-
lægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præ-
sentation af delårsrapporter”, som er godkendt af 
EU, og efter yderligere danske oplysningskrav til 
delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. 
 
Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et ret-
visende billede af koncernens aktiver, egenkapi-
tal,  
 
 

 
 
forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 
2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter 
og koncernens pengestrømme for perioden 1. ok-
tober 2013 - 31. december 2013. 
 
Endvidere indeholder ledelsesberetningen efter 
vores opfattelse en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske 
forhold, periodens resultat og af koncernens fi-
nansielle stilling, samt en beskrivelse af de væ-
sentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som kon-
cernen står overfor. 
 

 
Humlebæk, den 29. januar 2014 
 
I direktionen: 
 
 
 
Lars Rasmussen Lene Skole 
Adm. direktør Koncerndirektør 
 
 
 
I bestyrelsen: 
 
 
 
Michael Pram Rasmussen Niels Peter Louis-Hansen Per Magid   
Formand                                  Næstformand   
 
 
Brian Petersen Jørgen Tang-Jensen Sven Håkan Björklund 
 
 
 
Thomas Barfod Jane Lichtenberg Torben Rasmussen 
Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt 
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Opgørelse af totalindkomst
1. oktober - 31. december

(ikke revideret)

o ce de s

2013/14 2012/13
Note 1. kvt. 1. kvt. 

1 Omsætning 3.063 2.865 107      
Produktionsomkostninger -970 -935 104      
Bruttoresultat 2.093 1.930 108      

Distributionsomkostninger -866 -812 107      
Administrationsomkostninger -122 -137 89        
Forsknings- og udviklingsomkostninger -94 -92 102      
Andre driftsindtægter 9 10 90        
Andre driftsomkostninger -7 -2 >100

1 Driftsresultat (EBIT) 1.013 897 113      

2 Finansielle indtægter 53 7 >100
3 Finansielle omkostninger -26 -72 36        

Resultat før skat 1.040 832 125      

Skat af periodens resultat -260 -215 121      
Periodens resultat 780 617 126      

Anden total indkomst
Poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:
Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -8 -5
Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede 
pensionsordninger 2 1

-6 -4

Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:
Værdiregulering af valuta- og renteafdækning 49 81
Heraf overført til finansielle poster -44 18
Skatteeffekt af afdækning -1 -25
Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -18 -25
Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer 
vedrørende datterselskaber 7 -39

-7 10
Anden total indkomst i  alt -13 6

Totalindkomst i  alt 767 623

Indtjening pr. aktie (EPS) 3,70 2,93
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 3,63 2,88

Mio. DKK
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Balance

(ikke revideret)

Note 31.12.13 31.12.12 30.09.13

Aktiver

Erhvervede patenter og varemærker mv. 654 787 687
Goodwill 723 750 735
Software 75 88 59
Forudbetalinger og immaterielle anlægsaktiver under udvikling 13 8 35
Immateriel le anlægsaktiver 1.465 1.633 1.516

Grunde og bygninger 953 1.070 978
Produktionsanlæg og maskiner 757 791 789
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 121 127 110
Forudbetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse 486 269 409
Materiel le anlægsaktiver 2.317 2.257 2.286

Kapitalandele i associerede virksomheder 14 7 14
Udskudt skatteaktiv 166 205 164
Andre tilgodehavender 15 17 18
Andre langfristede aktiver 195 229 196

Langfristede aktiver 3.977 4.119 3.998

Varebeholdninger 1.082 1.024 1.069

Tilgodehavender fra salg 1.994 1.834 1.970
Selskabsskat 38 21 56
Andre tilgodehavender 275 345 313
Periodeafgrænsningsposter 100 105 87
Tilgodehavender 2.407 2.305 2.426

Værdipapirer 475 1.337 367

Likvide beholdninger 462 988 1.504

Kortfristede aktiver 4.426 5.654 5.366

Aktiver 8.403 9.773 9.364

Mio. DKK
Koncern

Pr. 31. december
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Balance
Pr. 31. december

(ikke revideret)

Note 31.12.13 31.12.12 30.09.13

Egenkapital og forpl igtelser

Aktiekapital 220 225 220
Reserve for valutakursreguleirnger -82 -39 -89
Reserve for valuta- og renteafdækning 39 34 35
Forslag til udbytte for perioden 0 0 1.473
Overført overskud 5.913 5.701 5.130

Egenkapital i  alt 6.090 5.921 6.769

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 191 162 181
Hensættelser til udskudt skat 96 192 96
Andre hensatte forpligtelser 8 6 8
Anden gæld 2 16 8
Periodeafgrænsningsposter 36 70 36

Langfristede forpl igtelser 333 446 329

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 14 12 14
Andre hensatte forpligtelser 9 12 9
Kreditinstitutter i øvrigt 129 1.335 111
Leverandører af varer og tjenesteydelser 367 352 418
Selskabsskat 324 358 764
Anden gæld 1.118 1.316 925
Periodeafgrænsningsposter 19 21 25
Kortfristede forpl igtelser 1.980 3.406 2.266

Forpligtelser 2.313 3.852 2.595

Egenkapital og forpl igtelser 8.403 9.773 9.364

7 Eventualposter

Mio. DKK
Koncern
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Egenkapitalopgørelse

Reserve
Koncern Aktiekapital Reserve for for valuta- Forslag Egen-

 valutakurs- og rente- til Overført kapital
Mio. DKK A-aktier B-aktier regulering afdækning udbytte overskud i alt

2013/14
Balance pr. 1.10. 18 202 -89 35 1.473 5.130 6.769
Periodens totalindkomst:
Periodens resultat 780 780
Anden totalindkomst
Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -8 -8

Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 2 2
Værdiregulering af valuta- og renteafdækning 49 49
Heraf overført til finansielle poster -44 -44
Skatteeffekt af afdækning -1 -1
Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -18 -18
Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende 
datterselskaber 7 7

Anden totalindkomst i alt 0 0 7 4 0 -24 -13

Periodens totalindkomst i alt 0 0 7 4 0 756 767
Transaktioner med ejere:
Overførsel 3 -3 0
Køb af egne aktier 0 0
Salg af egne aktier og tab på udnyttede optioner 23 23
Aktiebaseret vederlæggelse 7 7
Udbetaling af udbytte vedrørende 2012/13 -1.476 -1.476

Transaktioner med ejere i alt 0 0 0 0 -1.473 27 -1.446

Balance pr. 31.12 18 202 -82 39 0 5.913 6.090
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Egenkapitalopgørelse

Reserve
Koncern Aktiekapital Reserve for for valuta- Forslag Egen-

 valutakurs- og rente- til Overført kapital
Mio. DKK A-aktier B-aktier regulering afdækning udbytte overskud i alt

2012/13
Balance pr. 1.10. som rapporteret i årsrapporten 18 207 0 -40 841 5.016 6.042
Periodens totalindkomst:
Periodens resultat 617 617
Anden totalindkomst
Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -5 -5

Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 1 1
Værdiregulering af valuta- og renteafdækning 81 81
Heraf overført til finansielle poster 18 18
Skatteeffekt af afdækning -25 -25
Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -25 -25
Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende 
datterselskaber -39 -39

Anden totalindkomst i alt 0 0 -39 74 0 -29 6

Periodens totalindkomst i alt 0 0 -39 74 0 588 623
Transaktioner med ejere:
Overførsel 3 -3 0
Køb af egne aktier 0 0
Salg af egne aktier og tab på udnyttelse af optioner 93 93
Aktiebaseret vederlæggelse 7 7
Udbetaling af udbytte vedrørende 2011/12 -844 -844

Transaktioner med ejere i alt 0 0 0 0 -841 97 -744

Balance pr. 31.12 18 207 -39 34 0 5.701 5.921
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Pengestrømsopgørelse
1. oktober - 31. december

(ikke revideret)

Koncern

2013/14 2012/13
Note 3 mdr 3 mdr

Driftsresultat 1.013 897
Afskrivninger 106 122

4 Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter 7 0
5 Ændringer i driftskapital 88 30

Renteindbetalinger og lignende 77 7
Renteudbetalinger og lignende -6 -69
Betalt selskabsskat -683 -519
Pengestrømme fra driften 602 468

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -4 -4
Investeringer i grunde og bygninger 0 -1
Investeringer i tekniske anlæg m.m. -3 -3
Investering i anlægsaktiver under udførelse -107 -83
Salg af materielle anlægsaktiver 2 8
Pengestrømme fra investeringer -112 -83

Frie pengestrømme 490 385

Udbytte til aktionærer -1.476 -844
Køb af egne aktier samt udnyttelse af aktieoptioner, netto 23 93
Finansiering fra aktionærer -1.453 -751

Langfristet lånefinansiering, afdrag 0 0
Pengestrømme fra finansiering -1.453 -751

Nettopengestrømme -963 -366

Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr. 1.10 1.760 2.475
Kursregulering af likvide beholdninger 11 10
Nettopengestrømme -963 -366

6 Likvider og kortfristede kreditinsti tutioner pr. 31.12 808 2.119

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Mio. DKK
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Noter 

1. Segmentoplysninger

Koncern, 2013/14

Driftssegment

Driftssegment

Mio. DKK 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

Ekstern omsætning 3.063 2.865 0 0 0 0 3.063 2.865

Driftsresultat for segment 83 205 1.202 1.071 -272 -379 1.013 897

Finansiel le poster 0 0 0 0 27 -65 27 -65

Det operative segment Hud- og Sårpleje indeholder alene salg af hud- og sårplejeprodukter på udvalgte europæiske markeder samt 
Brasilien, hvor Hud- og Sårpleje-segmentet organisatorisk er udskilt fra den øvrige forretning. Salget af hud- og sårplejeprodukter på 
øvrige markeder indgår i forretningsområdet Hud- og Sårpleje i det operative segment Salgsregioner. Porgès indeholder salg af 
urologiske engangsprodukter, mens SU indeholder salg af urologiske produkter. Segmenteringen afspejler rapporteringsstrukturen til 
direktionen.

Salgsregioner1)
Produktions-

enheder1)
Fælles/ikke 

fordelte I alt

De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er indeholdt i det rapporteringspligtige segment Salgsregioner, da de opfylder 
sammenlægningskriterierne. De operative segmenter Hud- og Sårpleje, Porgès og SU er derfor ikke rapporteringspligtige segmenter. 

I Fælles/ikke fordelte indgår støttefunktioner (Global Marketing, Global R&D og Stabe) samt elimineringer, da disse segmenter ikke er 
indtægtsskabende. De anførte operative segmenter (med undtagelse af SU) udgør hver især under 10% af den samlede 
segmentomsætning, segmentresultat og segmentaktiver. Det operative segment SU udgør over 10% af de samlede aktiver, men da 
aktiverne udelukkende allokeres til segmenterne i forbindelse med nedskrivningstests og ikke rapporteres segmenteret til ledelsen, 
vurderes segmentet ikke at være rapporteringspligtigt. Finansielle poster og selskabsskat allokeres ikke til driftssegmenterne.

Ledelsen vurderer de operative segmenter særskilt på basis af driftsresultatet (EBIT), og ressourceallokering foretages tillige på denne 
baggrund. Resultatmålet opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Omkostningsfordelingen mellem segmenterne sker på 
direkte basis. Allokering af enkelte uvæsentlige indirekte omkostninger sker systematisk mellem Fælles/ikke fordelte og de 
rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og Produktionsenheder.

Der sker ingen rapportering til ledelsen af aktiver eller forpligtelser fordelt på de rapporteringspligtige segmenter Salgsregioner og 
Produktionsenheder. De rapporteringspligtige segmenter måles således ikke herpå, ligesom der ikke foretages ressourceallokering på 
basis heraf. Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af omsætningen.
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Noter

Koncern
Mio. DKK

2013/14 2012/13

2. Finansiel le indtægter
Renteindtægter 9 7
Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 44 0
I alt 53 7

3. Finansiel le omkostninger
Renteomkostninger 1 19
Dagsværdireguleringer af kontantbaserede aktieoptioner 8 12
Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 0 18
Valutakursreguleringer, netto 12 16
Andre finansielle omkostninger og gebyrer 5 7
I alt 26 72

4. Regulering for øvrige ikke-l ikvide driftsposter
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 6 0
Forskydning, hensættelser i øvrigt 1 0
I alt 7 0

5. Ændringer i  driftskapital
Varebeholdninger -38 -42
Tilgodehavender fra salg -44 57
Øvrige tilgodehavender 23 -88
Leverandør- og anden gæld m.v. 147 103
I alt 88 30

6. Likvider og kortfristede kreditinsti tutter
Værdipapirer 475 1.337
Kontantbeholdning 1 1
Kortfristede bankindeståender 461 987
Likvider 937 2.325

Kortfristede kreditinstitutter -129 -1.335
Heraf stående lån overført fra langfristede forpligtelser i perioden 0 1.129
I alt 808 2.119
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Noter

7. Eventualforpl igtelser

Coloplast har siden 2011 været part i individuelle søgsmål ved forskellige føderale domstole og delstatsdomstole i USA, hvor der er 
nedlagt påstand om produktansvar ved brug af transvaginale net til behandling af nedsunket underliv og stressurininkontinens.
I august 2012 blev der etableret en såkaldt 'multidistrict litigation' (MDL) til samlet behandling af Coloplasts føderale retssager i 
Southern District of West Virginia (MDL nr. 2387). Sagerne sammenlægges med henblik på forberedende sagsbehandling. Ved 
samme ret behandles MDL-sager mod andre større producenter af transvaginale net. Der er endnu ikke sat en dato for behandling af 
sager imod Coloplast. Som alternativ til at blive sagsøgt har Coloplast indgået såkaldte tolling agreements. Ved en tolling agreement 
bevarer parterne muligheden for at gøre alle indsigelser gældende, mens parterne deler sygejournaler og andre relevante oplysninger 
med henblik på at kunne vurdere, om sagerne kan løses ved forlig. Som en del af tolling agreements sættes forældelsesfristen i 
bero. Coloplast er ikke i stand til at forudsige tidsforløbet eller resultatet af sådanne retssager eller af sager omfattet af tolling 
agreements. Coloplast kan heller ikke forudsige, om der vil blive indledt flere sager mod selskabet.

Enkelte konkurrenter har på nuværende tidspunkt fået afgjort sager eller indgået forlig i sager, der også vedrører brugen af 
transvaginale net. Coloplast følger disse for at vurdere, om de har indflydelse på de sager, som Coloplast er involveret i.

Coloplast vil forsvare sig mod de nuværende og eventuelle fremtidige sager.

På trods af forsikringsdækning på 500 mio. kr. er der en risiko for, at udfaldet af sådanne sager kan have en negativ økonomisk 
påvirkning for selskabet. På grundlag af de oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt, er det ikke muligt 
med rimelig sikkerhed at vurdere og opgøre effekten for Coloplast af de nuværende og eventuelle fremtidige sager. 

Baseret på den nuværende viden vil effekten efter Coloplasts bedste overbevisning ikke få nogen væsentlig indflydelse på koncernens 
finansielle stilling.
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Resultatopgørelse kvartalsopdelt

(ikke revideret)

Mio. DKK

Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

1 Omsætning 2.865 2.842 2.958 2.970 3.063
Produktionsomkostninger -935 -948 -945 -941 -970
Bruttoresultat 1.930 1.894 2.013 2.029 2.093

Distributionsomkostninger -812 -802 -849 -849 -866
Administrationsomkostninger -137 -137 -137 -122 -122
Forsknings- og udviklingsomkostninger -92 -103 -91 -94 -94
Andre driftsindtægter 10 10 10 13 9
Andre driftsomkostninger -2 -3 -3 -4 -7

1 Driftsresultat 897 859 943 973 1.013

Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede 
virksomheder 0 -1 0 0 0

2 Finansielle indtægter 7 9 17 63 53
3 Finansielle omkostninger -72 -12 -30 -28 -26

Resultat før skat 832 855 930 1.008 1.040

Skat af periodens resultat -215 -220 -220 -259 -260
Periodens resultat 617 635 710 749 780

Indtjening pr. aktie (EPS) 2,93 3,01 3,37 3,56 3,70
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 2,88 2,95 3,30 3,49 3,63

2012/13

Koncern

2013/14
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 Yderligere information 
 
 
Investorer og analytikere  
Lene Skole 
Koncerndirektør, CFO  
Tlf. 4911 1700 
 
Ian Christensen 
Vice President, Investor Relations 
Tlf. 4911 1800 / 4911 1301 
E-mail dkisec@coloplast.com  
 
Henrik Nord 
Senior Manager, Investor Relations 
Tlf. 4911 1800 / 4911 3108 
E-mail dkhno@coloplast.com 
 
Presse og medier 
Ulla Lundhus 
Head of Media & Positioning 
Tlf. 4911 1929 
E-mail dkul@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. © 2014-1 Copyright Coloplast A/S, 
3050 Humlebæk, 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, kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab 
med over 8.500 ansatte. 
 
Coloplast A/S Investor Relations  CVR nr.  
Holtedam 1 Tlf.  +45 4911 1301  69749917 
3050  Humlebæk Fax +45 4911 1555  
Danmark www.coloplast.com  
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