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Regnskabsmeddelelse, Q3 2013/14 
(1. oktober 2013 - 30. juni 2014) 

 
Hovedpunkter 

 

 Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 6% til 9.214 mio. 

kr. 

 Forretningsområderne voksede organisk med 8% i Stomi, 11% i Kontinens, 10% i Urologi og 10% i 

Hud- og Sårpleje. 

 Bruttoresultatet steg 8% til 6.304 mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 68% mod 67% i samme 

periode sidste år. 

 Driftsresultatet før særlige poster (EBIT før særlige poster) steg 13% og udgjorde 3.047 mio. kr. 

Overskudsgraden før særlige poster (EBIT-marginen før særlige poster) blev 33% mod 31% i sam-

me periode sidste år. 

 Driftsresultatet udgjorde 2.047 mio. kr. og overskudsgraden (EBIT-marginen) blev 22%. 

 Periodens resultat blev 1.549 mio. kr. mod 1.962 mio. kr. for samme periode sidste år, og indtjenin-

gen pr. aktie (EPS) blev 7,23 kr. (10,76 kr. før særlige poster). 

 Ny langsigtet guidance lanceret i forbindelse med kapitalmarkedsdag i juni: 7-10% omsætnings-

vækst og 0,5-1,0%-point driftsmarginforbedring per år. 

 Ny ledelsesstruktur per 1. juli 2014 hvor direktionen udvides fra to til fire medlemmer. 

 

Finansielle forventninger for 2013/14 
 

 Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 9% og omkring 7% i danske kroner.  

 Der forventes fortsat en EBIT-margin før særlige poster på 33-34% i faste valutakurser og på om-

kring 33% i danske kroner. 

 Der forventes fortsat en EBIT-margin på 25-26% i faste valutakurser og på omkring 25% i danske 

kroner. 

 Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. 

 Den effektive skattesats forventes fortsat at blive omkring 25%. 

  

Selskabsmeddelelse nr. 8/2014  

13. august 2014  

Q3 2013/14 
 

 

 

Telekonference 

Afholdes den 13. august 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. Telekonferencen har reference nr. 944428. 

Et webcast vil være tilgængeligt på www.coloplast.com kort efter telekonferencens afslutning. 
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Hoved- og nøgletal

1. oktober - 30. juni

(ikke revideret)

Ændring Ændring

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt.

Resultatopgørelse

Omsætning 9.214 8.665 6% 3.134 2.958 6%

Forsknings- og udviklingsomkostninger -281 -286 -2% -96 -91 5%

Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 2.362 3.070 -23% 1.156 1.058 9%

Driftsresultat før særlige poster 3.047 2.699 13% 1.050 943 11%

Driftsresultat (EBIT) 2.047 2.699 -24% 1.050 943 11%

Finansielle indtægter og omkostninger, netto 32 -81 <-100% 7 -13 <-100%

Resultat før skat 2.079 2.617 -21% 1.057 930 14%

Periodens resultat 1.549 1.962 -21% 788 710 11%

Omsætningsvækst

Periodens vækst i nettoomsætning, % 6 6 6 5

Stigningen fordeler sig således:

Organisk vækst, %-point 9 6 8 7

Valuta, %-point -3 0 -2 -2

Balance

Samlede aktiver 9.121 8.637 6% 9.121 8.637 6%

Investeret kapital 6.075 6.660 -9% 6.075 6.660 -9%

Egenkapital ultimo 5.423 6.155 -12% 5.423 6.155 -12%

Pengestrømme og investeringer

Pengestrømme fra driften 1.988 1.947 2% 991 888 12%

Pengestrømme fra investeringer -343 -297 15% -142 -110 29%

Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -347 -271 28% -137 -101 36%

Frie pengestrømme 1.645 1.650 0% 849 778 9%

Pengestrømme fra finansiering -2.759 -3.332 -17% -1.157 -2.400 -52%

Nøgletal

Overskudsgrad, EBIT % 22 31 34 32

Overskudsgrad, EBITDA % 26 35 37 36

Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 44 55 68 57

Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % 33 42 51 43

Egenkapitalforrentning, % 34 43 52 46

Egenkapitalandel, % 59 71 59 71

Indre værdi pr. aktie, kr. 25 28 -11% 25 28 -11%

Aktiedata

Børskurs pr. aktie, kr. 493 321 53% 493 321 53%

Børskurs/indre værdi 20,0 12,0 67% 20,0 12,0 67%

Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 210,7 210,7 0% 210,9 210,9 0%

PE, price/earnings ratio 50,4 25,9 95% 32,9 23,8 38%

Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 7,23 9,14 -21% 3,69 3,30 12%

Frie pengestrømme pr. aktie 7,8 7,8 0% 4,0 3,7 8%

Koncern

Mio. DKK

Koncern

Mio. DKK
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Ledelsesberetning  

Salgsudvikling  
Målt i danske kroner steg omsætningen med 6% til 9.214 mio. kr., mens den organiske vækst blev 9%. Et 

fald i værdien af især amerikanske dollar, japanske yen og argentinske peso mod danske kroner reducerede 

væksten med 3%-point. 

  

Stomi 

Salget af stomiprodukter udgjorde 3.764 mio. kr. 

for de første tre kvartaler, hvilket svarer til en rap-

porteret vækst på 4%. Den organiske vækst var 

8% og forsat drevet af SenSura® stomiprodukter 

samt Brava™ tilbehørsprodukter. Væksten i Assu-

ra® stomiprodukter udviklede sig positivt sam-

menlignet med sidste år, specielt i Øvrige marke-

der. 

 

Den næste generation af stomiprodukter med 

brandnavnet SenSura® Mio er nu lanceret i 12 

lande. 

 

Tredje kvartals organiske vækst var 6% og de 

primære bidragydere til væksten var igen SenSu-

ra® og Brava™. Udviklingen var drevet af vækst i 

Øvrige markeder, specielt i Kina og Brasilien samt 

i Rusland, hvor der har været et højere antal ud-

bud i forhold til sidste år. Væksten i Europa og 

USA var lavere sammenlignet med det meget 

stærke første halvår. I Europa var væksten særligt 

påvirket af svagere momentum i Storbritannien og 

sundhedsreform i Frankrig, dog delvist opvejet af 

god vækst på de nordiske og sydeuropæiske 

markeder.  

 

Kontinens 

Omsætningen i kontinensforretningen udgjorde 

3.288 mio. kr. og voksede med 9% i danske kro-

ner og 11% organisk. Det var salget af Speedi-

Cath® intermitterende katetre, især de kompakte, 

samt Peristeen® til anal irrigation, som drev væk-

sten - stærkest i USA og Europa. Udviklingen i 

salget af Conveen® uridomer og urinposer var til-

fredsstillende og var især drevet af Europæiske 

markeder og Øvrige markeder.  

 

Tredje kvartals organiske vækst var 10%. Som for 

de første tre kvartaler bidrog især SpeediCath® 

intermitterende katetre til væksten. Væksten i 

tredje kvartal var især drevet af USA, men også 

Øvrige markeder, især Argentina og Rusland, bi-

drog til væksten. Europæiske markeder var drevet 

af kompakte katetre og Peristeen® til anal irriga-

tion. En stor del af meromsætningen i Europa var 

drevet af Storbritannien.   

 

Urologi 

For de første tre kvartaler steg salget af urologi-

produkter med 6% til 898 mio. kr. og den organi-

ske vækst var 10%. Væksten var primært drevet 

af Titan® penisimplantater og Altis® slynger til 

behandling af stressinkontinens hos kvinder, 

overvejende i USA, samt endourologiske produk-

ter i Europa. 

 

Tredje kvartals organiske vækst var 9% og var 

som for de første tre kvartaler hovedsageligt dre-

vet af salget af Titan® penisimplantater i USA, og 

salg af endourologiske produkter i Europa og Bra-

silien. Væksten i salget af produkter til behandling 

Salgsudvikling pr. forretningsområde

Mio. DKK

2013/14 2012/13 2013/14

9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt.

Stomi 3.764 3.613 8% -4% 4% 1.273 6%

Kontinens 3.288 3.029 11% -2% 9% 1.129 10%

Urologi 898 844 10% -4% 6% 304 9%

Hud- og Sårpleje 1.264 1.179 10% -3% 7% 428 9%

Nettoomsætning 9.214 8.665 9% -3% 6% 3.134 8%

                 Mio. DKK Sammensætning af vækst

Organisk 

vækst Valuta

Rapporteret 

vækst

Organisk 

vækst
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af stressinkontinens hos kvinder var tilfredsstillen-

de og var primært drevet af Altis® slynger i USA. 

 

Hud- og Sårpleje 

Salget af hud- og sårplejeprodukter udgjorde 

1.264 mio. kr., hvilket svarer til en vækst for peri-

oden på 7% i danske kroner og 10% organisk. 

Væksten i Sårpleje var 11% for de første tre kvar-

taler. Det var salget af Biatain® skumbandager, 

særligt skumbandager med silikoneklæber, som 

drev væksten. Den høje vækst for de første tre 

kvartaler kom fra Øvrige markeder – specielt Kina, 

Brasilien og Grækenland - hvor især Biatain® 

skumbandager og Comfeel® hydrokolloidbanda-

ger drev væksten. Kontraktproduktionen af Com-

peed® leverede høj vækst i de tre første kvartaler. 

Hudplejeforretningen har efter et meget stærkt 

første kvartal haft mindre godt momentum og le-

verede således moderat vækst år til dato.   

 

I tredje kvartal var den organiske vækst 9% og i 

sårpleje alene var udviklingen 8%. Det var især 

Biatain® Silicone samt kontraktproduktionen af 

Compeed®, som leverede høj vækst. Nedgangen 

i momentum i forhold til årets første to kvartaler 

var drevet af Kina og Grækenland. Hudplejefor-

retningen oplevede negativ vækst på tværs af por-

teføljen med undtagelse af InterDry® som havde 

god vækst i kvartalet. 

   

 

Europæiske markeder 

Omsætningen var 6.128 mio. kr. svarende til en 

rapporteret og organisk vækst på 6%. Væksten 

var drevet af Storbritannien, Tyskland og de nor-

diske markeder. Dertil kom en positiv udvikling i 

Sydeuropa, som dog skal ses i lyset af et svagt 

første halvår i 2012/13, hvor disse markeder  var 

præget af besparelser og reformer. Hertil kom en 

tilfredsstillende vækst i sårplejeforretningen, dre-

vet af den nye og forbedrede version af Biatain® 

Silicone samt kontraktproduktionen af Compeed®. 

Salget af tilbehørsprodukter til stomi påvirkede 

også udviklingen i Europa positivt. 

 

Tredje kvartals organiske vækst var på 5% og på 

niveau med andet kvartal. Særligt Storbritannien 

og de nordiske markeder bidrog til væksten. Det 

var især de kompakte katetre, SenSura® sto-

miprodukter og salget af Peristeen® til anal irriga-

tion, der her drev væksten, men også tilbehørs-

produkter oplevede en gunstig udvikling. Væksten 

i Frankrig indenfor Stomi og Kontinens var nega-

tivt påvirket af lavere priser grundet sundhedsre-

formen indført i september 2013. Væksten i Hol-

land er fortsat utilfredsstillende. 

 

Andre etablerede markeder 

Omsætningen voksede med 2% til 1.817 mio. kr. 

Den organiske vækst var 10%. Den fortsatte sva-

ge japanske yen, men også amerikanske og au-

stralske dollar mod danske kroner reducerede 

væksten med 8% point. Omsætningens udvikling 

var drevet af især høj vækst i USA indenfor konti-

nens- og stomiprodukter, hvor særligt Speedi-

Cath® intermitterende katetre og Brava™ tilbe-

hørsprodukter udviklede sig positivt. Salget af uro-

logiprodukter, hvor især Titan® og Altis® voksede, 

bidrog ligeledes til væksten i USA. Væksten i  

 

Canada, drevet af den nye og forbedrede version 

af Biatain® Silicone, og Japan, primært fra salg af 

Brava™ tilbehørsprodukter, var tilfredsstillende.  

 

Tredje kvartals organiske vækst var på 8% og 

primært drevet af USA. I USA var den positive ud-

vikling drevet af salg af intermitterende katetre - 

SpeediCath® og SelfCath® - samt Brava™ tilbe-

Salgsudvikling pr. region

Mio. DKK

2013/14 2012/13 2013/14

9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt.

Europæiske markeder 6.128 5.784 6% 0% 6% 2.110 5%

Andre etablerede markeder 1.817 1.782 10% -8% 2% 602 8%

Øvrige markeder 1.269 1.099 24% -9% 15% 422 23%

Nettoomsætning 9.214 8.665 9% -3% 6% 3.134 8%

Organisk 

vækst

                 Mio. DKK Sammensætning af vækst

Organisk 

vækst Valuta

Rapporteret 

vækst
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hørsprodukter. Væksten på Brava™ tilbehørspro-

dukter var dog lavere sammenlignet med første 

halvår grundet et højt tredje kvartal sidste år. 

Væksten i Japan var i tredje kvartal negativt på-

virket af lagerreduktioner som resultat af, at de ja-

panske distributører øgede lagrene i andet kvartal 

før en annonceret prisstigning. 

 

Øvrige markeder 

Omsætningen voksede med 15% til 1.269 mio. kr. 

imens den underliggende organiske vækst var 

24%. Det negative valutakursbidrag var særligt 

drevet af den svækkede argentinsk peso. Væk-

sten var i de første tre kvartaler drevet af Kina, 

Brasilien og Argentina og specielt indenfor Assu-

ra® og SenSura® stomiprodukter. Væksten var 

også positivt påvirket af lageropbygning hos den 

nystartede distributør i Algeriet. Rusland bidrog 

positivt til væksten, primært grundet et højere an-

tal udbud i forhold til sidste år. 

 

Den organiske vækst i tredje kvartal var 23% og 

var positivt påvirket af et højere antal udbud i Rus-

land i forhold til sidste år samt en ændring i distri-

butørleddet i Taiwan. Væksten i Kina var lavere 

sammenlignet med første halvår grundet et svagt 

kvartal i sårpleje. Grækenland oplevede også en 

lavere vækst grundet lageropbygning i samme 

kvartal sidste år. 

 

Bruttoresultat  
Bruttoresultatet udgjorde 6.304 mio. kr. mod 5.837 

mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en 

stigning på 8%. Bruttomarginen var 68% mod 

67% i samme periode sidste år. Forbedringen var 

et resultat af effektiviseringer i produktionen. I fa-

ste valutakurser var bruttomarginen 69%.  

 

Bruttomarginen i tredje kvartal var 68% i danske 

kroner og tilsvarende for samme periode sidste år. 

I faste valutakurser var bruttomarginen i tredje 

kvartal 69%. 

 

Omkostninger 
Distributionsomkostningerne udgjorde 2.622 mio. 

kr. mod 2.463 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Dermed udgjorde distributionsomkostningerne 

28% af omsætningen, hvilket var på niveau med 

samme periode sidste år. De tre første kvartaler  

indeholder øgede investeringer i salgsinitiativer på 

i alt godt 150 mio. kr. 

 

Tredje kvartals distributionsomkostninger var 876 

mio. kr. eller 28% af omsætningen mod 29% i 

samme periode sidste år grundet skalafordele fra 

højere salg. Kvartalet indeholder øgede investe-

ringer i salgsinitiativer på omkring 50 mio. kr. 

  

Administrationsomkostningerne var 366 mio. kr. 

mod 411 mio. kr. i de første tre kvartaler sidste år. 

Målt i procent af omsætningen udgjorde admini-

strationsomkostningerne 4%, hvilket var 1% point 

lavere end samme periode sidste år. Reduktionen 

skyldes øget effektivitet, færre projektaktiviteter og 

tilbageførsel af en del af hensættelsen til imøde-

gåelse af tab på debitorer, specielt relateret til 

sydeuropa, hvor vi i andet kvartal i år modtog 45 

mio. kr. i betaling på overforfaldne offentlige tilgo-

dehavender fra de spanske myndigheder. 

 

Administrationsomkostningerne i tredje kvartal 

udgjorde ligeledes 4% af omsætningen mod 5% i 

samme periode sidste år grundet færre projektak-

tiviteter samt en stabil omkostningsbase relativt til 

et højere omsætningsniveau. 

 

Forsknings- og udviklingsomkostningerne var 281 

mio. kr., hvilket var på niveau med samme perio-

de sidste år. Omkostningerne udgjorde dermed 

3% af omsætningen, hvilket også var på niveau 

med samme periode sidste år. Tredje kvartals 

forsknings- og udviklingsomkostninger var 96 mio. 

kr. mod 91 mio. kr., hvilket ligeledes svarer til 3% 

af omsætningen. 

  

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger resul-

terede i en nettoindtægt på 12 mio. kr. for de før-

ste tre kvartaler mod en indtægt på 22 mio. kr. i 

samme periode sidste år. For tredje kvartal var 

nettoindtægten henholdsvis 6 mio. kr. mod 7 mio. 

kr. i samme periode sidste år. 

 

Særlige poster 
Coloplast hensatte i andet kvartal netto 1.000 mio. 

kr til at imødegå omkostninger forbundet med ret-

sager i USA omhandlende produktansvar ved 

brug af transvaginale net til behandling af ned-
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sunket underliv og stressurininkontinens. Der hen-

vises til note 8 for yderligere oplysninger. 

 

Driftsresultat 
Driftsresultatet før særlige poster blev 3.047 mio. 

kr. mod 2.699 mio. kr. i samme periode sidste år. 

Dette svarer til en overskudsgrad før særlige po-

ster på 33%, både i danske kroner og faste valu-

takurser mod 31% i samme periode sidste år. 

Forbedringen skyldes højere omsætning, effekti-

viseringer i produktionen og administrationen 

samt reduktion af hensættelse til tab på debitorer.  

 

I tredje kvartal blev overskudsgraden før særlige 

poster 34% i danske kroner og 33% i faste valuta-

kurser, hvilket er en forbedring på 2% point i dan-

ske kroner i forhold til samme periode sidste år 

grundet effektiviseringer i produktionen og admi-

nistrationen.  

 

Driftresultatet for de første tre kvartaler blev 2.047 

mio. kr. For kvartalet blev driftresultatet 1.050 mio. 

kr.  

 

Finansielle poster og skat 

De finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på 

32 mio. kr. mod en nettoomkostning på 81 mio. kr. 

i samme periode sidste år, hvilket hovedsageligt 

skyldtes en nettogevinst i år på realiserede valuta-

terminskontrakter mod et nettotab i samme perio-

de sidste år – særligt amerikanske og australske 

dollars, samt renteindtægter i år mod renteudgifter 

sidste år. 

 

Tredje kvartals finansielle poster udgjorde en net-

toindtægt på 7 mio. kr. mod en nettoudgift for tred-

je kvartal sidste år på 13 mio. kr.  

 

Den effektive skattesats blev 25% og dermed på 

niveau med sidste år. Skatteudgiften for perioden 

blev formindsket med 245 mio. kr. på grund af 

særlige poster og blev på 530 mio. kr. mod 655 

mio. kr. i samme periode sidste år. 

 

For tredje kvartal var skatteudgiften 269 mio. kr. 

mod 220 mio. kr. året før.   

 

 

Nettoresultat 
Periodens resultat før særlige poster blev 2.304 

mio. kr., hvilket var en stigning på 17% i forhold til 

samme periode sidste år, og indtjeningen pr. aktie 

før særlige poster (EPS før særlige poster) steg 

med 18% til 10,76 kr. 

 

For tredje kvartal steg nettoresultatet med 11% til 

788 mio. kr. og indtjening pr. aktie (EPS) steg 

med 12% til 3,69 kr.  

 

Periodens resultat blev 1.549 mio. kr., hvilket er et 

fald på 21% i forhold til samme periode sidste år, 

og indtjeningen pr. aktie (EPS) blev 7,23kr. 

 

Pengestrømme og investeringer 
Pengestrømme fra driften 
Pengestrømme fra driften blev 1.988 mio. kr. mod 

1.947 mio. kr. i samme periode sidste år. Funda-

mentalt var udviklingen drevet af en forbedring i 

driftsindtjeningen (EBITDA) før særlige poster på 

292 mio. kr.  modsvaret af stigning i betalt sel-

skabsskat på 305 mio. kr. Den øgede skattebeta-

ling skyldes primært en frivillig acontoindbetaling 

på 200 mio. kr. i andet kvartal i år. 

 

Investeringer  

Coloplast investerede netto 343 mio. kr. i de tre 

første kvartaler mod 297 mio. kr. i samme periode 

sidste år. Stigningen skyldes investeringer i ma-

skiner til nye produkter. Investeringer i materielle 

og immaterielle anlægsaktiver brutto (CAPEX) 

steg med 23% fra 295 mio. kr. til 363 mio. kr. 

sammenlignet med samme periode sidste år. 

 

Frie pengestrømme 

De frie pengestrømme var dermed 1.645 mio. kr. 

mod 1.650 mio. kr. i samme periode sidste år. 

 

Balance og egenkapital 
Balance  
Den samlede balancesum udgjorde 9.121 mio. 

kr., hvilket er et fald på 243 mio. kr. i forhold til 

starten af regnskabsåret.  

 

De immaterielle anlægsaktiver udgjorde 1.420 

mio. kr., eller 96 mio. kr. mindre end ved starten af 

regnskabsåret. Faldet kan henføres til kvartalets 

ordinære afskrivninger på erhvervede patenter og 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7/22 

 

 

 
varemærker, samt et fald i den amerikanske dollar 

mod danske kroner. 

 

Langfristede aktiver steg på grund af et øget ud-

skudt skatteaktiv som følge af hensættelsen til 

retssagerne i USA. 

  

Kortfristede aktiver faldt med 394 mio. kr. til 4.972 

mio. kr. i forhold til starten af året. Faldet skyldtes 

hovedsagligt udbetaling af ordinært udbytte, betalt 

selskabsskat og aktietilbagekøb, modsvaret del-

vist af øgede forsikringstilgodehavender i forbin-

delse med retssagerne i USA. 

 

I forhold til starten af regnskabsåret steg tilgode-

havender fra salg med 9% til 2.142 mio. kr., og 

varebeholdninger steg med 14% til 1.218 mio. kr. 

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 

steg 9% i forhold til starten af året til 454 mio. kr.  

Arbejdskapitalen i procent af omsætningen var 24, 

hvilket var 1% point højere sammenlignet med 

starten af regnskabsåret. 

 

Langfristede forpligtelser steg med 434 mio. kr. 

sammenlignet med begyndelsen af regnskabsåret 

grundet hensættelsen til retssagerne i USA. 

 
Kortfristede forpligtelser steg med 669 mio. kr. i 

forbindelse med hensættelsen til retssagerne i 

USA. Stigningen blev delvist modsvaret af beta-

linger af selskabsskat vedrørende sidste år. 

 

Rentebærende nettoindeståender på balanceda-

gen var 644 mio. kr. 

 
Egenkapital 

Egenkapitalen faldt med 1.346 mio. kr. siden årets 

start til 5.423 mio. kr. Faldet skyldes primært ud-

byttebetaling på 2.320 mio. kr., som oversteg pe-

riodens totalindkomst på 1.388 mio. kr. og således 

reducerede egenkapitalen med 932 mio. kr. Der til 

kommer nettoeffekten af køb af egne aktier, ud-

nyttelse af aktieoptioner og aktiebaseret veder-

læggelse som reducerede egenkapitalen med i alt 

414 mio. kr.  

 

 

 

 

Udbytte og aktietilbagekøb 

Bestyrelsen besluttede i første kvartal 2013/14 at 

iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på samlet 

1 mia. kr. frem til udgangen af regnskabsåret 

2014/15 (se Selskabsmeddelelse nr. 2/2014). 

Første halvdel af tilbagekøbsprogrammet på 500 

mio. kroner er iværksat i andet kvartal 2013/14 og 

forventes gennemført inden udgangen af august 

2014. Anden halvdel af tilbagekøbsprogrammet 

forventes iværksat i begyndelsen af 2015. 

 

Egne aktier 

Pr. 30. juni 2014 udgjorde beholdningen af egne 

aktier 9.314.967 B-aktier, hvilket er 263.207 stk. 

færre end i starten af året. Reduktionen skyldtes 

optionsudnyttelser modsvaret af tilbagekøb af ak-

tier. 

 
Finansielle forventninger for 2013/14  
 

 Der forventes fortsat en organisk omsæt-

ningsvækst på omkring 9% og omkring 

7% i danske kroner.  

 Der forventes fortsat en EBIT-margin før 

særlige poster på 33-34% i faste valuta-

kurser og på omkring 33% i danske kro-

ner. 

 Der forventes fortsat en EBIT-margin på 

25-26% i faste valutakurser og på om-

kring 25% i danske kroner. 

 Anlægsinvesteringer forventes at udgøre 

omkring 500 mio. kr. 

 Den effektive skattesats forventes fortsat 

at blive omkring 25%. 

Investeringer i salgsfremmende initiativer forven-

tes fortsat at udgøre 200 – 250 mio. kr. 

 
De finansielle forventninger forudsætter fortsat 

positiv og stabil salgsudvikling på Coloplasts ho-

vedmarkeder. Prispresset i 2013/14 forventes 

fortsat at ligge en smule over niveauet i 2012/13, 

men under den langsigtede forventning på 1% i 

årligt prispres. De finansielle forventninger inde-

holder de reformer, hvor effekten er kendt.  
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Forventningen til EBIT-marginen forudsætter, ud-

over realisering af væksten, at Coloplast fortsat vil 

være i stand til at levere skala- og effektivitetsfor-

bedringer. Hensættelsen til dækning af omkost-

ninger til sagsomkostninger vedrørende transva-

ginale net indeholder et væsentligt element af 

skøn. 

 

Coloplasts langsigtede finansielle ambition, som 

blev offentliggjort ved selskabets kapitalmarkeds-

dag i juni 2014, er at vokse 7-10% per år og for-

bedre EBIT marginen med 0,5-1,0%-point per år.  

 

Den samlede vægtede markedsvækst i Coloplasts 

markeder udgør fortsat 4-5%. 

 
Andre forhold  
 

Coloplast styrker direktionen 

Per 1. juli 2014 trådte en ny ledelsstruktur af Co-

loplast i kraft. Direktionen blev i den forbindelse 

udvidet fra to til fire medlemmer og består nu af: 

- Lars Rasmussen 

Adm. Direktør, CEO  

- Anders Lonning-Skovgaard 

Koncerndirektør, CFO 

- Kristian Villumsen 

Koncerndirektør, Chronic Care 

- Allan Rasmussen 

Koncerndirektør, Global Operations  

 

Udvidelsen er et ønske om at styrke direktionen 

set i lyset af selskabets ambitiøse vækststrategi 

og de ny langsigtede finansielle forventninger.  

 

I forbindelse med direktionsændrigen har Lene 

Skole valgt at forlade Coloplast. 

 

Der henvises til Selskabsmeddelelse nr. 7/2014 

for yderligere oplysninger. 
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Valutakursfølsomhed 

Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2013/14 er udarbejdet på baggrund af følgende  forud-

sætninger for selskabets hovedvalutaer:  

 

  
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, væ-

sentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvir-

ke selskabets økonomiske resultater.

DKK GBP USD HUF EUR

Gennemsnitskurs 2012/13* 888 569 2.54 746

Spotkurs den 5. august 2014 937 556 2.38 746

Estimeret gennemsnitskurs 2013/2014 910 548 2.44 746

Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- 3% -4% -4% 0%

kurs sammenlignet med sidste år**

*) Gennemsnitskurserne fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013

**) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen for de tre første kvartal kombineret med 

spotkursen for 5. august 2014

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 - 30. 

juni 2014 for Coloplast A/S. Delårsrapporten, der 

ikke er revideret af selskabets revisor, aflægges i 

overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af 

delårsrapporter”, som er godkendt af EU, og efter 

yderligere danske oplysningskrav til delårsrappor-

ter for børsnoterede virksomheder. 

 

Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et ret-

visende billede af koncernens aktiver, egenkapi-

tal,  

 

 

 

 

forpligtelser og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 

samt af resultatet af koncernens aktiviteter og 

koncernens pengestrømme for perioden 1. okto-

ber 2013 - 30. juni 2014. 

 

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 13. august 2014 

 

I direktionen: 

 

 

 

Lars Rasmussen Anders Lonning-Skovgaard  
Adm. Direktør, CEO Koncerndirektør, CFO  

 

Kristian Villumsen  Allan Rasmussen 
Koncerndirektør, Chronic Care  Koncerndirektør, Global Operations 

 

 

 

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 - 30. juni

(ikke revideret)

Koncern Indeks Koncern Indeks

2013/14 2012/13 2013/14 2012/13

Note 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. 

1 Omsætning 9.214 8.665 106      3.134 2.958 106      

Produktionsomkostninger -2.910 -2.828 103      -992 -945 105      

Bruttoresultat 6.304 5.837 108      2.142 2.013 106      

Distributionsomkostninger -2.622 -2.463 106      -876 -849 103      

Administrationsomkostninger -366 -411 89        -126 -137 92        

Forsknings- og udviklingsomkostninger -281 -286 98        -96 -91 105      

Andre driftsindtægter 30 30 100      9 10 90        

Andre driftsomkostninger -18 -8 >100 -3 -3 100      

Driftsresultat før særlige poster 3.047 2.699 113 1.050 943 111      

2 Særlige poster -1.000 0 <-100 0 0 -       

1 Driftsresultat (EBIT) 2.047 2.699 76        1.050 943 111      

Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede 

virksomheder 0 -1 -       0 0 -       

3 Finansielle indtægter 89 33 >100 13 17 76        

4 Finansielle omkostninger -57 -114 50        -6 -30 20        

Resultat før skat 2.079 2.617 79        1.057 930 114      

Skat af periodens resultat -530 -655 81        -269 -220 122      

Periodens resultat 1.549 1.962 79        788 710 111      

Anden totalindkomst

Poster der ikke kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:

Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -24 -10 -30 -3

Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede 

pensionsordninger 3 2 5 0

-21 -8 -25 -3

Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen:

Værdiregulering af valuta- og renteafdækning -32 174 -53 84

Heraf overført til finansielle poster -57 -18 0 -16

Skatteeffekt af afdækning 22 -39 13 -17

Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -11 -10 6 -17

Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer 

vedrørende datterselskaber -62 -58 -4 38

-140 49 -38 72

Anden totalindkomst i alt -161 41 -63 69

Totalindkomst i alt 1.388 2.003 725 779

Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster 10,92 9,31 3,74 3,37

Indtjening pr. aktie (EPS) 7,35 9,31 3,74 3,37

Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster, udvandet 10,76 9,14 3,69 3,30

Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 7,23 9,14 3,69 3,30

Mio. DKK Mio. DKK
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Balance

(ikke revideret)

Note 30.06.14 30.06.13 30.09.13

Aktiver

Erhvervede patenter og varemærker mv. 609 731 687

Goodwill 730 757 735

Software 68 68 59

Forudbetalinger og immaterielle anlægsaktiver under udvikling 13 28 35

Immaterielle anlægsaktiver 1.420 1.584 1.516

Grunde og bygninger 909 1.018 978

Produktionsanlæg og maskiner 849 764 789

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 168 121 110

Forudbetalinger og materielle anlægsaktiver under udførelse 442 364 409

Materielle anlægsaktiver 2.368 2.267 2.286

Kapitalandele i associerede virksomheder 14 14 14

Udskudt skatteaktiv 332 205 164

Andre tilgodehavender 15 16 18

Andre langfristede aktiver 361 235 196

Langfristede aktiver 4.149 4.086 3.998

Varebeholdninger 1.218 1.087 1.069

Tilgodehavender fra salg 2.142 2.027 1.970

Selskabsskat 33 56 56

Andre tilgodehavender 640 335 313

Periodeafgrænsningsposter 134 94 87

Tilgodehavender 2.949 2.512 2.426

Værdipapirer 401 335 367

Likvide beholdninger 404 617 1.504

Kortfristede aktiver 4.972 4.551 5.366

Aktiver 9.121 8.637 9.364

Mio. DKK

Koncern

Pr. 30. juni
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Balance
Pr. 30. juni

(ikke revideret)

Note 30.06.14 30.06.13 30.09.13

Egenkapital og forpligtelser

Aktiekapital 220 220 220

Reserve for valutakursreguleirnger -151 -58 -89

Reserve for valuta- og renteafdækning -32 77 35

Forslag til udbytte for perioden 0 0 1.473

Overført overskud 5.386 5.916 5.130

Egenkapital i alt 5.423 6.155 6.769

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 192 163 181

Hensættelser til udskudt skat 104 166 96

8 Andre hensatte forpligtelser 432 7 8

Anden gæld 1 16 8

Periodeafgrænsningsposter 34 69 36

Langfristede forpligtelser 763 421 329

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 16 12 14

Andre hensatte forpligtelser 510 10 9

Kreditinstitutter i øvrigt 154 146 111

Leverandører af varer og tjenesteydelser 454 433 418

Selskabsskat 329 625 764

Anden gæld 1.460 828 925

Periodeafgrænsningsposter 12 7 25

Kortfristede forpligtelser 2.935 2.061 2.266

Forpligtelser 3.698 2.482 2.595

Egenkapital og forpligtelser 9.121 8.637 9.364

8 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 844 705 1,549

Anden totalindkomst

Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -24 -24

Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 3 3

Værdiregulering af valuta- og renteafdækning -32 -32

Heraf overført til finansielle poster -57 -57

Skatteeffekt af afdækning 22 22

Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -11 -11

Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende 

datterselskaber -62 -62

Anden totalindkomst i alt 0 0 -62 -67 0 -32 -161

Periodens totalindkomst i alt 0 0 -62 -67 844 673 1,388

Transaktioner med ejere:

Overførsel 3 -3 0

Køb af egne aktier -414 -414

Salg af egne aktier og tab på udnyttede optioner -24 -24

Aktiebaseret vederlæggelse 24 24

Udbetaling af udbytte vedrørende 2013/14 -844 -844

Udbetaling af udbytte vedrørende 2012/13 -1,476 -1,476

Transaktioner med ejere i alt 0 0 0 0 -2,317 -417 -2,734

Balance pr. 30.06 18 202 -151 -32 0 5,386 5,423



 

 

 

 

 

 

 

 
 

16/22 

 

 

  

 

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 632 1,330 1,962

Anden totalindkomst

Værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger -10 -10

Skat af værdireguleringer på ydelsesbaserede pensionsordninger 2 2

Værdiregulering af valuta- og renteafdækning 174 174

Heraf overført til finansielle poster -18 -18

Skatteeffekt af afdækning -39 -39

Kursregulering af aktiver i fremmed valuta -10 -10

Kursregulering af primoværdier og øvrige reguleringer vedrørende 

datterselskaber -58 -58

Anden totalindkomst i alt 0 0 -58 117 0 -18 41

Periodens totalindkomst i alt 0 0 -58 117 632 1,312 2,003

Transaktioner med ejere:

Overførsel 3 -3 0

Køb af egne aktier -416 -416

Salg af egne aktier og tab på udnyttelse af optioner -22 -22

Aktiebaseret vederlæggelse 24 24

Kapitalnedsættelse -5 5 0

Udbetaling af udbytte vedrørende 2012/13 -632 -632

Udbetaling af udbytte vedrørende 2011/12 -844 -844

Transaktioner med ejere i alt 0 -5 0 0 -1,473 -412 -1,890

Balance pr. 30.06 18 202 -58 77 0 5,916 6,155
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Pengestrømsopgørelse
1. oktober - 30. juni

(ikke revideret)

Koncern

2013/14 2012/13

Note 9 mdr 9 mdr

Driftsresultat 2.047 2.699

Afskrivninger 315 371

5 Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter 912 -3

6 Ændringer i driftskapital -253 -352

Renteindbetalinger og lignende 60 15

Renteudbetalinger og lignende -17 -12

Betalt selskabsskat -1.076 -771

Pengestrømme fra driften 1.988 1.947

Investeringer i immaterielle anlægsaktiver -16 -24

Investeringer i grunde og bygninger -1 -4

Investeringer i tekniske anlæg m.m. -53 -52

Investering i anlægsaktiver under udførelse -293 -215

Salg af materielle anlægsaktiver 20 6

Investering i associeret virksomhed 0 -8

Pengestrømme fra investeringer -343 -297

Frie pengestrømme 1.645 1.650

Udbytte til aktionærer -2.320 -1.476

Køb af egne aktier samt udnyttelse af aktieoptioner, netto -439 -439

Finansiering fra aktionærer -2.759 -1.915

Langfristet lånefinansiering, afdrag 0 -1.417

Pengestrømme fra finansiering -2.759 -3.332

Nettopengestrømme -1.114 -1.682

Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr. 1.10 1.760 2.475

Kursregulering af likvide beholdninger 5 13

Nettopengestrømme -1.114 -1.682

7 Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr. 30.06 651 806

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 9.214 8.665 0 0 0 0 9.214 8.665

Driftsresultat for segment (EBIT) 690 579 3.429 3.260 -2.072 -1.140 2.047 2.699

Finansielle poster 0 0 0 0 32 -81 32 -81

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.

Salgs-

regioner

Produktions-

enheder

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. Særlige poster

Særlige poster -1.000 0

I alt -1.000 0

Særlige poster vedrører forventede omkostninger i forbindelse med igangværende retsager. 

3. Finansielle indtægter

Renteindtægter 32 15

Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital 57 18

I alt 89 33

4. Finansielle omkostninger

Renteomkostninger 1 44

Dagsværdireguleringer af kontantbaserede aktieoptioner 10 19

Valutakursreguleringer, netto 30 30

Andre finansielle omkostninger og gebyrer 16 21

I alt 57 114

5. Regulering for øvrige ikke-likvide driftsposter

Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto 2 0

Forskydning, hensættelser i øvrigt 910 -3

I alt 912 -3

6. Ændringer i driftskapital

Varebeholdninger -171 -135

Tilgodehavender fra salg -173 -169

Øvrige tilgodehavender -379 -70

Leverandør- og anden gæld m.v. 470 22

I alt -253 -352

7. Likvider og kortfristede kreditinstitutter

Værdipapirer 401 335

Kontantbeholdning 1 1

Kortfristede bankindeståender 403 616

Likvider 805 952

Kortfristede kreditinstitutter -154 -146

I alt 651 806
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Noter

8. Andre hensatte forpligtelser/eventualposter

Produktansvarssag vedrørende transvaginale net

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 endelig 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, men vurderer løbende andre tiltag hvis disse bedre tjener 

selskabets interesser. Coloplast har således indgået foreløbige forlig med grupper af advokatfirmaer.

Der er i indeværende regnskabsår indeholdt en omkostning på 1.500 mio. kr. til dækning af mulige erstatninger og forlig samt øvrige 

omkostninger i forbindelse med juridisk assistance og gennemførelse af retssager. Omkostningen er modregnet den fulde 

forsikringsdækning på 500 mio. kr. og nettobeløbet på 1.000 mio. kr. udgør særlige poster i resultatopgørelsen. Periodens resultat er 

påvirket med 755 mio. kr.

Omkostningen på 1.500 mio. kr. er opgjort på baggrund af en række skøn og vurderinger og er derfor forbundet med betydelig 

usikkerhed. Der kan således ikke gives sikkerhed for at beløbet ikke ændres over tid. Det skønnes, at nuværende og fremtidige 

sager vil være i niveauet 7.000.
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Resultatopgørelse kvartalsopdelt

(ikke revideret)

Mio. DKK

Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Omsætning 2,865 2,842 2,958 2,970 3,063 3,017 3,134

Produktionsomkostninger -935 -948 -945 -941 -970 -948 -992

Bruttoresultat 1,930 1,894 2,013 2,029 2,093 2,069 2,142

Distributionsomkostninger -812 -802 -849 -849 -866 -880 -876

Administrationsomkostninger -137 -137 -137 -122 -122 -118 -126

Forsknings- og udviklingsomkostninger -92 -103 -91 -94 -94 -91 -96

Andre driftsindtægter 10 10 10 13 9 12 9

Andre driftsomkostninger -2 -3 -3 -4 -7 -8 -3

Driftsresultat før særlige poster 897 859 943 973 1,013 984 1,050

Særlige poster 0 0 0 0 0 -1,000 0

Driftsresultat 897 859 943 973 1,013 -16 1,050

Resultatandele efter skat af kapitalandele i associerede 

virksomheder 0 -1 0 0 0 0 0

Finansielle indtægter 7 9 17 63 53 23 13

Finansielle omkostninger -72 -12 -30 -28 -26 -25 -6

Resultat før skat 832 855 930 1,008 1,040 -18 1,057

Skat af periodens resultat -215 -220 -220 -259 -260 -1 -269

Periodens resultat 617 635 710 749 780 -19 788

Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster 2.93 3.01 3.37 3.56 3.70 3.48 3.74

Indtjening pr. aktie (EPS) 2.93 3.01 3.37 3.56 3.70 -0.09 3.74

Indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster, udvandet 2.88 2.95 3.30 3.49 3.63 3.44 3.69

Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 2.88 2.95 3.30 3.49 3.63 -0.09 3.69

2012/13

Koncern

2013/14
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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. 
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