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Executive Summary 
This thesis is written about Matas A/S. Matas is the largest retail chain on the Danish market of 

beauty and health products. By this thesis, we are trying to determine the stock price of Matas at the 

Copenhagen Stock Exchange of 28th June 2013 the date of the IPO.  

Matas A/S has 294 shops in Denmark and 2 shops in Sweden. The company has a shop in almost 

every city in Denmark although it has many competitors in the market of beauty and health 

products. Matas has achieved the membership of Copenhagen stock exchange on June 2013, where 

the company has sold about half of its shares from two main shareholders, and got almost 12,000 

new shareholders.  

In order to obtain our goal in this thesis, we have divided it in different steps, where we will analyze 

and discuss different factors and aspect of the firm.  

The first step is to estimate the strategic situation, by analyzing of company’s external and internal 

factors. After a short description of Matas organization, market, their position and competitors, etc. 

we use the SWOT – model to analyze the internal situation, where we are looking at the factor, 

which is inside the company. For the external situation, we use the PESTEL – model in order to 

estimate every factor that will has an effect on Matas’ development in future.  

We will analyze the market by using the Porters Five Forces, which helps us to indicate different 

factors effecting Matas. Finally, we use Anshoff’s vækstmatrice to analyze Matas’ development 

strategy.  

The second step will be focus on the historical financial data from Matas. In order to make the 

valuation, we must reformulate the company’s financial statements and balance, to determine the 

key financial drivers. At the end of this step, we make a risk analysis with focusing on controlling 

of company’s risk factors.  

The third step is the valuation step, where the conclusions from the strategic analysis and financial 

analysis to drawn up a budget for Matas. Although the valuation will never be better than the 

quality of the estimated budget, that is why our focus will be concentrated on the budget to be as 

realistic as possible.  

The last part of thesis is our performed market value calculation, which, is based on the DCF-

model. Meanwhile we estimate the wacc, in order to use the founded wacc for the valuation model 
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to estimate the market value Matas shares. To estimate the valuation of the company, we decide to 

use DCF – model, as it is the most commend used valuation model.  

The valuation process is done in to different scenarios. In scenario 1, the shares will cost 159, 34 kr. 

pr. shares and in scenario 2, it will costs 188, 94 kr. Pr. Shares. Comparing the two scenarios’ value 

with the realized value shows that both scenarios value are higher than the price, that the stocks was 

sold on the 28th June 2013.  

At the end of the thesis, we have made a sensitivity analysis to determine the effect of different 

factors on the value of the company.   

 

Indledning 
Detailbranchen har eksisteret i århundreder. Historiske set har detailbranchen været domineret af 

lokalt forankrede butikker, som forsynede de lokale markeder og forbrugere. Effektivisering og 

globalisering har haft stor betydning for branchen, og det har forårsaget store strukturelle ændringer 

gennem tiderne. Branchen har hele tide været stærk afhængig af forbrugernes købsvaner og 

købsadfærd, hvilket betyder at, enhver ændring i samfundet, medfører konsekvenser for 

detailhandlen.   

Detailbranchen har også oplevet stor forandringer, effektivisering og ikke mindst modernisering 

gennem de seneste årtier, idet butiksejerne har fundet ud af stordriftsfordele samt 

sammenlægningsfordele er vejen frem. Skønhed og sundhedsprodukter er delt mellem flere butikker 

i branchen, såsom supermarkeder, stormagasiner, apoteker, specialforretninger og i nyere tid 

internetbutikker. 

Detailbranchen består af en lang række virksomheder, der har det til fælles at de sælger 

forbrugsvarer direkte til forbrugerne, blandet andet supermarkeder, varehuse og en række 

specialbutikker. Inden for skønhed og sundhedsprodukter, er specialforretninger dominerende på 

markedet, og har den største markedsandel.  

Branchen har oplevet op og nedture gennem tiderne.  

Matas A/S er en af de største aktører i branchen inden for Skønheds- og sundhedsprodukter og har 

dermed også den største andel af det danske marked. Det vurderes at konkurrencen er hård på 

markedet, især efter globalisering og modernisering, hvor internethandel er blevet mere og mere 
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populært. Branchens omsætning har store sæsonudsving, idet omsætningen stiger voldsomt i 

slutningen af året, hvorefter der ses en aftagende omsætning i starten af året. Denne cyklus kan i høj 

grad forklares af julehandlens indflydelse på omsætning. Det viser at branchen er svært afhængig af 

julehandlen. 

Derudover har skønhed og sundhedsprodukterne et sammenhæng med klima og vejr, idet sæson 

bestemte varer ikke kan omsættes hvis vejret og klimaet ikke følger med den sæson de skal 

omsættes i. Ferieperioden har også indflydelse på branchen, idet forretningerne oplever et 

omsætningsdyk, hvor forbrugerne er mere presset på økonomien efter netop afholdte ferie.  

Detailbranchen har oplevet en store tilbagegang siden finanskrisen for alvor bed sig fast i 2008, og i 

2009 oplevede stort set alle aktører på markedet en heftig tilbagegang i deres omsætning og 

indtjening.  

I takt med at internet handel for alvor er begyndt at slå til, er flere og flere borgere blevet mere 

trygge ved, at handle på nettet, og det har også påvirket omsætningen på de fysiske butikker. 

Onlinesalget af skønhed og sundhedsprodukter er derfor i stærk vækst og det mærker Matas også. 

Matas har i denne sammenhæng forsøgt, at tilpasse sig kundernes nye adfærd og har derfor fået 

deres egen online shop, som er blevet en af kædens vigtige salgskanaler.  

Konkurrencen er blevet intensiveret i løbet af de seneste år, idet skønhed og sundhedsprodukter nu 

udbydes af flere forskellige aktører, blandt andet supermarkeder og specialforretninger. I Matas 

differentiere man sig ved på, at skabe bedre resultater ved, at komme tættere på de enkelte 

forbrugere og blive forbrugernes fortrukne udbyder. Som følge af selskabets vækstplaner, forventer 

Matas, at kunne øge sin omsætning og dermed også indtjening.  
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Figur 1: Viser beliggenheden af butikkerne i Matas kædens egen butikker og Associerede samt 

Esthetique butikker i Danmark  

 

Matas A/S har sammen med webshoppen en førende position på markedet med en markedsandel på 

38% i 20121.  

Fremtiden vurderes at være mere stabil med hensyn til Matas omsætning. Dette udsagn baseres på 

baggrund af en mere stabil økonomi i Danmark og resten af verden, samt en effektiv og positiv 

strategisk vækstplan såsom udvikling af Club Matas samt åbning af nye butikker og fokus på 

webshoppen for, at øge salget online.  

                                                           
1 Matas Prospekt June 2013 



HDR Hovedopgave  Cpr-nr.:050585-xxxx 
Matas A/S Maj 2014  
Vejleder Peter Kyhnauv  Cpr-nr.: 061285-xxxx 

 

Side 9 af 112 
  

Problemformulering 
Formålet med afhandlingen er, at udarbejde en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af 

Matas A/S. (Fremover benævnt som Matas). Det overordnet formål er, at finde værdien af 

selskabets aktier, hvilke leder til følgende hoved spørgsmål; 

- Hvad er værdien af Matas aktien pr. 28. Juni 2013 ved børsnoteringen? 

- Hvilken købsanbefaling vil vi give? 

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål, er det nødvendig at disse delspørgsmål bliver 

besvaret.  

A: Strategisk analyse 

- Hvilke markeder er Matas repræsenteret og hvordan er deres organisationsstruktur?  

- Hvilke faktorer påvirker Matas indtjeningsevne?  

- Hvad er Matas ressourcer og kompetencer? 

- Hvad er Matas vækststrategi?  

B: Regnskabsanalyse 

- Hvordan har Matas drifts aktiver udviklet sig gennem de sidste tre år? 

- Har Matas været i stand til at generer lønsom vækst?  

- Hvordan har Matas styret deres finansielle og driftsmæssig risici gennem de sidste tre år? 

C: Budgettering 

- Hvordan forventes Matas investering i drifts aktiver, herunder investering i nye butikker, 

markeder osv.? 

D: Værdiansættelse 

- Hvilke modeller kan bruges til værdiansættelsen, og hvilke modeller er mest 

hensigtsmæssige?  

- Hvilken anbefaling kan vi give på Matas aktie?  
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Metode 
Dette afsnit har til hensigt at give læsere et overblik over afhandlingens struktur og dermed også 

redegøre for anvendte modeller og metodevalg for, at skabe bedst muligt overblik vil der blive delt 

op i afsnit. 

 

Del A: 
Først i afhandlingen præsenteres læseren for virksomheden. Det indebære en kort beskrivelse af 

virksomheden, dens organisation, ejerforhold samt produkter og markeder. 

Efterfølgende gennemgås en strategisk analyse af Matas, for at identificere de ikke finansielle 

vækstdrivere, som forventes at bidrage med mest til virksomhedens fremtidige værdiskabelse. Til 

denne analyse er der brugt SWOT modellen.  

Samfundsanalyse laves med udgangspunkt i PEST-modellen, som har til hensigt, at identificere de 

politiske, økonomiske sociokulturelle, og teknologiske faktorer, der kan være med til at påvirke 

Matas fremtidige vækstmuligheder. 

Efterfølgende gennemgås en brancheanalyse ved hjælp af Porters Five Forces. Porters Five Forces 

har til hensigt, at analysere Branchens adgangsbarrierer, leverandørernes forhandlingsstyrke, 

kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter samt rivalisering i branchen. 

Endvidere vil Matas værdikæde samt en vurdering af Matas fremtidige vækststrategi via Anshoff’s 

vækstmatrice. Slutteligt vil der blive delkonkluderet via SWOT analysen. 

 

Del B: 
Anden del af værdiansættelsesprocessen er regnskabsanalyse af Matas. I den forbindelse vil fokus 

være rettet imod historiske resultater, som kan bruges til, at fastsætte niveauer, og fremtidige 

udviklingstendenser for de finansielle vækstdrivere. Ud over det vil den historiske rentabilitet blive 

vurderet ved, at sammenholde de opnående afkast med de afledte kapitalomkostninger. 

Slutteligt vil der i forbindelse med regnskabsanalyse bliver udarbejdet en risikoanalyse, men fokus 

på styring af driftsmæssige og finansielle risici. Risikoanalysen vil blive anvendt i forbindelse med 

fastsættelsen af kapitalomkostningerne. Risiko analyse vil dog kun blive kort omtalt, da denne også 

bliver gennemgået under behandlingen af kapitalomkostningerne særligt ved beregning af Beta. 
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Del C: 
I værdiansættelses næstsidste del vil konklusionerne fra den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen blive brugt til at udfærdige et budget for Matas. Værdiansættelsen bliver aldrig 

bedre end kvaliteten af det udarbejdet budget, hvorfor en stor del af fokus vil være rette imod at 

udfærdige et realistisk budget. 

 

Del D: 
I sidste del af afhandlingen udføres selve værdiansættelsesberegningen. Værdiansættelsen af Matas 

sker med udgangspunkt i DCF-modellen. 

 

Afgrænsning 
Modelvalg samt valg af de forskellige fokusområder er gjort ud fra en relevansvurdering og der vil 

kun forekomme beskrivelse og analyser af de forhold, der af udarbejdende parter vurderes at være 

relevante i forhold til de allerede aftalte problemstillinger, som står beskrevet i 

problemformuleringen. Det må derfor forventes at personerne der læser afhandlingen, har et vist 

kendskab til værdiansættelse af virksomheder.  

Denne afhandling er udarbejdet udelukkende ved hjælp af offentligt tilgængelige materialer, og 

informationer, hvor informationen er indhente inden 1 april 2014, hvilket gør at stort set samme 

regnskab og materiale som inden børsnoteringen i 2013 er brugt. 

Da Matas køb af Esthetique udgør en meget lille del af virksomheden Matas, vil der blive nævnt lidt 

om det i afhandlingen, men det vil ikke blive en hovedpunkt. 

Da både RIDO og DCF modellen i sidste ende bør komme frem til samme resultalt, hvis begge 

modeller fodres med samme informationer. Derfor er det vurderet at der ikke er behov for at benytte 

sig af begge modeller, hvorfor der kun tages udgangspunkt i DCF modellem. 

Endvidere afholder vi os fra modeller som ikke er omtalt i model og metodevalg. Der vil i 

afhandlingen heller ikke blive diskuteret teoretiske forhold ved de anvendte modeller dog vil der 

forekomme korte præsentationer af de forskellige modeller. 
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Data indsamling og validering 
Vores data indsamling er udelukkende basseret på offentligt tilgængelige informationer fra 

forskellige hjemmesider, og der således ikke etableret direkte kontakt til virksomheden. Dermed 

benytter vi den såkaldte ”desk research – tilgang”2.  

Vores strategisk analyse og de brugte modeller er på baggrund af vores fagbøger, med argumenter 

og tilføjelser af relevant information om Matas.  

Vores informationer og analyser er baseret på både kvantitative og kvalitative data, hvor af langt de 

fleste del stammer fra Matas’ hjemmeside, årsrapporter og det udarbejdede Prospekt fra juni 2013. 

Desuden benytter vi os af artikler og indlæg fra børsen, business.dk m.fl.  

Validiteten af vores indsamlede data er forskelligt, afhængig af kilderne. Informationer fra Matas 

hjemmeside og årsrapporter kan muligvis være præget af interesser fra ledelsen, da informationerne 

helst skal give et godt image af virksomheden. Informationerne udsendt af Matas vurderes værende 

troværdige og sandfærdige.  

Informationer, forventninger, statistiske data, markedsandele, markedspositioner og 

brancheanalyser i Prospektet anses, at være pålidelige, men uden garanti for at oplysninger er 

fuldstændige nøjagtige.   

Desuden anvendes i et relativ stort omfang informationer fra pressen og anerkendte 

analysebureauer. Disse informationsudbydere vurderes at være i besiddelse af en høj troværdighed 

og neutralt.  

Kilder som udbyder informationerne; 

- Matas hjemmeside 

- Matas Årsrapporter 

- Matas Prospekt 

- Danmarks statistik 

- Euromonitor 

- Calat Deep Blue Danmark 

- Lægemiddelstyrelsen 

- Danmarks Apotekerforening 

                                                           
2 http://innovationsguiden.dk/brugere/fokuser/desk-research  

http://innovationsguiden.dk/brugere/fokuser/desk-research
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A.1 Historie og udvikling 
Matas’ rødder går helt tilbage til 1800 tallet, hvor branchen blev kaldt materialistbranchen. 

Materialisterne i 1800 tallet var en flok farmaceuter, som ikke kunne åbne et apotek. De åbnede i 

stedet materialehandel og solgte blandet andet kemikalier, foderstoffer, fotoartikler, vaskepulver 

mm.  

Materialisterne forsøgte ligesom alle andre forretninger, konstant at forbedre deres indtjening. En 

gruppe af materialister fandt ud af, at de kunne opnå mængderabat ved fælles indkøb. Efterhånden 

samlede flere materialister i indkøbssamarbejdet, og i november 19493 blev Matas A/S dannet. 

Navnet Matas består af to dele. Materialisternes Aktie Selskab.  

1956: Matas samarbejdet blev en succes, og allerede året efter talte Matas 60 butikker på landsplan. 

I 1956 præsenterede selskabet sit første Matas Logo4 og året efter indgik Matas i et 

samarbejdsaftale med et Laboratorium og opstillede en grundlov for alle Matas produkter. Aftalen 

gik ud på at Matas egne produkter ikke må indeholde skadelige stoffer, samt indholdet skulle 

stemme overens med det angivet på emballagen. Matas udgav sin første avis i 700.000 eksemplarer.  

1967: Matas har udviklet Stribedesignet og de første flaskevarer blandt andet skintonic kom på 

markedet. Selskabet bestod nu af over 150 materialister.  

1974: Antallet af Matas butikker voksede til næsten 200 butikker og som et resultat af 

helsekostbølge, blev Vital shoppen til.  

1989: Matas A/S kæden blev kåret som den mest Excellente detailkæde i forbindelse med sit 40 års 

jubilæum.  

1994: Matas Miljøfonden blev oprettet og den landsdækkende Matas Retursystem blev iværksat. 

Matas var den første kæde i Danmark, som tog emballage og sikrede genbrug. Matas første 

                                                           
3 http://www.matas.dk/historie 

 
4 
http://www.google.dk/search?q=matas+første+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=okZvU_C7
HuezywPQooLwBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1322&bih=806#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U-
4rBBWeggPudM%253A%3BgmZtqbNWlfXIbM%3Bhttp%253A%252F%252Fmultimedia.pol.dk%252
Farchive%252F00786%252FMatas_786308y.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpolitiken.dk%252Foek
onomi%252Fvirksomheder%252FECE2086131%252Fbag-om-striberne-fra-indkoebsforening-til-
folkeaktie%252F%3B630%3B350  

http://www.matas.dk/historie
http://www.google.dk/search?q=matas+første+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=okZvU_C7HuezywPQooLwBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1322&bih=806#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U-4rBBWeggPudM%253A%3BgmZtqbNWlfXIbM%3Bhttp%253A%252F%252Fmultimedia.pol.dk%252Farchive%252F00786%252FMatas_786308y.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpolitiken.dk%252Foekonomi%252Fvirksomheder%252FECE2086131%252Fbag-om-striberne-fra-indkoebs
http://www.google.dk/search?q=matas+første+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=okZvU_C7HuezywPQooLwBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1322&bih=806#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U-4rBBWeggPudM%253A%3BgmZtqbNWlfXIbM%3Bhttp%253A%252F%252Fmultimedia.pol.dk%252Farchive%252F00786%252FMatas_786308y.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpolitiken.dk%252Foekonomi%252Fvirksomheder%252FECE2086131%252Fbag-om-striberne-fra-indkoebs
http://www.google.dk/search?q=matas+første+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=okZvU_C7HuezywPQooLwBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1322&bih=806#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U-4rBBWeggPudM%253A%3BgmZtqbNWlfXIbM%3Bhttp%253A%252F%252Fmultimedia.pol.dk%252Farchive%252F00786%252FMatas_786308y.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpolitiken.dk%252Foekonomi%252Fvirksomheder%252FECE2086131%252Fbag-om-striberne-fra-indkoebs
http://www.google.dk/search?q=matas+første+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=okZvU_C7HuezywPQooLwBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1322&bih=806#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U-4rBBWeggPudM%253A%3BgmZtqbNWlfXIbM%3Bhttp%253A%252F%252Fmultimedia.pol.dk%252Farchive%252F00786%252FMatas_786308y.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpolitiken.dk%252Foekonomi%252Fvirksomheder%252FECE2086131%252Fbag-om-striberne-fra-indkoebs
http://www.google.dk/search?q=matas+første+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=okZvU_C7HuezywPQooLwBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1322&bih=806#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U-4rBBWeggPudM%253A%3BgmZtqbNWlfXIbM%3Bhttp%253A%252F%252Fmultimedia.pol.dk%252Farchive%252F00786%252FMatas_786308y.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpolitiken.dk%252Foekonomi%252Fvirksomheder%252FECE2086131%252Fbag-om-striberne-fra-indkoebs
http://www.google.dk/search?q=matas+første+logo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=okZvU_C7HuezywPQooLwBQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1322&bih=806#facrc=_&imgdii=_&imgrc=U-4rBBWeggPudM%253A%3BgmZtqbNWlfXIbM%3Bhttp%253A%252F%252Fmultimedia.pol.dk%252Farchive%252F00786%252FMatas_786308y.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpolitiken.dk%252Foekonomi%252Fvirksomheder%252FECE2086131%252Fbag-om-striberne-fra-indkoebs
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produkter blev svanemærkede i 1994, og siden er der kommet flere til. I dag tilbyder Matas ca. 90 

svanemærkede produkter, som er deres egne. 

2005: Matas nye koncept Medicare blev introduceret, som tilbyder et bredt sortiment inden for 

demokosmetisk produkter.  

2006: Matas nye generation af Striber produkter har fået et forspring med hensyn til kvalitet, 

sundhed og miljø. Matas aktionær får et købstilbud fra kapitalfonden CVC Capital Partners. Det har 

været med til at vedtægterne blev ændret således at selskabet får en ny ejer struktur.  

2007: Butikskæden overgår til en ny ejer struktur. Butikkerne indgår i en kapitalkæde, hvor CVC 

har aktiemajoriteten. Samarbejdet mellem de privatejede butikker forsætter med Matas A/S.  

2010: Butikskæden starter i 2010 endnu en succes kriterie og åbner sin nye kunde klub ”Club 

Matas”. Club Matas blev en stor succes og allerede ved årsskiftet har opnået et medlemstal på 

400.000.  

2012 

Matas tilbyder udlevering af receptmedicin i ca. 50 butikker i hele landet. I lyset af den succesfulde 

Club Matas med 1 mio. medlemmer, udvikler Matas et nyt loyalitetskoncept for de stærkeste B2C 

virksomheder i Danmark ”ClubM”.  

2013: Matas største begivenhed til dato finder sted den 28. juni 2013. Matas bliver nemlig 

børsnoteret på Københavns fondsbørs og det medfører et delvist salg af eksisterende aktier fra to 

storaktionærer. Det giver plads til 12.000 nye aktionærer.  

 

A.2 Ejerforhold 
Marts startede oprindeligt med privatejede butikker som beskrevet under historien. I 2007 tog 294 

butiksejere beslutningen om, at takke ja til købstilbud fra Kapital fonden CVC Capital Partners, og 

dermed ændrede ejer strukturen sig i Matas, herfra var det CVC der ejede aktiemajoriteten i Matas.  

I juni 2013 blev Matas A/S børsnoteret på Københavns fondsbørsen (Nasdaq OMX Copenhagen). 

Som et led i børsnotering solgte selskabet en del eksisterende aktier fra to hovedaktionærer, og 

dermed fik ca. 12.000 nye aktionærer. På børsnoteringstidspunktet udgør selskabets aktiekapital 

nominelt DKK 101.949.510 fordelt på 40.779.804 stk. aktier á DKK 2,50.  



HDR Hovedopgave  Cpr-nr.:050585-xxxx 
Matas A/S Maj 2014  
Vejleder Peter Kyhnauv  Cpr-nr.: 061285-xxxx 

 

Side 15 af 112 
  

En række af CVC Equity Partners kontrollerede fonde ejer indirekte 69,4 % af Matas koncernen. 

Øvrige aktionærer er Materialisternes Invest ApS, 30,3 %, og ledelsen samt nøglemedarbejdere, og 

andre aktionærer, 0,3 %. Selskabet havde to aktieklasser. En præferenceaktie, som udgjorde ca. 12 

% og ordinæraktie.  

Tabel 1: Viser ejerforholdet i Matas butikker.  

 

Selskabets aktiekapital udgør i dag nominelt DKK 101.688.101 fordelt på aktier á 0,10 kr. nominelt 

1.688.101 kr. I juni 2013 afskaffede Selskabet præferenceaktier og dens fortrinsret og de to 

hidtidige aktieklasser blev sammenlagt til en. Derudover blev der udstedt fondsaktier på nominelt 

DKK 261.409 og gennemført en omvendt aktiesplit som ændrede den nominelle værdi pr. aktie fra 

0,10 til 2,5.   

 

A.3 Markeder og Produkter 
Matas A/S er en landsdækkende detailforhandler med fokus på produkter inden for skønheds, 

personligpleje og kosmetik. Matas har gennem tiderne specialiseret sin forretning inden for fire 

hovedområder; skønhed og personlig pleje, sundhed, husholdningspleje og vitaminer og kosttilskud. 

Selskabet er Danmarks største detailforhandler inden for skønheds – og sundhedsprodukter.  

De positionerer sig i markedet imellem supermarkeder og apoteker, både på pris og kvalitet. På 

trods af den økonomiske nedtur, som resulterede i nedprioritering af kvalitetsvarer som Matas 

udbyder, har Matas A/S fået en perfekt position, og det kan ses i stigningen af salget af 

kvalitetsvarer.   
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Matas opererer hovedsagligt på det danske skønheds – og sundhedsmarked som er et 

konkurrencepræget marked, dog har selskabet et par butikker i Sverige. Siden finanskrisen i 2008, 

har markederne været under stor pres, hvor privatforbruget styrtdykkede og forbrugerne ændrede 

deres købsadfærd og blev mere og mere sparsommelige, hvilket gjorde at salget af kvalitetsvarer 

dalede. Men det billede ser ud til at være på retræte, og forbrugerne er igen begyndt at efterspørger 

High-end produkter.   

Det samlede danske marked for skønheds-og sundhedsproduktsegmenterne er (Mass Beauty, High-

End Beauty, VMS, og OTC som Matas A/S konkurrerer på. Markedet for skønhed- og sundhed har 

de senere år været positivt påvirket af væksttendenser, hvor produkterne anses ofte at være en 

nødvendighed og ikke mindst en økonomisk overkommelig luksus.  

Danmark har generelt en stabil og stærk økonomi, hvilke gør at Standard & Poor’s har tildelt den 

såkaldte AAA-rating. Den globale økonomiske krise, der begyndte i 2008, medførte stigende 

arbejdsløshed og påvirkede privatforbruget af detailvarer i Danmark i negativ retning. Det var netop 

årsagen til recessionen i 2009 (Bilag 1 figur 1), hvor forbrugertilliden fik et dybt fald (Bilag 1 figur 

2). Heldigvis rettede den danske økonomi sig hurtigt og i de seneste tre år, har forbruget inden for 

detailhandlen har været uændret. Det forventes at det danske marked vil vokse mellem 3% og 4% 

forudsat at danske økonomi udvikler sig stabilt.  

Skønhed-og sundheds produkter sælges gennem forskellige detailkanaler på det danske marked, et 

marked som vurderes at have en samlet værdi på DKK 8,5 mia. i 2012.  Markedet kan opdeles i 4 

nedenstående segmenter som Matas A/S konkurrerer inden for.  

- Mass Beauty - Primære produkt kategorier er makeup, hårpleje, hudpleje, toiletartikler. 

Disse produkter repræsenterede et samlet salg på DKK 4,7 mio. i 2012, som svarer til 55% 

af det samlede marked.  

- High-End Beauty – Primære produkt kategorier er dufte, hårpleje, makeup, hudpleje som 

har et samlet salg på DKK 1,8 mia. i 2012, hvilket svarer til 21% af samlede marked. Dette 

segment adskiller sig fra andre segmenter, idet disse selektive produkter, typisk har højere 

priser og varemærker og betragtes som luksusprodukter. Der gælder særlige regler for 

selektive produkter, hvilket gør det muligt for leverandørerne at positionere sig i 

overensstemmelse med deres High-End image.  
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- VMS – Segmentet omfatter ernærings produkter, såsom vitaminer, mineraler og kosttilskud, 

vægtkontrolløsninger og homøopatiske lægemidler, som svarer til 16% af det samlede 

marked og har et salg på DKK 1,3 mia. i 2012.  

- OTC – omfatter håndkøb medicin, der kan købes uden recept og uden for apoteker. 

Segmentet udgør 8% af det samlede marked og havde et samlet salg på DKK 0,7 mia. i 

2012.  

Figur 2: Viser udvikling Matas’ produktkategorier i 2002-2012.    

 

Det Danske Skønheds- og sundhedsmarked har historiske set udviklet sig bedre en detailmarkedet 

og økonomien.  
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Figur 3: Viser udvikling i Skønheds- og sundhedsmarkedet, BNP samt detailsalget.  

 

I lyset af en flot stigning i Det danske marked, er Matas foran og har klaret sig bedre en markedet 

og det Nominelle BNP.  

Matas forudser at det Danske Skønheds- og sundhedsmarked vil vokse med 3% til 4% frem til 

2017, forudsat at danske økonomi udvikler sig stabilt. Markedsøkonomiske vending er især vigtig 

for segmenterne Mass Beauty og High-End Beauty. Disse segmenter har en direkte sammenhæng 

med ændring i BNP-væksten og privatforbruget. Derudover påvirker forbrugernes opfattelse af 

skønhedsprodukter som både at være nødvendighed og økonomiske overkommelig luksus.  

VMS og OTC segmenter har ikke været påvirket af økonomiske udsving, men forventes derimod at 

være afhængig af befolkningsvækst. Tendensen for selvmedicinering og anvendelse af 

håndkøbsmedicin i stedet for receptpligtig medicin, samt den aldrende danske befolkning ses at 

være en vækstfaktorer for OTC segmentet. 
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Figur 4: Viser den historiske vækst på Skønhed- og sundhedsmarkedet fordelt på segmentet.    

 

Matas har opnået stor anderkendelse for sin professionelle rådgivning og gode kundeservice. Det 

har været med til at skabe en af Danmarks mest kendte detailkæder. Butikskæden har One-stop 

butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for skønhed, sundhed, husholdning og 

personlig pleje. Selskabet sælger sin produktsortiment gennem Matas Kæden, Matas webshop og 

associerede butikker. Matas kæden har sammen med webshoppen, har en førende position på 

markedet og en markedsandel5 på ca. 38 %. Disse tal ser endnu bedre ud for High-End Beauty, hvor 

selskabet har en markedsandel på ca. 62 % i 2012. Matas produktsegmenter opdeles i fire, som 

kaldes Shop-in-Shops.  

- Beauty Shop – tilbyder produkter inden for Mass Beauty og High-End Beauty såsom 

kosmetik, dufte, hudpleje og hårpleje. Disse produkter dækker som hovedregel kundernes 

hverdags og luksusbehov.  

- Vital Shop – tilbyder en bred sortiment af vitaminer, mineraler og kosttilskud.  

- Materiale Shop – tilbyder forskellige produkter til husholdning og personlig pleje, herunder 

produkter til rengøring og vedligeholdelse, personlig soignering, babypleje og 

sportsrelaterede produkter.  

- Matas Medicare – tilbyder håndkøbsmedicin og førstehjælpsprodukter.  

Matas sælger både danske og internationale mærker, og kæden er en vigtig salgskanal for skønheds-

og sundheds produkter i Danmark. Visser Mærker f.eks. Rimmel og Mavala har Matas som 

                                                           
5 Matas Prospekt 
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eneforhandler i Danmark. Ud over det, har Matas sine egne mærker, som Matas Natur og Plaisir, 

som blev lanceret i 1967 for, at være et attraktiv alternativ til dyrere mærkevareprodukter. Matas 

egne mærker har fået et godt position på markedet og er i dag et af de førende mærker i Danmark.  

Ifølge Matas egne forklaring, tiltrækker disse produkter i sig selv kunder til Matas kæden, og at 

disse mærker er anderkendt på grund af kvalitet, miljørigtige og at de er prismæssigt 

konkurrencedygtige. Matas egne mærker udgjorde ca. 17% af koncernens omsætning i 

regnskabsåret 2012/13. Mass Beauty produkter udgjorde størstedelen af denne omsætning, idet de 

er blevet godtaget som et godt alternativ til dyrere mærkevareprodukter.  

Tabel 2: Viser Matas kædens omsætning fordel på butikskategorier samt øvrige6 omsætning. 

 

Matas har en stærk og unikt One-stop butikskoncept, der dækker kundernes behov. Selskabet 

tilbyder desuden specielle indkøbsoplevelse, som styrkes af en række faktorer.  

- Stor produktsortiment med et bred udvalg inden for forskellige kategorier, varemærker og 

prisniveauer.  

- Egne mærker er et populært og anderkendt sortiment, og især striberne som eneforhandler i 

Danmark.  

- God kundeservice og specialiserede rådgivning ydes af personalet i Matas egne butikker. 

Selskabet har ca. 1.200 uddannede Materialister7, som styrker Matas’ høje servicestandard 

og ”sales excellence program”.  

                                                           
6 Omfatter omsætning fra butikkerne i Sverige 
7 Matas retailbrochure IPO 2013 
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Matas anderkendte varemærker har et stærkt brand i Danmark, og sammen med professionel 

rådgivning og god kundeservice, er Matas blevet et af Danmarks bedste, mest kendte og mest 

respekterede detailkædebrands. Matas har scoret den højeste rating blandt danske detailkæder i en 

undersøgelse af brandgenkendelse, udført af Carat Deep Blue8, Danmark i 2012. Ifølge en analyse i 

2012 udført af Reputation Institut, der er rådgivningsvirksomhed med fokus på virksomheders 

omdømme, er Matas placeret som et af de fem mest kendte brands i Danmark. Dette stærke brand 

styrkes af en loyal og aktiv kundebase.  

 

A.4 Konkurrenceintensiteten og Matas konkurrencemæssige position 
Det danske Skønheds- og sundhedsmarked er præget af hård konkurrence og 

konkurrenceintensiteten vurderes derfor at være høj, hvilke afhænger af differentieringsgraden hos 

de enkelte konkurrenter, væksten, konkurrenternes styrkeforhold.  

Matas er en af de store aktører på det danske marked og konkurrerer med mange store og små 

konkurrenter inden for de fire opdelte produktsegmenter. Konkurrenterne omfatter en rækker store 

og små forretninger, herunder lokale specialiserede detailforhandlere med fysiske forretninger, 

såsom discountbutikker, supermarkedskæder, stormagasiner og apoteker. Derudover konkurrerer 

Matas med en række internetforhandlere, samt dem der sælger direkte til forbrugerne.  

I og med at konkurrenterne har øget deres fokus på Skønheds- og sundhedsmarked, og investeret 

aggressivt i at øge deres markedsandel, betyder det at Matas konkurrencesituation bliver skærpet. 

Aktørerne på det danske Skønheds- og sundhedsmarked differentiere sig fra hinanden. 

Supermarkedskæder og discountbutikker differentiere sig med lavere priser, men store magasinger 

og helsekostforretningerne, Apoteker differentiere sig på service og varesortimenter. Matas 

differentierer sig også på varesortiment, service og ikke mindst egne mærker.  

Selskabet vurderer, at Matas har mange konkurrencemæssige fordele, herunder førende position på 

marked med omfattende netværker af Matas butikker. Associerede butikker som også ligner Matas 

kædens indretning og varesortiment. Desuden vurderes det også at styrken i Matas brand og Club 

Matas loyalitetsprogrammet giver selskabet et bedre position på markedet.  

                                                           
8 Matas retailbrochure IPO 2013 
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Matas egne mærker er desuden en stor konkurrencemæssige fordel, idet produkterne har fået en god 

modtagelse af forbrugerne, i og med at de kan være rigtig gode alternativer til de dyrere mærker. 

Matas langvarige samarbejde med selektive distributører af High-End Beauty produkter og ikke 

mindst den professionelle rådgivning, samt gode kundeservice giver Matas endnu en fordel på 

konkurrencemarked.  

Matas har fortrinsret i forbindelse med et salg af Associerede butikker, og selskabet satser også på 

at overtager flere Associerede butikker, men konkurrenternes muligheder for at investere i 

markedet, har potentiale for at presse Matas, og det kan ikke udelukkes at en frigivelse af 

apotekermarkedet både vil kunne have en positiv og negativ effekt. De nævnte konkurrencemæssige 

fordele giver ikke sikkerhed i sig selv og er ikke nødvendigvis evige faktorer, idet konkurrenterne 

hele tiden forsøger at presse Matas. Et situation, hvor en konkurrent får fodfæste på det danske 

marked vil have betydelig negativ indvirkning på Matas’ finansielle resultater. 

 

A.5 PESTEL Analyse 
PESTEL analyse bruges til at afdække og analysere vigtige ikke-finansielle forhold, som kan være 

eksterne makromiljø værdidrivere. Disse faktorer kan have indflydelse på Matas’ muligheder og 

trusler. PESTEL model belyser både nuværende udfordringer og muligheder, samt de fremtidige 

evt. muligheder og trusler. Modellen kigger på seks eksterne nedenstående områder.  

1. Politisk forhold 

2. Økonomisk forhold 

3. Social og kulturelle forhold 

4. Teknologiske forhold 

5. Miljømæssige forhold 

6. Lovgivningsmæssige forhold 

 

A.5.1 Politisk 
Matas er en af de førende detailkæde i Danmark, og har stor interesse for de politiske rammer som 

folketingspolitiker fastsætter for markedet og produkter inden for Skønheds – og 

sundhedsprodukter. De mest almindelig forhold som kan påvirker Matas, er skatter og afgifter. 
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Politikkerne syn på afgift af forskellige arter påvirker Matas, hvor en stigning i afgift vil have en 

negativ indflydelse og omvendt en lempelse af afgifter vil gavne Matas og alle andre selskaber.  

Isoleret set for Matas, vil emballageafgift være interessant for, da både Matas egne mærker og 

leverandøren bliver berørt af det. I 2012 vedtog folketingen den omdiskuterede reklameafgift, som 

kommer til at ramme alle virksomheder. Ifølge den nye lov, skal virksomheder, herunder også 

Matas A/S betale ca. 4 kr. pr. kilo for deres husstandsomdelte reklamer.  

Selskabskatten er en af de vigtig faktorer som bliver fokuseret mest på, både fra virksomhedernes 

side og fra politikkernes side. Denne skat har en direkte negativ påvirkning på Matas. I øjeblikket 

ligger skatten på 25%, men den vil blive formindsket til 22% i perioden 2014-2016.  

Desuden fremgår af årsregnskabet af Matas er involveret en del skattesager, som endnu ikke afgjort. 

Dette vil afhængig af udfaldet påvirke selskabet.  Politisk stabilitet er også en vigtig faktor for alle 

markeder, og enhver ustabilitet rammer virksomhederne.  

 

A.5.2 Økonomisk 
De økonomiske forhold i Danmark er stærkt afhængig af de andre EU lande, idet Danmarks største 

handelspartner er resten af Europa.  

Økonomiske op- og nedture påvirker BNP, og det vil være med til at formindske forbrugerens 

købekraft, som resulterer i at forbrugerne bruger færre penge. Da Skønheds- og sundhedsprodukter 

anses at være luksus og ikke højst nødvendig, mærker markedet større udsving sammenlignet med 

f.eks. livsnødvendige produkter eller discountvarer. Dette gælder især for Mass Beauty og High-

End Beauty.  

Ifølge Matas Prospekt, kan konjunkturudsving påvirke Mass Beauty og High-End Beauty væsentlig 

og omvendt VMS og OTC segmenterne ses ikke at være konjunkturfølsomme.  

 

A.5.2.1 Lønniveau 

Personaleomkostninger er også en af de faktorer, som påvirker Matas. Især løn som udgør den 

største del af kapitalomkostninger. Løn niveauet følger også konjunktur kurven, og stiger når der er 

høj konjunktur i landet. I Matas beskæftiger flere kvinder end mænd, derfor kigger vi 

lønstigningerne for kvinder ifølge Danmarksstatistik. 
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Figur 5: Viser lønudvikling for kvindelige personale gennem årene.    

 

Lønstigningerne vil påvirker personaleomkostninger i Matas, hvilke anses at have en negativ 

påvirkning på selskabets indtjening.  

 

A.5.2.2 Sæsonudsving 

Detailbranchen for Skønhed- og sundhed har også sæsonudsving. Sæsonprodukter såsom solcreme 

bliver omsæt mest om sommeren, men hvis vi oplever en kold sommer, vil det også påvirke Matas 

omsætning på solcreme. Det gælder også andre vareprodukter som er sæsonbaseret.  Desuden er der 

generelt stor efterspørgsel omkring julen, idet julehandlen kommer til at booste omsætningen i 

Matas. Matas gode kunderelationer styrker deres opfattelse af kundens behov. Det er vigtigt for 

Matas at vurdere efterspørgslen korrekt, i modsat fald kan selskabet risikere at ende med væsentlige 

overskydende varelager.  

 

A.5.2.3 Renteniveauet 

Ifølge årsregnskabet 2012/13, har Matas en gæld på ca. 1,6 mia. Det betyder at selskabets 

gældsomkostninger er afhængig af renteniveauet, som nationalbanken fastsætter. I øjeblikket ligger 
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renteniveauet historisk lavt, og det ses at være en fordel for Matas, omvendt når renten stiger igen, 

vil Matas få højere gældsomkostninger medmindre de formår at afvikle på gælden. 

  

A.5.3 Sociale og kulturelle 
Matas har en stærk position blandt forbrugerne og kunde loyaliteten er med til at styrke og bevarer 

denne position. Den aldrende danske befolkning er med til at ændre livstilen hos forbrugerne. I takt 

med at flere og flere blive ældre, er det vigtigt at Matas sørger for at fastholde kunderne og styrke 

deres kundebase. Flere og flere ændre præferencer og smag i takt med at deres behov ændrer sig  i 

forhold til ens alder.  

Ændring i livstil er også med til at påvirke forbrugeres syn på Matas. Matas har hidtil været enormt 

dygtig til at imødekomme kundernes efterspørgsel. Derfor vurderes det at Matas’ webshop og Club 

Matas loyalitetsprogram kan være en succes som kan hjælpe med at fastholde kunder og bevarer 

markedsposition.  

 

A.5.4 Teknologisk 
Teknologien kan nærmest ikke vokser hurtigere. Den teknologiske verden har også sine fordele og 

ulemper for Matas. En stærk It system i butikkerne er højst nødvendig, idet evt. fejl i 

indkøbssystemet, eller distributionssystemet vil øge risikoen for manglende lagerplads i de enkelte 

butikker, eller overskud af enkelte produkter. En stærk IT system inden for lager, logistik og 

kommunikation vil også medføre i mere effektivt arbejde og mindre personaleomkostninger.  

Derudover en stærk kassesystem øger effektiviteten i de enkelte butikker, omvendt en tøvende 

kassesystem vil medføre kundeflugt pga. kø ved kasserne.  

Konkurrencen på markedet er ikke længere fastholdt i butikkerne. I forbindelse med internettets 

udbredelse og stigende adgang til interne hos privathusstande, er der også kommer flere muligheder 

og trusler for Matas. Adgang til internettet øger forbrugernes bevidsthed om produkter, priser og 

kvalitet, samt mulighed at sammenligne produkter på tværs af global blandt udbyder. Den hurtige 

udbredelse internettet stille større krav til Matas og deres konkurrence strategi.  
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”Club Matas” og Club M” vurderes at være en god salgskanal for Matas produkter, idet selskabet, 

kan nemt sporer den enkelte kundes købsadfærd. Det styrker også Matas konkurrenceevne, i og med 

at mailtilbud når hurtigere frem til kunderne.  

 

A.5.5 Miljømæssig 
De miljømæssige debatter fylder meget i disse tider, både i medier, hos politikerne og hos 

forbrugerne. CO2 udslip og drivhusgasser er blevet verdens største problem. Miljøorganisationer 

verden over kæmper for at få landene til at formindske deres CO2 udslip. Dette har været med til at 

forbrugere og virksomheder fokusere på produkterne og deres miljømæssig effekt.  

Matas har på dette område også været fremme i skoene, og har sat fokus på deres produktion. I 

forbindelse med selskabets tiltag, har Matas håndhævet sine leverandør ved hjælp af en strengt 

regelsæt, som forpligter leverandør at fjerne parabener, phthalater eller farlige kemikalier fra 

produkterne.  

Forbrugerne er efterhånden blevet mere og mere opmærksomme på produkterne og deres indhold af 

miljøvenlig stoffer og skadelige stoffer. Debatten og renere miljø og global opvarmning har fået 

kunderne til at straffe virksomheder med miljøfarlig produkter. Derfor påvirker disse faktorer 

kundernes adfærd over for Matas. Matas egne mærker, som har fået den Nordiske miljømærkning 

Svanemærket styrer produktets kvalitet og øger forbrugers tillid til Matas produkter.  

Samfundsansvar og fokus på ”Corporate Social Responsibility” har også effekter på Matas image 

på marked. Selskabet har taget flere tiltage i brug for at imødekomme denne krav. I dag har Matas 

det største sortiment af miljøvenlige produkter blandt detailforhandlere af skønheds- og 

sundhedsprodukter i Danmark. Matas samarbejde med forbrugerorganisationer og 

sundhedseksperter har givet Matas styrkelse i at udvikler og producere miljøvenlig produkter.  

Desuden har Matas taget nogle praktiske tiltage i brug, blandt andet at slukke lyet i forretningerne 

og skiltning efter lukketiden og anvender energisparpærer.  Det vurderes at denne kurs vil gavne 

Matas, i og med at forbrugerne efterspørger også miljøvenlige produkter.  
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A.5.6 Lovgivningsmæssig 
Matas er ligesom alle andre selskaber i Danmark underlagt de love og regler, som myndigheder 

vedtager. Især på Skønheds- og sundhedsmarkedet, er der særlige love og regler fra blandt andet 

sundhedsstyrelsen og konkurrencestyrelsen. Overtrædelse eller ændringer af lovgivning kan få 

konsekvenser for Matas.  

Matas handler også håndkøbsmedicin som er underlagt sundhedsloven for salg og distribution af 

visse lægemidler. De lovgivningsmæssige rammer blev ændret i 2011, således at Apotekere nu kan 

etablere udleveringssteder. Denne ændring var årsagen til at Matas åbnede 50 

medicinudleveringssteder i butikker over hele landet. Desuden arbejder regering på at modernisere 

det Danske Apoteksmarked. Selvom arbejdsgruppen endnu ikke offentliggjort deres anbefalinger til 

regeringen, konkurrencerådet har afsløret nogle anbefalinger, som ville skabe væsentlig 

samfundsmæssige fordele, såsom bedre dækning, lavere priser og kortere ventetid. Det vil gør det 

muligt for ikke farmaceuter eller selskaber at gå ind på markedet, og det vil give Matas en mulighed 

for at benytte sin brand til fordel for evt. indtrædelse på apoteksmarked.   

Desuden er Matas også underlagt andre love og bestemmelser, herunder i forhold til arbejdsmiljø, 

licenser, bestemmelse om kontraktvilkår osv. Matas er også underlagt Databeskyttelse, 

arbejdsmarkeds- og ansættelsesforhold, skat, planlovgivning og anvendelse af fast ejendom, samt 

reklame og forbrugerbeskyttelse, samt produktansvar. Overtrædelse eller misligholdelse af disse 

bestemmelser vil få konsekvenser for Matas.  

Vitaminer, mineraler og kosttilskud og håndkøbsmedicin anses for at være føde vare, samt 

kosmetikprodukter er også underlagt lovgivning, hvorfor Matas skal overholde relevante love og 

bestemmelser. I modsat fald vil den del af tilladelsen og licenser inddrages, og det vil ifalde 

selskabet betydelige bøder eller krav som kan påvirker virksomhedens resultater.  

Matas position som førende på det Danske Skønheds- og Sundhedsmarked, særligt i segmenterne 

High-End Beauty og Mass Beauty, gør at selskabet er underlagt monopol- og 

konkurrencelovgivning som regulerer visse dele af selskabets aktiviteter. Denne er gælder frem til 

30. juni 2014 og der er ikke sikkerhed for at denne ikke bliver fornyet.  

Det vurderes at Matas er underlagt mange love og bestemmelser, som er en risici for selskabet, idet 

enhver overtrædelse eller misligholdelse, samt ændringer i bestemmelserne vil påvirke Matas 

resultater.  
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A.6 Porter’s Five Forces 
For at analysere Matas konkurrence situation på det Danske Skønheds- og Sundhedsmarked, bruger 

vi Ports Five Forces. Modelen er et godt redskab til at kunne identificere markedsforholdene 

omkring Matas på det Danske marked. Analysen kigger blandt andet på leverandørers 

forhandlingsstyrker, Kunders forhandlingsstyrker, potentielle indtrængere og evt. substituerende 

produkter. Disse forholde skaber rammerne for konkurrencen i markedet.  

 

A.6.1 Leverandør 
Matas A/S har ligesom alle andre virksomheder i Danmark mange forskellige leverandører. 

Selskabet køber produkter fra mere end 250 forskellige mærkevaredistributører, grossister og 

producenter. Matas har skabt langvarige og stabile relationer til sine leverandør, blandt andet 

Persano Group A/S har samarbejdet med Matas i mere end 40 år. Derudover har Matas sine egne 

mærke, som produceres i Danmark.  

Matas’ stærke position på det Danske Skønheds- og sundhedsmarked gør, at Matas er et vigtig 

adgangskanal for produkterne i Danmark. Dette gør at Matas får en gunstig forhandlingsposition i 

forhold til leverandører. Der udover har Matas mulighed for at erstatte største del af produkterne 

med produkter som kommer fra en andre leverandører. Det giver Matas en enorm 

forhandlingsstyrke over for leverandørerne, og begrænser betydningen af enkelte nøgleleverandør. 

Matas indgår typisk et til tre årige leverandøraftaler eller i nogle tilfælde ubegrænset.  

Leverandøren af største dele af Striberne og visse af andre Matas mærker, har indgået en 5 årige 

aftale, hvor Matas er forpligtet til at købe leverede produkter på betingelse af at leverandøren er i 

stand til at opfylde visse standarder, og samtidige produkterne er konkurrencedygtige set fra 

omkostningsperspektiv. Desuden forbinder aftalen leverandøren af en gensidig konkurrenceklausul, 

hvilke også forpligter dem til at tegne produktansvarsforsikring. Aftales ses at være til fordel for 

Matas i forhold til leverandører.  

Produkt opskrifter er ejet af leverandøren, men Matas har ret til at erhverve dem, hvis aftalen 

opsiges, og at Matas kan starte produktion med en anden leverandør, hvis leveringsaftalen ikke 

overholdes. Desuden har Matas forkøbsret til den del af aktivitet, der vedrører produktion af Matas 

egne mærker, hvis der kommer et tilbud fra tredjemand.  
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Alle ovenstående attraktive vilkår, der er indgået i leverandøraftalerne kan konkluderes i 

konkurrencedygtige priser, gunstige betalingsbetingelser og kort leveringstid på alle former for 

ordrer. Visse aftaler indeholder et krav om mindstekøb, mindste produktsortiment. Endvidere er 

Matas underlagt krav om butiksindretning, salgspersonale og kundeservice især vedrørende 

mærkevarer, og hvis disse er selektiv distribution af High-End Beauty produkter.  

Leverandør af mærkevarer som f.eks. Chanel, Gucci og Dolce & Gabbana kræver at Matas opfylder 

en rækker detaljerede kvalitetskrav og i forhold til butiksindretning, samt uddannelse af 

salgspersonale og markedsføring, med henblik på at sikre en positionering.  

Af ovenstående konkluderes at Matas kæden er en attraktiv distributions- og markedsføringskanal 

til det danske Skønheds- og sundhedsmarked for mange leverandør, hvorfor vurderes at Matas har 

en stærk forhandlingsstyrke i forhold til sine leverandører.  

 

A.6.2 Kunder 
Matas forhandler en bred vifte af produkter og har en diversificeret kundebase. Produkter som 

Matas tilbyder, er også tilgængelig hos andre forhandlere i detailmarked, dog tilbyder Matas også 

de såkaldte ”Value for Money” egne mærker og en rækker andre mærker som Rimmel og Mavala. 

At kunne handle produkterne i adskillige forretninger, betyder at kunderne har høj 

forhandlingsstyrker, men Matas differentierer sig med forskellige tilbud, blandt andet igennem Club 

Matas loyalitets program og Club M.  

Derudover har Matas stor fokus på at gør indkøbet til en oplevelse, og det godtager mange kunder, 

og krediterer Matas for den gode kundeservice de yder. Matas A/S har fokus at give kunderne en 

høj og professionelt rådgivning og vejledning hvad angår produkterne. Derfor har selskabet stor 

fokus på personalets faglig baggrund, hvilke også vurderes at være en succes. I dag er langt det 

meste af Matas personale uddannet. Dette tiltage giver Matas en god forhandlingsposition i forhold 

til kunderne.  

På produkt område, tilbyder Matas alternative til selektive mærker, som anses at være meget 

populær blandet forbrugerne. Kundernes generelle tilfredshed med alternative produkter, betyder at 

de i højere grad er loyale over for Matas, hvad angår deres købsadfærd. Det gælder især når 

kunderne ikke kan købe de selektive mærker grundet prisen, mens Matas tilbyder gode produkter 

svarende til mærkevarer.    
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Ifølge en analyse udført af Carat Deep Blue, Danmark i 2012, er kvinder den gruppe, der besøger 

Matas butikker mest og selskabet vurderer at kvinder udgør ca. 94% af Club Matas medlemmer. 

Det er også et tegn på at kvinder bestemmer på hjemmefronten hvad angår Skønheds- og 

sundhedsprodukter. Ifølge den nævnte undersøgelse har Matas skabt en meget tilfreds kundebase.      

Samlet set vurderes at kundernes forhandlingsstyrker er middel, idet Matas differentierer sig fra 

konkurrenter med egne mærkevarer og selskabets brand og høj service niveau øger kundernes 

loyalitet.  

 

A.6.3 Potentielle indtrængere 
Markedet for Skønheds- og Sundhedsprodukter er stærkt konkurrence præget. Konkurrence 

faktoren er pris, bekvemmelighed og indkøbsoplevesen, samt produkt sortiment og kvalitet. 

Kundeservice og omdømme er også en klar konkurrence faktorer. Matas konkurrenter omfatter 

blandet andet specialiserede detailforhandlere, discountbutikker, supermarkeder, stormagasiner og 

apoteker. Konkurrencen med Matas kan foregår på en rækker segmenter, men det kan ligeså godt 

bliver en fuld konkurrence på alle segmenter. I dag er Matas førende på markedet, men der er ikke 

garanti for at store supermarkeder ikke udvider deres sortimenter og forsøger at indtage større 

markedsandel.  

Adgangsbarrieren er stor for nogle segmenter, mens det er knap så stor for andre segmenter. 

Eksempelvis High-End Beauty og Mass Beauty segmenter kræver stor erfaring og viden for at 

komme ind på markedet for Skønheds- og sundhed. Desuden kræver det et veletableret brand og 

loyale kunder for at kunne konkurrer på markedet. Leverandører af varer på High-End Beauty 

kræver høj faglighed og god kundeservice for at kunne afsætte deres produkter. Matas brand og 

gode kundebase er en vigtig faktor for leverandørerne, idet de ikke er interesseret i at komme ind på 

markedet gennem en særdeles ukendt forhandler.  

Andre adgangsbarrierer for nye indtrængere er stordriftsfordel, distributionsnetværk og gunstige 

aftale med leverandører som Matas har indgået. Det har stor betydning, da konkurrencen er skarp på 

markedet og kunderne efterspørger laverer priser, samt god kvalitet og god service.  

Branchen er underlagt mange love og bestemmelser, som myndighederne stiller for 

virksomhederne. Dette kan ikke være en stor barrierer for udenlandske konkurrenter, idet de i 

forvejen har kendskab til det.  
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Matas frygter mest udenlandske konkurrenters interesse for det Danske Skønheds- og 

sundhedsmarked. Det kræver stor økonomisk ressource og faglighed at indtage markedet. Desuden 

kræver det en stærk brand og god omdømme for at kunne konkurrere med Matas. En sådan 

indtrænger vil kunne presse Matas og priserne hos konkurrenter.  

Danske apoteker anses at være konkurrenter på markedet, og en liberalisering af apoteker vil gøre 

det muligt for ikke-farmaceuter at drive apoteker. En evt. ny indtrænger på marked, kan opkøbe 

eksisterende apoteker, der i forvejen konkurrerer på markedet og invester i udvidelse af sortimentet. 

Dette betragtes at være en trussel fra evt. ny indtrænger, og det vil resultere i hård konkurrence for 

Matas.   

Det vurderes samlet set at potentielle indtrængere vil være udenlandske konkurrenter, der i forvejen 

opererer på udenlandske Skønheds- og sundhedsmarked, men gerne vil udvide deres 

forretningsområde til Danmark. Men denne trussel ses at være for lav på nuværende tidspunkt.  

 

A.6.4 Substituerende produkter 
Substituerende produkter er varer som kan være alternative til Matas produkter, hvor kundernes 

skønhed og sundheds behov bliver opfyldt på samme måde som af Matas produkter. Skønheds-og 

sundhedsprodukter er opdelt i fire sortimenter, som hver især har deres egne substituerende 

produkter.  

For Beauty sortimentet findes der mange forskellige substituerende produkter, som i mere eller 

mindre grad opfylder kundens behov. De tilbydes af mange i markedet. Makeup, hudpleje og 

hårpleje produkter tilbyder af mange forskellige detailforhandler og inden for forskellige 

priskategorier.  

Inden for dette segment anses at være mange substituerende produkter, hvorfor truslen fra 

substituerende produkter anses at være stor.  

På VMS og OTC markedet er der også mange substitutter. Produkterne i dette segment er af typen, 

der hjælpe kroppen med at indtage den korrekte mængde af forskellige vitaminer og mineraler. 

Selvom der er muligt at få disse gennem varierende måltider og sund kost, er der ikke ret mange, 

der følger vejledningerne nøje, og i stedet forsøger folk at indtage vitamin piller. Derfor truslen for 

substituerende produkter på VMS segmentet vurderes at være lav. På OTC segmentet som dækker 
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en samlet markedsandel på 8%, eksisterer ikke ret mange substituerende produkter. Derfor er 

truslen også lav.  

 

A.7 Værdikæde 
For at identificere Matas’ værdiskabende ressourcer, kigger vi på Matas’ værdikæde, og analysere 

den på baggrund af Porters værdikæde, selvom Porters tager udgangspunkt i 

produktionsvirksomhed. Matas’ værdikæde, kan derfor ikke være det samme som Porters, idet her 

har vi med handels og detail virksomhed at gøre. Matas har en god og veldokumenteret og 

velintegreret operationel platform som fordeles i primære og sekundære aktiviteter i selskabets 

værdikæde. Værdikæden består af primære aktiviteter og sekundære aktiviteter. De primære 

aktiviteter for Matas er Indkøb, Lager, Reklame, og Salg og Service. 

Figur 6: Viser værdikæden for Matas’s primære aktiviteter. 

 

 

A.7.1 Primære aktiviteter  

A.7.1.1 Indkøb 

Matas har mere end 250 mærkevareleverandører, grossister og producenter. De ti største 

leverandører udgør 57,3% af omsætning i 2012/13. Selskabet har langvarig og stabil relationer til 

sine leverandører. Indkøbet forgår centeralt under ledelse af en indkøbschef, som også sikrer 

selskabet gode og attraktive leverandøraftaler. Koordinering og planlægning omkring leverancer 

forgår via den centrale indkøbsfunktion i selskabets hovedstad.  
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A.7.1.2 Lager og Logistikfunktion 

Matas har sin hovedkontor i Allerød ca. 30 km nord for København. Selskabet har centraliseret 

deres lager og logistikfunktion, således at alle indkøb bliver leveret til Matas’ 10.000 m2 

centrallager i Allerød. Matas har også indgået en lagsigtet lejeaftale på endnu et lager på 3.000 m2, 

som ligger ved siden det nuværende lager. Det nye lager øger lagerkapacitet betydelig, og 

centralisere High-End Beauty produkterne, som tidligere var blevet leveret direkte til butikkerne.  

Denne centralisering øger Matas’ effektiv flow mellem leverandører, centrallager og butikkerne og 

samtidig håber selskabet at kunne reducere butikkernes håndteringsomkostninger. Centrallagrenes 

funktion er at modtage leverancer fra leverandører og efter en konsolidering med butikkerne, pakker 

og afsender ordrene ud til de enkelte butikker. Udgående logistik sker gennem en eksterne 

logistikleverandør.  

 

A.7.1.3 Reklamer 

Reklamering og marketing er et uundgåelig element i Skønheds- og sundhedsbranchen, hvor 

markedet er præget af hård konkurrence, og aktørerne forsøger på forskellige måder at indtage 

større markedsandel og positionere sig bedre i forhold til kunderne.  

For Matas er markedsføring en integreret del af selskabets forretningsmodel. Matas anvender en 

flerstrenget markedsføringsstrategi for at øge kendskabsgraden og loyaliteten, samtidig med at 

skabe kundetrafik. Matas benytter flere markedsføringskanaler såsom Matas tilbudsavis, Club 

Matas nyhedsbreve, webshoppen og Facebook. Markedsføringskanaler er udviklet med henblik på 

at kommunikere bedre og mere effektiv med kunderne og opnår forskellige målgruppe via de 

forskellige indgangskanaler. Markedsføringskanaler skaber muligheden for at selskabet tilpasser sig 

efter kundens behov og hurtigt at opfylder efterspørgsel.  

Hovedkontoret i Allerød står for styring af markedsføring, langt størstedelen er landsdækkende 

markedsføring. Matas flerstrenget markedsføringsstrategi omfatter blandt andet Matas tilbudsavis, 

som bliver uddelt til ca. 75% af alle husstande i Danmark. Derudover modtager knap 400.000 

personer tilbudsavisen online gennem Club Matas eller webshoppen. Den traditionelle tilbudsavis, 

som har været almindelig praksis i den danske detailbranchen, udgør Matas’ største 

markedsføringsomkostninger. Matas’ markedsføringsomkostninger er delvis finansieret af 

leverandører, idet Matas tilbudsavis er en effektiv måde at præsentere leverandørernes ny eller 

opdaterede produkter.  
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En anden væsentlig markedsføringskanal er Club Matas og loyalitetsprogram, som omfatter 1,23 

mio. medlemmer. Det er primært kvinder, der er medlem af Club Matas og der vurderes at omfatte 

ca. 60% af alle danske kvinder i aldersgruppen 18-65 år. Club Matas registrerede data giver Matas 

værdifulde indsigt i kundernes købsvaner og præferencer, samt produktsmag, og det gør det muligt 

for selskabet at nå kunderne med gode markedsføring.  Dette gør Matas endnu mere attraktiv for 

leverandørerne når de skal afsætte deres produkter i Danmark. 

Det vurderes at reklameomkostninger stiger i de kommende år, idet i Danmark i december 2012 har 

vedtaget nye afgifter på husstandsomdelte reklametryksager, dog venter loven til at blive godkendt 

af EU. Matas forventer ikke betydelig omkostningsudgifter for selskabet, idet en stor dele af den vil 

bliver dækket af leverandører som annoncere i tilbudsavisen.  

 

A.7.1.4 Salg og service 

Matas sælger sine produkter gennem flere salgskanaler blandt andet Egne butikker, de associerede 

butikker og webshoppen. Butikkernes omsætninger udgør 92,3% af samlede omsætning i 2012. 

Matas har for nylig overtaget ni Esthetique butikker. Samtidig har selskabet lanceret StyleBox, som 

et nyt butikskoncept. Selskabet forventer at omdanner syv af de ni butikker til StyleBox konceptet.  

Tabel 3: Viser omsætning fra hhv. egne og Associerede butikker. 

 

Matas A/S har i alt 293 butikker i Danmark og er repræsenteret i alle landets kommuner med over 

20.000 indbyggere. Butikkerne er delt i tre kategorier. Egne butikkers havde DKK 14 mio. af den 

samlede omsætning i 2012/13.  

1. Store butikker typisk beliggende i område med meget kundetrafik.  

2. Butikker, der supplerer og beliggende tæt på store butikker.   

3. Provinsbutikker som ligger i mindre byer.  
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Tabel 4: Viser tilgang og afgang af Matas butikker gennem årene  

 

Matas webshop blev lanceret i 2008 og kunderne kan købe et bredt udvalg af Matas’ sortiment. I 

2013 har webshoppen registreret 440.000 besøgende og har en omsætning på DKK 30 mio. 

Webshoppen tilbyder flere udvalg end fysiske butikker og mulighed for levering til døren.   

Associerede butikker er ejes som hovedregel af private personer. Butiksindehavere skal drive deres 

forretninger i henhold til retningslinje, som sikre ensartethed i Matas kæde. De benytter sig af 

Matas logo og indkøbssystem og har adgang til IT-infrastruktur og deltager i Matas markedsføring.  

Matas A/S har pr. 31. marts 2013 mere end 2.400 medarbejdere, hvor af 1.818 arbejder i Matas 

egne butikker. Uddannede materialiser udgør 1.200 medarbejdere. Alle fuldtidsansatte 

butiksmedarbejdere deltager i selskabets uddannelsesprogram. Specialiserede betjening og 

ekspertise, som ydes af Matas uddannede medarbejdere er en af de væsentlige elementer i 

butikskoncept. Matas har stor fokus på ansætter og deres faglighed samt de forskellige værktøjer til 

at fremme salget. I forbindelse med at fremme salget i egne butikker, har selskabet iværksat 

forskellige initiativer, herunder ”Sales Excellence-program”. Det er et incitamentsprogram for 

ansætter som skal motivere medarbejdere til at bruge de forskellige værktøjer og salgs tekniker til at 

fremme salget. Alle disse tiltage har været med til at styrke Matas position på markeds for 

Skønheds- og sundhed, og god kundeservice har øget kundebasen og kundeloyaliteten i Matas.  
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A.7.2 Sekundære aktiviteter 
Sekundære aktiviteter består af virksomhedens menneskelig og teknologiske ressourcer. Matas 

koncernen består af en hovedbestyrelse med mange års erfaring inden for Skønheds- og 

sundhedsbranchen, som har til opgave at føre kontrol om direktionen overholder bestyrelsens 

beslutninger og målsætninger, samt strategier og forretningsgange. Direktions opgave er fører tilsyn 

til forretningerne og selskabets drift.  

Figur 7: Viser Matas Funktionsprincippet for sekundær aktiviteter.  

 

De menneskelig ressourcer er vigtig for Matas. Det gæler alle medarbejdere fra chef niveau til 

bunden af hierarkiet. Af Matas’ 2.400 ansatte, arbejder 1.818 i Matas egne butikker, og langt største 

dele af dem er uddannet inden for branchen. Matas’ fokus på uddannelse af personalet er en vigtig 

succeskriterie for selskabet og en væsentlig element at differentiere sig på.  

Matas’ forskellige initiativer såsom motivering af personalet for at fremme salget og 

uddannelsesprogrammet for eleverne er med til at styrke selskabets kundetilfredshed, og den 

effektive Udnyttelses af menneskelige ressourcer tilfører værdi til virksomheden.  

På den teknologiske ressourcer er Matas også en førende aktør på markedet. Selskabets 

teknologiske ressourcer omfatter den mordene og nyligt opgraderet IT-infrastruktur. Den ny system 

giver ledelsen mulighed at følge omsætningen på forskellige kretinere, herunder omsætning pr. 

butik, pr. enkelte produkt eller tidsmæssige omsætning, herunder på timebasis eller dag for dag.  
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Den nye system er implementeret på tværs af organisationen, hvor hovedkontor, Egne butikker og 

Associerede butikker samles på en fælles IT-platform. Selskabet har fornylig gennemført en 3 årige 

investeringsprogram, hvor selskabet har styrket webshoppen betydeligt. Ved hjælpe af den nye 

software, får Matas mulighed at registrere, identificere og organisere kundedata, som er en unik 

mulighed.  

 

A.8 Anshoffs vækstmatrice 
Til at forklare Matas fremtidige vækstplaner/muligheder anvendes Anshoffs vækstmatrice. For at 

systematisere et firmas vækstmuligheder, sondrer Anshoff imellem to forskellige forhold, han 

sondrer imellem eksisterende og nye produkter samt eksisterende og nye markeder. 

 

- Matas har allerede en kæmpe markedsandel på deres eksisterende markedet, hvorfor det 

ikke er der de vil skulle ligge de største kræfter. Matas har med klub Matas, hvor man 

opspare point til, at købe produkter via nettet, vist at de samtidigt gør noget for, at beholde 

den markedsandel de allerede har.  Det forventes at Matas vil strømligne konceptet i 

fremtiden, ved overtagelse af associerede butikker, som det oplyse i pressemeddelelsen i 

20139. 

                                                           
9 http://www.matas.dk/pressemeddelelse 

http://www.matas.dk/pressemeddelelse
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- Matas er allerede i gang med, at udvide deres produktsortiment og deres 

distributionskanaler. De har i 2008 åbnet op for muligheden for at handle deres produkter 

via nettet. Webshoppen er i en rivende udvikling og står nu for 1 % af deres omsætning. 

- Matas vil med ”Stylebox”10, udvide deres produktsortiment. De vil her konkurrere imod 

frisører og stylister da man både skal kunne få klippet sit hår og få ordnet negle samtidigt 

med man får rådgivning og tips om, hvilke produkter man kan købe. Man kan i Stylebox få 

en total make-over. Matas træder på denne måde også ind i servicebranchen. 

- Det forventes at Matas vil indtage apoteksmarkedet, når det muligvis gives frit11. Der 

stemmes om dette i foråret 2014. Det må forventes at kunne tiltrække en del ekstra 

omsætning til Matas, hvis markedet gives frit. Matas er en oplagt distributionskanal for 

produkterne da kendskabet til dem allerede er stort, og da de allerede sælger diverse 

kosttilskud og helseprodukter12. Matas har allerede et samarbejde om udlevering af 

receptpligtig medicin i 50 af deres butikker. Leverandøren af medicinen er Uldum apotek i 

Jylland13. Dog må det også kunne forventes, at andre aktører muligvis vil kigge på 

apoteksmarkedet og dette kan blive en trussel for Matas. 

 

Når dette summeres op, er Matas primære vækststrategi deres webshop, hvorfor Matas vil øge 

onlinesalget. Da Matas startede webshoppen i 2008 var det med 800 varenumre, det tal er nu oppe 

på 15.000 varenumre.  Endvidere forventes det at Matas med opkøbet af Esthetique 9 butikker i 

Danmark vil begynde at konkurrere på servicebranchen, og samtidigt lave krydssalg med 

eksisterende produkter og dermed øge deres markedsandel, dog kun marginalt, da det er et fåtal af 

butikker og det må forventes at en butik, som kan stå for en total make-over ikke vil have samme 

kundestrøm som de almindelige Matas butikker.  Slutteligt forventer Matas, at indtage 

apotekermarkedet med apoteker i butikker, når dette gives frit. 

Indtil nu har afhandlingen fokuseret på ikke finansielle vækstdrivere i form af PEST, Five Forces, 

Porters værdikæde samt Anshoffs Vækstmatrice. 

                                                           
10 http://www.matas.dk/matas-aabner-nyt-butikskoncept-ved-navn-stylebox 

11 http://www.matas.dk/ophaev-apotekermonopol 

12 http://www.matas.dk/helse-sport  

13 http://www.matas.dk/oversigt-over-de-50-butikker  

http://www.matas.dk/matas-aabner-nyt-butikskoncept-ved-navn-stylebox
http://www.matas.dk/ophaev-apotekermonopol
http://www.matas.dk/helse-sport
http://www.matas.dk/oversigt-over-de-50-butikker
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I dette afsnit vil de ovenstående analyser blive opsummeret i en SWOT analyse med henblik på at 

kortlægge Matas strategiske position i forhold til branchens og selskabets fremtidige 

vækstmuligheder. Formålet er heriblandt, at vurderer om Matas strategi er fit. Det vil sige om valgte 

strategi er sammenhængende med selskabets stærke og svage sider samt de muligheder og trusler, 

der befinder sig i omverdenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HDR Hovedopgave  Cpr-nr.:050585-xxxx 
Matas A/S Maj 2014  
Vejleder Peter Kyhnauv  Cpr-nr.: 061285-xxxx 

 

Side 40 af 112 
  

Figur 8: Viser SWOT analysen for Matas. 

Styrker Svagheder 

- Markedsledende dansk kæde inden for 

detailsalg af skønheds- og 

sundhedsprodukter med et 

landsdækkende butiksnetværk 

- Et stærkt og unikt butikskoncept 

- Et anerkendt varemærke med en loyal 

og aktiv kundebase 

- En markedsføringsplatform baseret på 

flere kanaler, der underbygger 

markedspositionen og brandkendskabet 

- Attraktivt slutmarked med gode 

væksttendenser 

- Gode finansielle resultater og høj cash 

conversion 

- Veletableret og veldokumenteret 

eksekveringsplatform 

- Bredt varesortiment 

- Uddannelse af egne medarbejdere 

- Stærk logistisk 

- Ingen B2b 

- Ingen store erhvervskunder < 10 % af 

omsætningen 

- Kun et markedet 

-  

Muligheder Trusler 

- Udvikling af webshoppen 

- Stort markedskendskab 

- Andre målgrupper f.eks. B2b 

- Andre markeder/lande 

- Loyale kunder (delvist pga. manglende 

konkurrence) 

- Nye aktører på markedet, da der på 

nuværende tidspunkt ikke er mange 

direkte konkurrenter 

- Billige substituerende produkter fra 

udlandet 

-  
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Som det fremgår af SWOT-analysen er konkurrencen på nuværende tidspunkt ikke så stor for Matas 

i Danmark, da Matas er den absolut største aktør på High End Beauty i Danmark med en 

markedsandel på over 60 %, og et kendskab på 98 % blandt de danske kvinder. De har masser af 

muligheder for, at udvikle sig på internetmarkedet i Danmark. På nuværende tidspunkt er det 1 % af 

Matas salg, som foregår via webshoppen. Ud over det, har Matas også mulighed for at udvikle sig 

på det globale markedet, deres produkter bør ikke have de store politiske begrænsninger. Matas har 

dog ikke selv interesse i, at udvikle sig globalt. 

Matas udnytter også uddannelsesmuligheder for, at beholde deres medarbejdere. De har også de 

sidste 3 regnskabsår brugt store ressourcer på at afdrage gæld og der er mange positive regnskabstal 

der indikere, at Matas er i vækst selvom de allerede har størstedelen af markedet.  

Matas største trussel er, at store aktører gennembryder det Danske Markedet. Dette ville også 

illustrere en af Matas store svagheder, som er kun at være eksponeret på et markedet. Hvis det 

Danske marked stopper med, at købe High end Beauty eller, hvis en anden stor aktør får held med 

at penetrere markedet, vil Matas omsætning højst sandsynligt falde betragteligt i værdi. 

Det er tydeligt at Matas er i den luksus situation, at de sidder på størstedelen af markedet og derfor 

ikke behøver, at vækste så meget i Danmark, men derimod skal de ”bare” sørge for, at holde 

konkurrenterne væk og bibeholde deres stærke markedssituation. Det vil derfor være relativt let for 

Matas at vælge en strategi, som kan skabe overnormal profit, da markedet i Danmark er tilpasset 

dem.  
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Del B 
Første del af afhandlingen Del A omhandlede en præsentation af virksomheden Matas samt en 

strategisk analyse, som alt sammen skal være med til at danne grundlag for en budgettering senere i 

afhandlingen. Næste afsnit er regnskabsanalysen. 

 

B.1 Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalyse laves ved at beregne nøgletal fra Matas regnskab i perioden 2009/10 – 2012/13. 

Matas har deres regnskabsår i april i stedet for december. Nøgletallene bruges derefter til at vise, 

hvordan virksomhedens historiske indtjening har været og hvilken trend den har. Nøgletallene kan 

samme med den strategiske analyse fortælle noget om Matas forventede fremtidige indtjening. Det 

overordnede formål med, at analysere regnskaberne er for at finde ud af hvorvidt Matas har skabt 

værdi, så de eksterne analytikere kan lave realistiske budgetteringer i både budget og 

terminalperioder. Grunden til at der kun tages udgangspunkt i 3 regnskabsår i resultatopgørelsen og 

4 i balancen, er regnskabernes tilgængelighed på Matas hjemmeside, hvis der skal flere år med i 

nøgletallene vil det ikke være muligt, at udregne gennemsnitlig egenkapital osv. 

 

B.1.1 Den uafhængige revisors påtegning og regnskabspraksis 
Det må antages at regnskaberne fra opgaveperiode er retvisende da den uafhængige revisor ikke har 

fundet anledning til nogle forbehold14. 

Når en investor kigger regnskaber igennem, er det særligt vigtigt at kigge efter anvendt 

regnskabspraksis. Hvis en virksomhed tit skifter regnskabspraksis kan det give investor et 

misvisende billede af, hvordan den virksomhed klare sig. Nøgletalsberegninger giver ofte også et 

forkert indtryk af virksomheden, hvis den f.eks. ændrede regnskabspraksis midt i perioden som 

bliver brugt til beregningerne. Derfor er det ekstra vigtigt at kigge efter anvendt regnskabspraksis 

og samtidigt se om der er sket væsentlige ændringer i anvendt regnskabspraksis i perioden for 

analysen, da dette vil kunne have stor indflydelse på værdiansættelsen af Matas. 

                                                           
14 http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1TKWXR/2938746655x0x670470/8619D945-C9C7-4936-ABC8-
DD6B6650104A/Matas_2012-13_DK.pdf  

 

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1TKWXR/2938746655x0x670470/8619D945-C9C7-4936-ABC8-DD6B6650104A/Matas_2012-13_DK.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1TKWXR/2938746655x0x670470/8619D945-C9C7-4936-ABC8-DD6B6650104A/Matas_2012-13_DK.pdf
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Alle tre koncernregnskaber er aflagt efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som 

godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Der er altså overensstemmelse 

med regnskabsformen hele vejen igennem perioden for beregning af nøgletallene. 

 

B.1.2 Ledelsesberetningen 
Ledelsesberetningen for de år som er medtaget I beregningerne, er gennemgået. 

Ledelsesberetningen indeholder beretninger over, hvad Matas har præsteret det seneste regnskabsår, 

samt hvilke forventninger de har til det efterfølgende år.  

 

B.1.3 Reformulering af regnskabet15 
Reformulering af regnskabet gør det muligt, at lave en realistisk værdiansættelse af Matas. 

Reformulering gør det muligt, at dele drift og finansielle aktiviteter og ved, at dele disse aktiviteter 

op kan det ses, hvordan Matas har opnået vækst og overskud fra henholdsvis deres drift og 

finansielle aktiviteter. Der foretages reformulering af egenkapitalopgørelsen, balancen og 

resultatopgørelse da det vurderes, at en værdiansættelse kan laves ud fra disse tre opgørelser. 

 

B.1.4 Reformulering af egenkapitalen 
Når man laver en aktieanalyse skal man have samme indgangsvinkel, som aktionærerne. 

”Egenkapitalopgørelsen anses normalt ikke som en så vigtig del af årsregnskabet og ignoreres ofte i 

analysesammenhæng. Det er imidlertid den første opgørelse, som analytiker bør analysere, fordi 

egenkapitalopgørelsen opsummerer alle transaktioner og posteringer, der berører ejernes 

egenkapital i virksomheden16”. De fleste resultatopgørelser laves ikke på totalindkomstbasis, hvilket 

egenkapitalopgørelsen kan rode bod på. 

Regnskabspraksis er på visse områder mangelfuld til aktieanalyse fordi den ikke har hovedfokus på 

virksomhedens ejere. Analytikerne er specielt interesseret i totalindkomsten, da den måler 

ændringen i virksomhedens egenkapital over en given periode. Matas har allerede opgjort 

                                                           
15 Regnskaber, balance, egenkapitalopgørelse og reformulering af disse findes i bilag nr. 1-5 
16 Citat Ole Sørensen – Analyse af egenkapitalopgørelsen (regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang – 
2011 side 153) 
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totalindkomsten i deres regnskab, hvorfor egenkapitalopgørelsen reelt er lidt overflødig i den her 

sammenhæng. Den reformuleres dog alligevel, da den anses, som relevant læring for læser. 

 

B.1.4.1 Kommentering på den reformulerede egenkapitalopgørelsen 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse illustreres i bilagene17. Det ses her, at egenkapitalen i 

perioden er stødt stigende fra 1.701 til 2.359,40 i mio. kr. Stigningen skyldes primært årets 

resultatet i virksomheden. Der er også en relativ stor stigning i årets resultat i kalkulationsperioden 

totalindkomsten er over perioden steget med hele 49,4 % og årets resultat er steget med 84,8 %.  

Grunden til den store forskel i totalindkomst og resultat er det først år, hvor der sker nogle store 

transaktioner på sikringsinstrumenter i år 2011. 

 

B.1.5 Reformulering af balancen  
Den reformulerede egenkapitalopgørelse gav overblik over den overordnede rentabilitetsmål. 

Egenkapitalforrentningen (EKF eller ROE) driver sammen med væksten aktionærværdien18. 

Balancen og resultatopgørelse supplere med de detaljer som giver muligheden for at finde frem til 

de kilder som skaber rentabilitet og vækst.  

Balancen reformuleres, så det er muligt, at skelne imellem drift og finansieringsaktiviteter. På den 

måde kan der findes frem til virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter, som er den rentabilitet 

der skaber værdi. 

Balancen deles op således når reformuleret: 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Se bilag nr. 2 som illustrerer egenkapitalopgørelse samt reformuleret egenkapitalopgørelse 
18 Ole Sørensen – Analyse af Balancen og resultatopgørelsen (regnskabsanalyse og 
værdiansættelse en praktisk tilgang – 2011 side 177) 
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Figur 9: Viser opdeling af reformuleret Balance poster.  

 

Kilde: Ole Sørensen – Analyse af Balancen og resultatopgørelsen (regnskabsanalyse og 

værdiansættelse en praktisk tilgang – 2011 side 180) 

De 2 primære dele deles op således: 

- Drift aktiver og Drift forpligtelser samt – 

-  Finansielle aktiver og finansielle forpligtigelser + egenkapital. 

Hvordan posterne placeres er illustreret i figur nr. 9.  

Den reformulerede balancen illustrerer, hvilke poster der har indflydelse på driften, og hvilke poster 

der har indflydelse for finansieringen. Når balancen reformuleres ændres balancesummen altså ikke, 

posterne bliver bare sorteret på en anden måde, en måde som er mere relevant for en analytiker, da 

de har behov for at se, hvordan driften har været, uafhængigt af den finansielle drift. 

 

B.1.5.1 Kommentering på den reformulerede balance 

Den reformulerede balance illustreres i bilagene19. Hvis man kigger på driftsaktiver ses det at de 

absolut største poster er Goodwill, varemærker og varebeholdninger som tilsammen udgør 92,5 % 

af de samlede driftsaktiver i 2012/13. To af posterne er immaterielle anlægsaktiver. 

Det giver god mening at varebeholdningen er så stor, da Matas er en salgsvirksomhed.  

Goodwill er inden for regnskabsverden et udtryk for den merværdi en virksomhed kan have i form 

af eksempelvis omdømme og fast kundekreds. Goodwill er svær at identificere og tillades sjældent i 

                                                           
19 I Bilag nr. 3 og 4 illustreres både Balancen samt den reformulerede balance 
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et regnskab, med mindre det er erhvervet af uafhængig tredjepart. Goodwill har i Matas tilfælde 

forhold sig relativt stabilt over perioden som der kalkuleres med. 

Når der tages udgangspunkt i 2012/13 ses det at Matas har drift aktiver for 5,232 mia. kr. og langt 

størstedelen af disse er immaterielle aktiver. Den store del af immaterielle aktiver kan give 

anledning til bekymring da disse kan være svære at værdiansætte og derfor ofte vil være baseret på 

et skøn20. 

Driftsaktiverne er samlet set faldet med 4 % i kalkulationsperioden nærmest kun på grund af 

afskrivninger på varemærker og navnerettigheder, da de andre større poster holder sig relativt 

stabilt. Procentuelt sker der ligeså store udsving på nogle af de mindre poster og endda mere, men 

de vurderes ubetydelige i det store billede. 

Under driftsforpligtigelser er der 2 større poster, som udgør over næsten 80 % af de samlede 

driftsforpligtigelser. Posterne leverandørgæld og udskudt skat udgør til sammen 892,3 mio. Kr. af 

de samlede driftsforpligtigelser på 1,127 mia. kr. Driftsforpligtigelser forholder sig relativt stabilt 

med en stigning på 3,1 procent fra 2009/10 frem til 2012/13. Udskudt skat og anden gæld er 

faldende, hvorimod forudbetaling fra kunder samt leverandørgæld er stigende. 

Udviklingen i driftsaktiver og driftsforpligtigelser ender ud i Netto driftsaktiver der siden 2009/10 

er faldet fra 4,35490 mia. Kr. til 4,10560 mia. kr. hvilket er et fald på 5,72 %. 

Under finansielle forpligtigelser er der to negative poster som er kort og langfristet gæld. Kort og 

langfristet gæld står for 100 % af Matas finansielle forpligtigelser. Fra 2009/10 er disse faldet fra 

3,12240 mia. Kr. til 2,05720 mia. Kr. 

De finansielle aktiver består primært af likvide beholdninger og de forholder sig relativt stabilt, dog 

med et faldt midt i perioden for at komme tilbage til niveau ultimo. 

Summen af finansielle forpligtigelser og finansielle aktiver giver Netto finansielle forpligtigelser 

som falder fra 2,6539 mia. kr. til 1,7462 mia. kr.  

NOA – NFO = Egenkapital som er steget fra 1,701 mia. Kr. i 2009/10 til 2,3594 mia. Kr. i 2012/13 

hvilket er en stigning i egenkapitalen på 38,7 %, som også kan udledes af egenkapitalopgørelsen 

beskrevet tidligere.     

                                                           
20 http://www.modst.dk/OEAV/5-Kontoplan/Statens-kontoplan-2011/50-52-Anlaegsaktiver/50-Immaterielle-
anlaegsaktiver  

http://www.modst.dk/OEAV/5-Kontoplan/Statens-kontoplan-2011/50-52-Anlaegsaktiver/50-Immaterielle-anlaegsaktiver
http://www.modst.dk/OEAV/5-Kontoplan/Statens-kontoplan-2011/50-52-Anlaegsaktiver/50-Immaterielle-anlaegsaktiver
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B.1.6 Reformulering af resultatopgørelsen 
Resultatopgørelse reformuleres af samme årsag, som balancen, for at skabe overblik og opdele 

driftsmæssige og finansielle resultater. Når resultatopgørelsen reformuleres, får man driftsoverskud 

før og efter skat, samt effekten af skatteaktiviteter. Til sidst findes totalindkomst fra driften (kaldet 

driftsoverskud efter skat. Matas har allerede opgjort totalindkomst i deres regnskab). Resultatet 

bruges blandt andet senere i værdiansættelsen. 

Her illustreres modellen for reformulering af resultatopgørelsen: 

Figur 10: Viser opdeling af reformuleret resultatopgørelse 

 

Kilde: Ole Sørensen – Analyse af Balancen og resultatopgørelsen (regnskabsanalyse og 

værdiansættelse en praktisk tilgang – 2011 side 198) 
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Overskuddet fra virksomhedens drifts - og finansielle omkostninger har begge skattekonsekvenser. I 

Matas officielle resultatopgørelse fremgår der dog kun et beløb for skatteomkostningen ”skat af 

årets resultat”. Det beløb skal deles op og allokeres ud på begge overskudskomponenter og på den 

måde findes efter skat basis. 

Skatten på driften beregnes således:  

Skat på DOsalg = Selskabsskat – Skat på DOandet+-Skattefordel /Skat på finansielle poster 

Skat på andet driftsoverskud og de finansielle poster beregnes med at gange posten med 

selskabsskatteprocenten på 25 %. 

 

B.1.6.1 Kommentering på den reformulerede resultatopgørelse 

Reformulering af Matas resultatopgørelse illustreres i bilagene21. 

Da Matas er en detailvirksomhed er det naturligt at kigget på vareforbruget og forholde sig til, 

hvordan de holder deres omkostninger i den 3 årige reformuleringsperiode. I perioden 2010/11 til 

2012/13 stiger omkostninger til vareforbrug fra 1,6443 mia. Kr. til 1,7288 mia. kr. Procentuelt 

udgør 55 % af omsætningen i 2010/11 og 54 % af omsætningen i 2012/13. I forhold til 

omsætningen er vareforbruget altså faldet marginalt men ikke fantastisk. De kan muligvis have 

forhandlet lidt lavere priser eller have sat deres egne op. Det indikere en stabil virksomhed og at de 

ikke er inde i en rivende vækst. 

Næststørste post i regnskabet er personaleomkostningerne som er steget fra 557,1 mio. kr. til 579,7 

mio. Kr. Det udgør i 2010/11 18,6 % af nettoomsætningen og 18,1 % i 2012/13. 

Personaleomkostninger bør stige i forbindelse med at der sælges flere varer. Grunden til at de 

procentuelt er faldet marginalt kunne være på grund af internethandlen, hvor en medarbejder alt 

andet lige er i stand til, at servicere en hel del flere kunder, da der ikke er samme behov fra 

kundernes side af. Omkostninger er dog kun ændret marginalt. 

Andre eksterne omkostninger er steget fra 259,7 mio. kr. til 302,6 mio. kr. og udgør i 2012/13 9,5 % 

af nettoomsætningen hvor de udgjorde 8,7 % i 2010/11 

Af og nedskrivninger holder sig på et stabilt niveau 132 mio. kr. i 2010/11 imod 132,5 mio. kr. i 

2012/13. Af og nedskrivninger udgør 4,4 % af nettoomsætningen i 2010/11 og 4,1 % i 2012/13. 

                                                           
21 I bilag nr. 5 og 6 illustreres både resultatopgørelse samt den reformulerede resultatopgørelse 
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De finansielle indtægter er af meget lille størrelse i forhold til regnskabet. 10,3 mio. kr. i 2010/11, 

0,8 mio. kr. i 2011/12 og 8,1 mio. kr. i 2012/13. 

De finansielle udgifter er derimod formindske betydeligt i perioden hvor Matas havde finansielle 

udgifter for 193,7 mio. kr. i 2010/11 har de betalt så meget gæld af (eller fået forhandlet bedre 

vilkår) at der kun er finansielle udgifter for 88,7 mio. kr. i 2012/13 

Totalindkomsten udtrykt i procent af nettoomsætningen kaldes netto overskudsgraden. 

Sammenholdes dette nøgletal med overskudsgraden fra driften, fremkommer i hvilken grad 

finansieringsaktiviteten har ’løftet’ overskuddet på grund af netto finansielle indtægter, eller 

overskuddet blev reduceret på grund af netto finansielle omkostninger. Det fremgår, at Matas tjente 

netto 8,22 øre pr. salgskrone mod 14,26 øre fra driftsaktiviteten. 

 

B.2 Rentabilitetsanalyse 
I billagene findes rentabilitetsanalysen22. Rentabiliteten bruges til, at afdække en virksomheds 

indtjeningsevne og performance. Analysen giver et billede af, hvor virksomheden er på nuværende 

tidspunkt. Rentabilitetsanalysen afdækker, hvad det er der driver virksomhedens nuværende 

rentabilitet. For at vurdere Matas rentabilitet regnes der nøgletal fra de reformulerede historiske data 

brugt igennem hele analysen. De drivere, der driver rentabiliteten i en virksomhed, kaldes også for 

finansielle værdidrivere.  

De overordnede nøgletal er beregnet ud fra gennemsnitlige ultimo/primo værdier, hvilket også er 

derfor at der er taget et år ekstra med i reformulering af balancen i forhold til resultatopgørelsen. 

Det overordnede nøgletal vil være egenkapitalforrentningen efter skat også kaldet ROE (Return On 

Equity).  

 

 

Kilde: 23 

                                                           
22 I bilag nr. 7 illustrerede rentabilitetsanalysen. 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity  

http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity
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Efterfølgende bliver der analyseret, på de andre komponenter der bidrager til rentabiliteten. Til at 

analysere Matas rentabilitet vil Dupont-modellen tages til anvendelse. Dupont modellen tages i brug 

for, at sikre en systematisk gennemgang af Matas nøgletal. Dekomponering af ROE forgår i 3 

niveauer og fremgår af figuren her. 

 

Figur 11: Viser Dupont modellen. 

 

Kilde: Ole Sørensen – Side 255 

 

B.2.1 Egenkapitalforrentningen (ROE) 
ROE bruges til, at måle virksomhedens evne til at skabe overskud i forhold til egenkapitalen. Det 

fremgår af DuPont Modellen at ROE kan beregnes som en funktion af Return on Invested Capital 

(ROIC) samt den finansielle gearing (FGEAR) og spreadet (SPREAD). Formel følger: 
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ROE = RNOA + (FLEV * Spread)24 

Den finansielle gearing kan have en både positiv og negativ effekt. På den ene side kan den skabe 

en merfortjeneste hvis låneomkostningerne er lavere end, hvad virksomheden tjener på dens 

driftsaktivitet og modsat, vil det have en negativ effekt, hvis låneomkostningerne er højere25. 

Tabel 5:Viser den tre årlige ROE I 2010-2013 for Matas 

 

2013 / 12 2012 / 11 2011 / 10 

ROE 11,81% 11,05% 9,84% 

 

Det fremgår at ROE ligger på et lavt men samtidigt stigende Niveau. ROE indikere at du over den 3 

årige periode ca. Forrenter din investering med 11 %. Renten er fornuftig i forhold til f. eks en 

sikker investering som statsobligationer, dog imod en betydeligt højere risiko. Konklusionen på 

ROE vil blive lidt tynd da der kun er taget udgangspunkt i 3 år. Trenden er stigende men, hvad 

fremtiden vil være for Matas ROE, er ikke til at sige ud fra de 3 år. Den Stabilt og lidt stigende 

trend må dog antages, at være et godt tegn til den langsigtende forsigtige aktieinvestor. 

 

B.2.2 Niveau 1 
RNOA, FLEV og SPREAD har alle indflydelse på ROE og vil derfor blive. RNOA måler afkastet 

på Net Operating Assets. Hvis der ikke er nogen finansiel gearing vil RNOA være lig med ROE. 

Hvis RNOA overstiger netto låneomkostninger (NBC) i procent, vil ROE overstige RNOA. Graden 

som ROE overstiger RNOA, afhænger af SPREAD og FLEV. 

 

B.2.2.1 Return Net Operating Assets 

Af ligning 1.2 ses det at ROE afhænger af udviklingen i RNOA. RNOA er en indikator til, hvor god 

en virksomhed er til at udnytte dens nettoaktiver. Udviklingen i RNOA i perioden 2010-2013 ses i 

tabel 6. 

 

                                                           
24 http://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/financial-ratios.asp  

 

http://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/09/financial-ratios.asp
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Tabel 6:Viser RNOA for Matas i 2010-2013 

Niveau 1 2013 / 12 2012 / 11 2011 / 10 

RNOA 7,83% 7,51% 7,21% 

 

Som det ses i tabel 6, er udviklingen i RNOA sammenlignelig med ROE. Der sker en lille stigning 

og den virker stabil. 

 

B.2.2.2 Finansiel gearing (FLEV) og SPREAD 

Også den finansielle gearing har indflydelse på ROE. Et positivt SPREAD betyder positiv finansiel 

gearing, og negativt SPREAD det modsatte. Negativ gearing vil gøre at RNOA er højere end ROE 

og positiv gearing det modsatte. 

Tabel 7: Viser drivere for finansiel gearing  

Niveau 1 2013 / 12 2012 / 11 2011 / 10 

Drivere for FIN gearing 

   NBC 3,18% 4,40% 5,37% 

SPREAD 4,65% 3,11% 1,84% 

FLEV 0,8536 1,1386 1,4312 

 

Matas har i periode haft en positiv SPREAD-værdi. Her bekræftes det, at positiv SPREAD = Positiv 

FLEV. Det har resulteret i, at ROE er højere en RNOA. Den finansielle gearing er næsten halveret i 

perioden. Det giver god mening at sænke den finansielle gearing da en høj finansiel gearing er 

forbundet med en højere risiko til investor. Et fald i FLEV kan ofte betyde et fald i ROE, men i 

Matas tilfælde er stigningen i SPREAD steget mere en faldet i FLEV, hvorfor ROE stiger i 

Perioden. Grunden til den store Stigning i SPREAD er faldet i Net Borrowing Costs (NBC). 
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B.2.3 Niveau 2  
På niveau 2 vil det være RNOA, som bliver selvstændigt analyseret. RNOA kan dekomponeres til 

to underliggende drivere: 

Price Margin (PM eller OG) og Asset Turnover (AOT eller AOH). Price Margin er et udtryk for, 

hvor stort overskuddet af driften er i forhold til omsætningen. Price Margin bliver også beregnet i 

common size analysen se bilagene26. 

Asset Turnover måler salget pr krone investeret i Net Operating Assets (NOA). Ved at betragte den 

inverse værdi af Asset Turnover, fås et udtryk for hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver til at 

skabe en krones salg27. 

RNOA = PM * AOT 

RNOA skabes af PM og AOT. Kombinationen af disse afhænger i stor grad af Branche og 

virksomhed. Hvis der er tale om virksomheder med produkter der ikke er omgivet af 

adgangsbarrierer og dermed ofte er udsat for intensiv konkurrence, vil ofte blive mødt af en øvre 

grænse for Price Margin, hvorfor det er på AOT der her vil blive konkurreret. Kapitalstore 

virksomheder med store faste omkostninger, hvor enhver udvidelse af kapaciteten er tidskrævende 

eller dyr og eller operere under kapacitetsbegrænsninger, vil naturligvis konkurrere på Price margin, 

da de har en øvre grænse for Asset Turnover. Virksomheder med høje overskudsgrader bruger ofte 

differentieringsstrategier28. 

Matas har hverken stor PM eller hurtig AOT. Men de sidder derimod godt og stabilt på størstedelen 

af det danske marked.  

Dog ser det ud som om at det primære fokus er AOT, hvilket også vil give mest mening i Matas 

tilfælde da markedet er lettere at penetrere og, hvis det bliver penetreret ordentligt ikke vil 

differentiere sig synderligt. 

 

 

 

 

                                                           
26 I bilag nr. 7 rentabilitetsanalyse ses også common size analyse af resultatopgørelsen 
27 Ole Sørensen (2011) 
28 Ole Sørensen – side 265 (2011) 
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B.2.3.1 Price Margin og Asset Turnover 

I tabellen neden for ses Matas AOT samt PM 

Tabel 8: Viser PM og AOT 

 

2013 / 12 2012 / 11 2011 / 10 

Niveau 2 

   RNOA 7,83% 7,51% 7,21% 

PM 10,11% 10,30% 10,48% 

AOT 0,77 0,73 0,69 

Niveau 3 

   PM-drivere (%) 

   Netto omsætning 100,00% 100,00% 100,00% 

    Vareforbrug -54,03% -54,35% -54,96% 

Andre eksterne udgifter -9,46% -8,93% -8,68% 

Personaleudgifter -18,12% -18,03% -18,62% 

Afskrivninger -4,14% -4,09% -4,41% 

PM salg før skat 14,26% 14,60% 13,32% 

Skatte omkostninger -4,15% -4,34% -3,96% 

PM salg efter skat 10,11% 10,26% 9,36% 

PM andre poster efter skat 0,00% 0,04% 1,12% 

PM 10,11% 10,30% 10,48% 
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Som det fremgår af tabellen ser det ud til, at Matas stille og roligt er i gang med at forbedre deres 

Asset Turnover og deres Price Margin er faldet. Samlet set giver det en lille forbedre i RNOA, 

hvilket indikeret at deres AOT er steget mere en PM er faldet. 

 

B.2.4 Niveau 3 
I niveau tre er det Price Margin og Asset Turnovers underlæggende drivere der analyseres. Price 

Margin deles op i to ”Price Margin salg” og ”Price Margin andre poster”. Ved at lave denne 

opdeling findes der frem til, hvor stor en del af overskuddet der kommer fra salget og, hvor stor en 

del der kommer fra andre poster. 

Til slut skal Asset Turnover dekomponeres. Asset Turnover dekomponeres for at se, hvilke poster 

der bidrager hertil og med, hvor meget. 

 

B.2.4.1 Price Margins underliggende drivere 

I bilagene29 samt udregninger i tabel nr. 8, Som det fremgår udgør Price Margin fra salg hele Price 

Margin i 2012/13 hvorimod Price Margin andre poster udgør 0,04 % og Price Margin fra salg 10,26 

% i 2011/12 og Price Margin andre poster 1,12 % og Price Margin fra salg 9,36 i 2010/11. 

Price Margin er marginalt faldende, hvilket betyder at det må være Asset Turnover som gør at 

RNOA er stigende. 

 

B.2.4.2 Asset Turnovers underliggende drivere  

I bilagene30 reformuleret balancen se udregningen af GNS NOA. Som det ses sker der et fald i 

NOA. Et fald i NOA og en stabil omsætninger eller stigende omsætning vil resultere i en stigning i 

Asset Turnover, da der vil blive bundet færre penge i netto driftsaktiver for at generere en krones 

overskud. 

De største drivere, som kan påvirke Asset Turnover ud over omsætningen er i Matas tilfælde er på 

driftsaktiver Goodwill, varemarker og navnerettigheder, varebeholdninger og på drift forpligtigelse 

siden er der udskudt skat og leverandørgæld. De fleste af driverne forholder sig stabilt, men der ses 

                                                           
29 Bilag nr. 7 
30 Bilag nr 4 
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især udsving i varemærker og navnerettigheder og leverandørgæld, hvor navnerettighederne falder 

og leverandørgælden stiger. Når der sker et fald i driftsaktiver og en stigninger i driftsforpligtigelser 

vil det resultere i mindre Netto drift aktiver og dermed en stigning i Asset Turnovers, hvis 

omsætningen ikke falder vel og mærke. Fald i netto driftsaktiver er en positiv tendens og stigning i 

netto driftsforpligtigelser er en positiv tendens, når der ses på Asset Turnover.  

B.2.5 Risikoanalyse 
Dekomponeringen af ROE har til formål at vise, hvordan den er sat sammen samt, hvordan 

udvikling i de underliggende drivere har været. Analysen af ROE giver samtidigt indblik i de 

risikofaktorer der er ved at investere i en virksomhed. Er der en høj risiko ved en given investering, 

vil det gøre at investorerne kræver et højere afkast end ved en tilsvarende investering med en lavere 

risiko. Dette kaldes et risiko tillæg. Den samlede risiko kaldes for fundamentalrisikoen. 

Fundamental risikoen deles op i to ”vækstrisiko” og ”Variabilitetsrisiko”. Variabilitetsrisikoen 

indeholder både en driftsmæssig og en finansiel risiko. Risikoen vil blive gennemgået senere i 

afhandlingen når Beta skal vurderes. 

 

B.2.6 Delkonklusion regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysedelen har til formål at afdække de mest væsentlige økonomiske aspekter 

vedrørende Matas. I bund og grund dækker disse aspekter over Matas evne til at skabe værdi for 

dets ejere (aktionærerne), samt genere en lønsom vækst og styre drift og finansielle risici bedst 

muligt. 

Set fra helikopterperspektiv har Matas præsteret en stigende drift rentabilitet i perioden for denne 

afhandling 2010/2011 – 2012/2013 fra 7,21–7,83. Den primære årsag til at RNOA stiger er at Matas 

er blevet bedre til at omsætte deres aktiver at Asset Turnover er den primære årsag til at RNOA 

stiger.  

Det vurderes også at ROE er inden i en flot stigning, hvilket gør aktionærerne glade, da det er det 

afkast egenkapitalen skaber. 

Matas ligner en virksomhed, som har en kæmpe stor del af markedet i Danmark, men stadig 

kæmper videre for, at øge omsætning og rentabiliteten. Det må forventes at Matas vil arbejde hen 

imod en bedre PM da denne har været en smule faldende i perioden for afhandlingen. 
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Matas vækst lider lidt af, at være i en branche, som har eksisteret i mange år, hvorfor 

markedsvæksten er lav og der derfor stilles høje krav til Matas vurdering og ageren i fremtiden så 

virksomheden stadig formår at øge de fremtidige indtjeningsmuligheder. 

Del C 
Del A og B i afhandlingen bruges nu til at udfærdige et budget for Matas 

 

C.1 Budgettering 
Kapitlet her er struktureret omkring udarbejdelsen af proforma regnskaber for Matas. 

Formålet med at lave et budget er er finde frem til forventede fremtidige overskud, som senere hen i 

processen kan bruges i et værdiestimat af Matas egenkapital. Det estimerede budget udgør altså de 

fremtidige inputs til den valgte værdiansættelsesmodel. 

I denne værdiansættelse er perioden sat til 5 år, altså i perioden 2013/14-2017/18. Det antages at der 

er tale om en konstant udvikling da Matas på nuværende tidspunkt ser ud til at opleve en stabil 

udvikling i regnskaberne (steady state). Terminalperioden indtræffer i 2018/19 jf bilagene31. 

Udarbejdelse af budgettet for Matas tager udgangspunkt i det strategiske afsnit i opgaven samt 

reformulerede opgørelser. Der vil ikke blive udarbejdet et linje for linje budget, men i stedet vil der 

blive forsøgt budgetteret omkring de essentielle værdidrivere. Det vil rette fokus mod et begrænset 

antal af forudsætninger. 

I efterfølgende afsnit bliver Matas budgetforudsætninger beskrevet. Disse ligger til grund for det 

endelige budget som bliver anvendt i værdiansættelsen af Matas. 

 

1. Budgettering af omsætningsvæksten 

2. Budgettering af overskudsgraden PM 

3. Budgettering af aktivernes omsætningshastighed AOT 

4. Budgettering af NOA 

5. Budgettering af nettorentebærende gæld 

 

                                                           
31 Bilag nr. 8 
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C.1.1 Budgettering af omsætningen 
Prognosen i omsætningen er et centralt parameter når der udfærdiges virksomhedsbudget, da flere 

regnskabsposter budgetteres ud fra udviklingen i Nettoomsætningen 

I tabel 9: Viser den forventede procentuelle udvikling i Matas omsætning. 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Terminal 

2018/19 

Omsætning 3,30%32 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 

 

Den forventede stigning i Matas omsætning er taget ud fra Matas prospekt og så med en lille 

nedjustering i fremtiden. Forudsætningerne vurderes realistiske i forhold til, hvordan Matas har 

klaret sig regnskabsmæssigt. 

Der er gjort følgende overvejelser i forbindelse med budgetteringen 

- Forventet stabil markedsandel 

- Stadig lille men stabil vækst 

- Mulighed for vækst på internettet 

- Mulighed for vækst via opkøbet af Esthetique 

Matas eget skøn jf. prospektet  

 

C.1.1.1 Omsætning 

Matas’ skøn vedrørende omsætningsvækst er hovedsageligt baseret på og forudsætter følgende: 

• underliggende gradvis vækst i det danske Skønheds- og Sundhedsmarked 

• stabilitet i dansk økonomi og privatforbrug 

• en mindre stigning i salgspriser og -volumen og stort set samme produktmix som i 

regnskabsåret 2012/13 

• markedsføringsaktiviteter på niveau med regnskabsåret 2012/13 

• en positiv effekt af strategiske tiltag såsom fortsat vækst og udvikling i Club Matas samt 

                                                           
32 Matas prospekt 
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yderligere udvikling af Webshoppen 

• en positiv kalendereffekt af en forøgelse af antallet af Handelsdage og, i mindre grad, en 

stigning i antallet af dage med søndagsåbent i forhold til regnskabsåret 2012/13 

• en meget begrænset udvidelse af kæden af Egne Butikker gennem åbning af nye 

butikker og udvidelse af eksisterende butikker i regnskabsåret 2013/14 

”Direkte citeret af prospekt” 

Der ses bort fra andre poster da disse kan være svære at forudsige samt at de vurderes næsten 

ubetydelige ud fra, hvad de udgør af den samlede omsætning 

 

C.1.2 Budgettering af overskudsgraden PM 
I rentabilitetsanalysen ses det at Matas Price Margin er svagt faldende over de seneste 3 år. 

Forudsætninger i budgettet sættes derfor til at denne falder til 10 % og forbliver der. 

Tabel 10: Viser den forventede udvikling i PM 

 
13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

Omsætningsvækst 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

              
PM 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

 

Det er en forsigtig antagelse, men den vurderes realistisk i forhold til historikken fra regnskabet. 

 

C.1.3 Budgettering af Aktivernes omsætningshastighed AOT 
I rentabilitetsanalysen viste det sig at stigningen i RNOA var slet ikke på baggrund af den faldende 

Price Margin med på baggrund af stigning i AOT. I analysen ses det at Matas har oplevet en 

stigende omsætningshastighed og dermed har de forbedret deres evne til at tilpasse den investerede 

kapital.  
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Tabel 11: Viser den forventede udvikling i AOT 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Terminal 

2018/19 

Omsætning 3,30% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2% 

AOT 0,77 0,85 0,90 0,95 0,97 0,99 

 

I budgetteringen tages der udgangspunkt i at Matas formår at bliver ved med, at forbedre den 

investerede kapital og dermed ender med en AOT på 0,99 i terminalperioden. 

 

C.1.4 Budgettering af nettorentebærende gæld 
Jf. regnskabet 2013/14 består Matas af 2359,4 mio. egenkapital og 1746,20 mio. fremmedkapital. 

Fordelingen hedder sig altså  

Egenkapitalprocent   2359,4/4105,6 = 57,47 % også kaldet soliditetsgrad 

Fremmekapitalprocent 1746,2/4105,6 = 42,53 % 

Matas har fået afdraget betydeligt på deres gæld de sidste par år derfor tages der udgangspunkt i en 

fremtidig egenkapitalprocent på 75 % og fremmedkapital på 25 %, da det må forventes at de 

afvikler yderligere på gælden. 

 

C.1.5 Delkonklusion budgettering 
Budgetter ses nedenfor i tabeller samt i bilagene33. Forudsætningerne er blevet kontrolleret ved at 

sætte dem op imod det historiske niveau som er illustreret i reformulerede regnskaber og 

rentabilitetsanalysen. Der tages udgangspunkt i to scenarier.  

 

 

 

                                                           
33 I bilag nr. 8 illustreres Matas fremtidige budgetter 
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C.1.5.1 Scenarier 1. 

Scenarie 1 tager udgangspunkt i den vækst vi forventer, er realistisk. Svag stigning i net butikken 

samt vundne markedsandele på købet af Esthetique butikkerne. 

Tabel 12: Viser vores estimerede udvikling i scenarie 1 

Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Termina

l 

  2991,6 3097,2 3200,0 3306,2 3415,3 3517,8 3623,3 3732,0 3844,0 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM 

efter skat 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          DO 313,52 319,01 323,52 343,85 368,86 386,96 405,81 425,45 445,90 

NDA 4335,7 4242,7 4155,8 3889,7 3794,8 3823,7 3814,0 3847,5 3882,8 
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C.1.5.2 Scenarie 2 

Scenarie 2 tager udgangspunkt i eksplosiv vækst i internetbutikken samt overtagelse af 

markedsandele fra konkurrenter i detailbutikkerne. 

Tabel 13: Viser vores estimerede udvikling i scenarie 2 

Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,6 3097,2 3200,0 3376,0 3561,7 3739,8 3908,1 4064,4 4206,6 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                    

OG/PM 

efter skat 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROI

C 
0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          DO 313,52 319,01 323,52 351,10 384,66 411,37 437,70 463,34 487,97 

NDA 4335,7 4242,7 4155,8 3971,8 3957,4 4064,9 4113,7 4190,1 4249,1 

 

Som illustreret i tabellerne giver budgettallene i ikke ubetydelig forbedring i RNOA. Det skyldes 

stigningen i Aktivernes omsætningshastighed. Grunden hertil er en strengere kapitalstyring. 
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DEL D 
I tredje del af værdiansættelsen blev data fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen brugt og 

herefter konverteret til et proforma regnskab for Matas. Med udgangspunkt i Matas reformulerede 

regnskabsopgørelser, blev budgettering lavet på baggrund af de finansielle vækstdrivere, som blev 

analyseret i afhandlingens rentabilitetsanalyse. Med proforma regnskaberne er afhandlingen nu klar 

til sidste fase som er værdiansættelsen. 

 

D.1 Værdiansættelsen 
Til start vil der i værdiansættelsen blevet forklaret de grundlæggende forskelle på henholdsvis DCF 

og RIDO modellen. I praksis er det de to mest anvendte værdiansættelsesmodeller. Formålet med 

dette er så der aktivt kan vælges, hvilke model der vurderes mest hensigtsmæssig i forbindelse med 

værdiansættelsen af Matas. 

Efterfølgende vil der bliver udfærdiget en estimeret WACC samt delelementer. På baggrund af 

estimeret WACC samt delelementer vil der være muligt at udregne et værdiestimat af Matas aktien 

pr 28 juni 2013. 

 

D.1.1 Valg af værdiansættelsesmodel 
I finansieringsbøgerne argumenteres der oftest for anvendelse af DCF modellen når der er tale om 

værdiansættelse af virksomheder, da Cash flows er upåvirkede af indregningskriterier og forskellige 

regnskabsprincipper. Af den samme grund benytter de fleste analytikere netop denne model som 

primær værdiansættelses model34. RIDO og DCF modelle giver dog i sidste ende samme resultat, 

når forudsætningerne bag modellerne er opfyldt. 

Selvom modellerne i sidste ende kommer frem til samme konklusion, indregnes værdien forskelligt. 

RIDO tager udgangspunkt i bogført værdi af investeret kapital. Det der er det interessant i RIDO 

modellen, er derfor det overnormale driftsindtjening ”Residualindkomsten”. 

DCF modellen skiller de regnskabsmæssige poster og konvertere dem til Cash flows. 

Forskellen i de to modeller skiller sig ud i den beregnede terminalværdi. Hvor DCF modellen oftest 

får en meget stor terminal værdi er denne betydeligt mindre i RIDO modellen da denne fra start af 

                                                           
34 http://ledelseshandboger.borsen.dk/article/view/522/vaerdiansaettelse_af_virksomheder.html  

http://ledelseshandboger.borsen.dk/article/view/522/vaerdiansaettelse_af_virksomheder.html
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tager udgangspunkt i NDA altså den bogførte værdi af investeret kapital. Terminalværdien i RIDO 

modellen udgør derfor en betydeligt mindre andel af selskabets samlede værdi. RIDO retter altså 

fokus på det centrale ved budgetteringen som er antal år med overnormalt afkast. 

Som tidligere nævnt vil estimeret markedsværdi bliver den samme ved både RIDO og DCF 

modellen, hvorfor det vurderes, at det ikke vil tilføre yderligere værdi, at anvende begge modeller. 

På baggrund af fordele ulemper ved modellerne vurderes det at DCF modellen vil passe bedst ind i 

værdiansættelsen. 

DCF ligning 

 

 

D.1.2 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
Når DCF modellen tages i brug er det essentielt at kende aktionærer og långivers afkastkrav. 

Afkastkravet bruges efterfølgende til at tilbagediskontere Cash flows. Der er i Matas tilfælde tale 

om to typer af finansiering, egenkapital og fremmedkapital. Derfor kan WACC findes via denne 

formel 

 

D = gældsandel (1746 mio.) nu 43 % fremtidigt 25 % (1026,35 hvis der tages udgangspunkt i 

nuværende egenkapital og gæld) 

E = Egenkapital (2359,4 mio.) nu 57 % fremtidigt 75 % (3079,05 hvis der tages udgangspunkt i 

nuværende egenkapital og gæld) 

Kd = fremmedkapital (3,18 %) 

T = Skattesats (25 %) 

ke = Ejernes afkastkrav (7,86 %) 

Nu er det muligt at estimere Matas kapitalomkostninger ud fra følgende 5 trin 
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1. Estimering af langsigtet kapitalstruktur 

2. Estimering af skattesats 

3. Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

4. Estimering af ejernes afkastkrav 

5. Beregning af WACC 

 

D.1.2.1 Langsigtet kapitalstruktur  

Set ud fra et rent teoretisk synspunkt bør kapitalstrukturen i en virksomhed tilpasses løbende så den 

afspejler virksomhedens nuværende brug af gæld og egenkapital. Under værdiansættelser antages 

kapitalstrukturen dog for at være konstant. Der sker typisk kun mindre ændringer i 

kapitalstrukturens sammensætning over tid. På baggrund af den antagelse er det derfor vigtigt, at 

anvende virksomhedens langsigtede kapitalstruktur. 

Jf. regnskabet 2012/13 består Matas af 2359,4 mio. egenkapital og 1746,20 mio. fremmedkapital. 

Fordelingen hedder sig altså  

Egenkapitalprocent 2359,4/4105,6 = 57,47 % også kaldet soliditetsgrad 

Fremmekapitalprocent 1746,2/4105,6 = 42,53 % 

Matas har fået afdraget betydeligt på deres gæld de sidste par år derfor tages der udgangspunkt at 

dette fortsætter og i en egenkapitalprocent på 75 % og fremmedkapital på 25 %. 

 

D.1.2.2 Skattesats  

Når der udregnes skattesats skal værdien af renteskatteskjoldet indregnes i værdiansættelsen. De 

gøre ved, at indregne renteomkostninger på efter skat basis (illustreret i næste afsnit). Til at beregne 

fradraget benyttes den marginale danske skattesats på 25 % (nedskrives frem mod 2016). Det 

antages at fremtidig skattepligtig indkomst er stor nok til at udnytte skattefordelen. 

Der er dog flere forhold der gør, at det er en lidt vag måde, at lave udregningen på, da der kan være 

optaget lån i udlandet (dog ikke aktuelt for Matas, som kun operere på det danske marked), samt at 

der i 2007 blev indført et renteloft35, som begrænser rentefradraget og dermed også skattefordelen. 

                                                           
35 http://www.tax.dk/lv-2009-2/lvs/S_I_4.htm  

http://www.tax.dk/lv-2009-2/lvs/S_I_4.htm
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Der er ingen grund til, at gå mere i dybden med renteloftet, da der i beregningen tages højde for at 

der opnås fuldt rentefradrag. 

 

D.1.3 Estimering af fremmedkapitalomkostninger  
Fremmedkapitalomkostningerne efter skat kan udledes af følgende formel: 

 

 rf = risikofrie rente 

rs = Risikotillæg 

t = skattesats 

 

Den risikofrie rente kan udledes ved, at finde den effektive rente på en 10 årig dansk statsobligation 

1,62 % 01.04.201436. Den effektive risikofrie rente er på nuværende tidspunkt historisk lav, hvorfor 

det kan diskuteres om der bør anvendes en rentetillæg, da en for lav risikofri rente vil gøre at de 

merafkast der ligger langt ude i fremtiden, vil blive tilbagediskonteret med en for lav 

diskonteringsfaktor. Hvis dette er tilfælde, vil Matas aktien blive overvurderet. Som alternativ kan 

man anvende en længere statsobligation, men så opstår der en anden problematik da disse ikke er 

lige så likvide som den 10 årige, hvilket kan påvirke den effektive rente i opadgående retning. 

I denne værdi ansættelse anvendes den 10 årige statsobligation. 

Risiko tillægget sættes ud fra en samlet vurdering af risikoen i Matas. Da Matas ikke er kreditratet 

kan tillægget dog ikke findes på nettet. Derfor tages der udgangspunkt i rentabilitetsanalyse og Net 

Borrowring Cost på 3,18. 

Her er der tale om en efter skat omkostning, hvorfor formlen skal omskrives lidt 

3,18=(1,62+rs)*0,75 

3,18=1,215+0,75rs 

                                                           
36 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE20056E3CB/side/Resultat_af_auktioner_over_statsobligationer!OpenDocum
ent  

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE20056E3CB/side/Resultat_af_auktioner_over_statsobligationer!OpenDocument
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE20056E3CB/side/Resultat_af_auktioner_over_statsobligationer!OpenDocument
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-0,75rs=1,215-3,18 

Rs=-1,965/-0,75 

Rs= 2,62 

Kd = (1,62+2,62)*0,75 = 3,18. 

Matas har over en årrække, som regnskabsanalyse her har indhentet regnskaber fra, afdraget flot på 

gælden, hvilket også har gjort at deres Net Borrowing Cost er faldet betydeligt da risikoen i 

selskabet falder når gælden formindskes. 

 

D.1.4 Estimering af ejernes afkastkrav 
For at vurdere ejernes afkastkrav vil CAPM (Capital Asset Pricing Model) blive anvendt. CAPM 

tager udgangspunkt i virksomhedens afkast samt afkastet for hele aktiemarkedet. CAPM illustreres i 

følgende formel. 

ke = rf + β*(E(rm) - rf) 

ke = ejernes afkastkrav 

rf = risiko frie rente 

β = egenkapitalens systematiske risiko 

rm = Forventet afkast på markedsportefølje 

Ifølge CAPM er aktionærenes forvente afkast den risikofrie rente plus en risikopræmie som kan 

variere fra virksomhed til virksomhed ud fra virksomhedens risiko (Beta). 

 

D.1.4.1 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente anslås, som tidligere til 1,62 %. 
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D.1.4.2 Markedsrisikopræmien 

For at en investor er villig til at investere i en virksomhed vil denne kræve en kompensation eller 

markedsrisikopræmie (MRP) for den usystematiske risiko. Den usystematiske risiko er den 

generelle risiko ved aktiemarkedet, den er uundgåelig og ikke kan elimineres ved at diversificere.  

For at estimere MRP findes der tre overordnede tilgangsmåder: 

1. En række investorer spørges ind til deres krav til MRP på den givne virksomhed 

2. MRP bestemmes ud fra tidligere data 

3. Den implicitte MRP beregnes37 

Det er mest anvendt at bestemme MRP ud fra historiske tidligere data. 

Skat anbefaler at der vælges en MRP på 4,5 % dog +/- 0,5 %, hvis der kan argumenteres for det38. 

Da de data som ligger til grund for skats undersøgelse er fra 2003 må MRP vurderes at være steget 

en smule på baggrund af finanskrisen39. 

PWC lavede en undersøgelse i 2009, hvor i de fandt frem til at den gennemsnitlige MRP er 4,9 %40. 

Da den undersøgelse er lavet lige, da finanskrisen toppede vurderes MRP dog, at være faldet en 

smule siden og antages derfor til at være 4,8 %. Ole Sørensen anbefaler en MRP imellem 4 og 6 

%41. 

 

D.1.4.3 Beta 

Beta bruges til at måle virksomhedens systematisk risiko eller den virksomhedsspecifikke risiko. 

Beta viser i princippet, hvor meget en given aktie vil rykke sig hvis markedet rykker 1 % i den ene 

eller anden retning høj beta lig høj risiko. Eks. En aktie har en beta på 1,5 når det generelle 

aktiemarked som aktien befinder sig i rykke med 1 % rykker aktien med det samme gange 1,5. 

 

 

 

                                                           
37 Ole Sørensen (2012) 
38 http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813219&vId=208529  
39 Ole Sørensen (2012) 
40 http://www.pwc.dk/da/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf  
41 Ole Sørensen (2012) 

http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813219&vId=208529
http://www.pwc.dk/da/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
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Tabel 14: Viser Beta i forskellige situationer 

β = 0 Teoretisk risikofri investering 

0 < β < 

1 

Investering med teoretisk mindre risiko end 

markedsporteføljen 

β = 1 Teoretisk Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 

Investering med teoretisk større risiko end 

markedsporteføljen 

 

CAPM tager udgangspunkt i en diversificeret marked portefølje. Når der skal tilføjes en aktie til 

porteføljen forventer investorerne at blive kompenseret, hvis risikoen adskiller sig fra 

markedsporteføljen. Betaværdien har til funktion at justere risikopræmien42.  

Et børsnoteret selskabs historiske egenkapital beta kan estimeres ved at måle korrelationen mellem 

udsving i den pågældende aktie og aktiemarkedet baseret på en regressionsanalyse. Ofte estimeres 

egenkapital beta for unoterede selskaber ved analyse af beta for en gruppe af sammenlignelige 

børsnoterede selskaber43. 

I forbindelse med fastsætning af Matas beta vurderes dette dog ikke muligt, da Matas ikke var 

børsnoteret på det givne tidspunkt for prisfastsættelsen og der er heller ikke nogle sammenlignelige 

virksomheder på den danske børs. Som alternativ til de to nævnte muligheder kan man via common 

sense metode finde tilnærmelsesvis frem til virksomhedens beta ved at vurdere den samlede risiko i 

virksomheden. Når der tales om den samlede risiko, skal der både kigges ind i den driftsmæssige og 

den finansielle risiko, og på baggrund af disse konkludere en samlet risiko. Vurdering konverteres 

efterfølgende til en Betaværdi44. 

 

 

 

 

                                                           
42 Ole Sørensen (2012) 
43 http://www.pwc.dk/da/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf  
44 FSR (2002) samt Ole Sørensen (2012) 

http://www.pwc.dk/da/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
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Tabel 15: Viser Konvertering af Beta 

Driftsmæssig 

risiko 

Finansiel 

risiko 

Total risiko i 

virksomheden Beta 

Lav Lav Meget Lav 0,4-0,6 

Lav Mellem Lav 0,6-,085 

Lav Høj Mellem 0,85-1,15 

Mellem Lav Lav 0,6-0,85 

Mellem Mellem Mellem 0,85-1,15 

Mellem Høj Høj 1,15-1,4 

Høj Lav Mellem 0,85-1,15 

Høj Mellem Høj 1,15-1,4 

Høj Høj Meget Høj 1,4+ 

 

Ud fra regnskabsanalyse tidligere i afhandlingen vurderes det at Matas driftsmæssige risiko er 

middel. Matas har på baggrund af den høje kendskab til deres brand og på grund af deres loyale 

kunder en stor konkurrencefordel. Matas omkostningsstruktur er også fleksibel, hvilket gør at de let 

vil kunne lukke butikker og afskedige ansætte, hvis markedet ændre sig. Matas er konjunktur 

følsom men klarer sig dog væsentligt bedre en det generelle markedet for skønhedsprodukter. Det 

beviste de i 2008 og 200945. På baggrund af regnskabsanalyse vurderes det at Matas leverer stabile 

resultater. Derfor vurderes Matas driftsmæssige risiko til at være ”mellem”, der kan argumenteres 

for ”lav”, men på baggrund af apotekermarkedets liberalisering, samt stigende konkurrence hæves 

den.  

Den finansielle risiko vurderes høj. Risikoen vurderes i den høje ende på baggrund af den store 

gearing (dog faldende) samt en soliditetsgrad på 57 % som dog vurderes, som værende god, men 

svær at fastsætte korrekt da størstedelen af Matas aktiver er immaterielle og derfor er svære at 

prissætte og reelt kan ende med at blive værdiløse under en konkurs. 

Ud fra ovenstående betakonverteringsskema vurderes Matas samlede risiko for høj og altså mellem 

1,15-1,4, i afhandlingen tager der udgangspunkt i 1,3 som næsten er medianen. Der kan 

                                                           
45 Prospektet 
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argumenteres for en lavere Beta når man kigger på den gennemsnitlige Beta på detailmarkedet, men 

i og med Matas sidder på så stor en del af High End Beauty, som alt andet lige er mere påvirkeligt 

af høj og lavkonjunktur end resten af detailmarkedet vurderes Matas at have en højere Beta end 

resten af detailmarkedet46, da mange af Matas varer kan undværes, hvis markedet er i 

lavkonjunktur. 

 

D.1.5 Fastsættelse af egenkapitalomkostningerne  
ke = ejernes afkastkrav 

rf = 1,62 % 

β = 1,3 

rm = 4,8 % 

ke = 7,86 % = 1,62+1,3*4,8 

Alt efter risiko frie rente, beta værdien og aktionærenes forventninger vil egenkapitalomkostninger 

stige eller falde. 

 

D.1.6 WACC 
WACC er beregnet ud fra den langsigtede kapitalstruktur på 75 % egenkapital og 25 % gæld. Der 

kan argumenteres for at WACC skal være højere da der kan argumenteres for en højere risikofri 

rente på grund af det historisk lave renteniveau. Ud fra ovenstående forudsætninger som beskrevet 

er WACC estimeret til 6,69 %47. 

 

 

 
 

 

 

                                                           
46 https://www-2.danskebank.dk/Link/beta17022004  
47 Bilag nr. 9 tal til beregning af WACC 

https://www-2.danskebank.dk/Link/beta17022004
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D.2 Værdiansættelsen af Matas 
På baggrund af de udarbejdede analyser, proforma regnskaberne samt den estimerede WACC bliver 

der nu foretaget en værdiansættelse af Matas. Ved både scenarie et og to er DCF modellen anvendt 

og til slut er der udarbejdet en følsomhedsanalyse for at vise, hvilke kritiske faktorer der påvirker 

værdiansættelse mest. 

 

D.2.1 Scenarie 1)48 
Matas totale markedsværdi estimeres til 8058,15 Mio kr. af dette skal der fratrækkes 25 % 

forpligtigelser = 8710,57- 2177,64(25%) = 6532,93 Mio kr. For at finde markedsværdi pr. Aktie 

skal markedsværdien divideres med de ca. 41 mio. aktier. En aktie i Matas skal derfor jf. Scenarie 1 

koste: 

6532,93/41 = 159,34 kr. pr stk. 

 

D.2.2 Scenarie 2)49 
Her vurderes Matas totale markedsværdi at være 10328,75 Mio kr. også her skal forpligtigelserne 

fratrækkes det vil sige at værdien af egenkapitalen bliver 10328,75-2582,19 = 7746,56 Mio kr. For 

at finde værdien pr aktie divideres igen med 41 stk. Det vil sige at en aktie jf. Scenarie 2 skal koste: 

7746,56/41 = 188,94 kr. pr. stk. 

Kursværdien i begge scenarier ligger et stykke over den kurs der blev fastsat under børsnoteringen i 

juli 2013. I den forbindelse vurderes det derfor at der har været tale om Underpricing. Underpricing 

er ikke unormalt i forbindelse med børsnoteringer. Når en virksomhed børsnoteres ved 

virksomheden naturligvis mere om virksomheden end investorerne, hvorfor det er en god ide, at 

sætte prisen lidt lavere for, at få investorerne til at ride med på bølgen50. 

Scenarie 1 vurderes som værende det mest realistiske ud fra prospektet samt den 

selskabsmeddelelse Matas sendte ud i forbindelse med børsnoteringen51. 

 

                                                           
48 I bilag nr. 10 se DCF modellen med forventet vækst. 
49 I bilag nr. 11 ses DCF modellen med høj vækst 
50 http://www.investopedia.com/terms/u/underpricing.asp  
51 http://investor.matas.dk/releasedetail.cfm?ReleaseID=771200  

http://www.investopedia.com/terms/u/underpricing.asp
http://investor.matas.dk/releasedetail.cfm?ReleaseID=771200
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D.3 Følsomhedsanalyse 
I forbindelse med værdiansættelser er det altid en god idé at foretage en følsomhedsanalyse, da der 

altid er usikkerhed i forbindelse med de bagvedliggende faktorer. Med en følsomhedsanalyse er det 

muligt og illustrere hvordan værdien af virksomheden påvirkes ved ændringer i bagvedliggende 

faktorer. 

Det kritiske faktorer som der er valgt at kigge nærmere på er WACC. Beta, PM, Omsætning og 

MRP. Det ændres 1 % point i nedadgående retning og 0,1 enhed i Beta. Som det ses i tabel nr 16 er 

det ændring i WACC og ændring i MRP der giver de største ændringer i forbindelse med en 

værdiansættelse52. 

Tabel 16: Viser ændringerne i følsomhedsanalyse.  

Ændring i 

Faktor 

   

  

Scenarie 1 forventet 

vækst 

Scenarie 2 høj 

vækst 

WACC - 1 % point 42,36 69,70 

BETA 0,1 13,00 20,27 

PM - 1 % point -8,92 -11,47 

OMS - 1 % point -17,54 -27,71 

MRP - 1 % point 94,07 171,38 

 

Grunden til at MRP giver den største ændring er at ejernes afkastkrav bliver 1,3 % mindre, hvis 

markedsrisikopræmien sænkes med 1% da beta geare med 1,3. Endvidere vægter ejernes afkastkrav 

3 gange i forhold til fremmedkapitalen, hvilket gør at WACC’en falder med en del mere end 1 %. I 

sidste ende er det WACC der bliver en del mindre, hvilket gør at der ses så stor en varians ved 

ændring i MRP. På baggrund af dette er der lavet en analyse kun på ændring af WACC, beta og 

kapitalstruktur. 

I bilag nr. 18 og 19 ses en følsomhedsanalyse af scenarie 1 og 2 

                                                           
52 I bilag nr. 12 – 17 ses følsomhedsanalyserne  
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Scenarie 1) 

Ved en kapitalstruktur på 75/25 strækker værdiintervallet for betaværdien sig fra 148,2 kr. til 

187,69 kr. pr. aktie. Jo højere en beta der bruges jo højere end risiko og dermed også højere WACC. 

Da WACC stiger medføre det at der regnes frem til en lavere nutidsværdi af de fremtidige Cash 

flows og dermed en vil aktie blive målt til en lavere kurs. 

Ved ændring i kapitalstrukturen med en beta på 1,3 strækker værdien på aktien sig fra 153,11 kr. til 

164,51 kr. pr. Aktie. Når gældsandelen bliver større bliver WACC mindre da långivers afkastkrav er 

mindre. I den virkelige verden bør der dog tages højde for den stigende risiko der er forbundet med 

at gældssætte virksomheden, hvilket teoretisk bør forhøje långiver samt ejernes afkastkrav. 

Der analyseres ikke på Scenarie 2 da det følger samme principper. Begge følsomhedsanalyser 

findes i bilag nr. 17 og 18. 

 

Konklusion 
Som beskrevet tidligere i problemformuleringen er den overordnede problemstilling, hvad er Matas 

reelle værdi på børsnoterings tidpunktet, og hvilken anbefaling vil vi give på aktien når den noteres 

til mellem kurs 100 og 120 kr. Formålet med denne værdi ansættelse er at kunne give et kvalificeret 

bud på om aktien er over eller undervurderet, ud fra egne analyser og antagelser. 

For at kunne besvare problemformuleringen, er det indledningsvis nødvendigt, at lave en strategisk 

analyse samt regnskabsanalyse for at kunne identificere de overordnede faktorer, der har indflydelse 

på virksomhedens drift og indtjening, samt ligger til grund for værdiansættelsen. Vi har fulgt den 

almindelige struktur, som indebære strategiske og finansielle analyse, historiske regnskabsdata, 

samt udarbejdelse af proforma regnskaber og selve værdiansættelsesmetoder.   

Skønhed- og sundhedsmarkedet er et konkurrencepræget marked, hvor mange store og små aktører 

forsøger at øge deres markeds andele. Matas har gennem årene haft en fornuftig udvikling i 

omsætningen, og øget indtjeningen. Selskabet har skabt en stærkt brand, og har fået en førende 

markedsposition i Danmark. Endvidere har Matas skabt en gode kunderelation igennem forskellige 

kundevenlige tiltage, såsom Club Matas og Loyalitets programmer. Matas har valgt at fokusere på 

det danske marked, selvom selskabet har to butikker i Sverige. De satser på at udvide deres 

eksisterende forretninger, samt opkøb af nye butikker.  
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Gennem den strategiske analyse konstateres at Matas har en unikke fordele igennem deres 

differentieringsstrategi, hvilke er årsagen til at de, de sidste 10 års succesfulde udvikling. Selskabet 

har mange konkurrencemæssige fordele, som vurderes at være en succesfaktor i fremtiden. Stærke 

relationer til leverandør og fordelagtig leverandøraftale, samt værende fortrukne indgangskanal for 

mærkevarer giver selskabet enorm stor konkurrencefordele på det danske skønhed- og 

sundhedsmarked.   

Alt i alt vurderes det at Matas er en af Danmarks bedste detailhandels virksomheder og en sund 

virksomhed, som er inde i en positiv udvikling. Den gode kundeservice samt veluddannede 

personale, og en god markedsføring gør at Matas er et af danskernes fortrukne handelssteder, når 

det gælder skønhed- og sundhedsprodukter. Dette er stærk forbundet med den professionelle 

rådgivning, som kunderne får hos Matas.  

I forbindelse med regnskabsanalysen samt rentabilitetsanalysen blev ROE og RNOA/ROIC 

dekomponeret. RNOA stiger i analyseperiode, hvilket indikere at Matas er blevet bedre til at 

udnytte deres drift aktiver. Stigningen i RNOA sker selvom Price Margin eller overskudsgraden er 

svagt faldende, hvorfor det er Asset Turnover eller aktivernes omsætningshastighed der er forbedret 

og grunden til stigningen i RNOA. Endvidere er ROE stigende, hvilket er til glæde for 

aktionærerne, da det indikere at afkastet på det investerede kapital er stigende. 

Regnskabsanalyse sammenholdt med den strategiske analyse danner grundlag for udarbejdelsen af 

proforma budgetterne som bruges til selve værdiansættelsen. I budgetterne er der brugt en stigende 

Price Margin samt stigende Asset Turnover, hvilket naturligvis også resultere i en stigende RNOA 

da Matas bliver bedre til at udnytte deres drift aktiver. I afhandlingen er der lavet to budgetter et 

med en forventet vækst samt et med en stærk vækst, afhandlingens endelige resultat samt 

grundlaget for vores købs/salgsanbefaling vil tage udgangspunkt i det forventede budget. Disse 

budgetter kan ses i bilagene som tidligere beskrevet. 

På baggrund af det forventede budget, samt den estimerede WACC på 6,69 % er der ved hjælp af 

DCF modellen fundet frem til en pris på 159,34 kr. pr aktie. Der er taget højde for oprundet til 41 

mio. aktier. 

Der er visse usikkerheder forbundet med en værdiansættelse, hvor der er lavet en 

følsomhedsanalyse som viser, hvad det vil betyde, hvis der ændres i de forskellige kritiske faktorer. 
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Da værdiansættelsen sker på baggrund af en subjektiv vurdering af selskabet vurderes tallene i det 

forventede budget som de mest realistiske, men det vil være umuligt at ramme tallene helt præcist. 

På baggrund af afhandlingen vil vi nu give vores anbefaling på, om man burde have købt eller solgt 

på børsnoteringen. 

Matas vælger, at børsnotere sine aktier i intervallet mellem kurs 100 og kurs 120, hvilket er en del 

under vores beregnede estimat på kurs 159,34, hvorfor vores anbefaling derfor er ”stærk køb” også 

selvom man ender i den høje ende af kursintervallet. Der ses tydelige tegn på Underpricing som ofte 

sker ved børsnoteringer for at gøre aktier mere likvide og attraktive for den almene investor. 

 

Sammenligning med nye oplysninger/Perspektivering 
Matas har fornylig offentliggjort sin delårsrapport 9M som indeholder finansielle data fra 1. April – 

31. December 2013. Sammenligner vi omsætningen i 3. kvartal, konstateres der en vækst på 6,5%, 

samt omsætning på først 9 måneder af 2013/14 voksede med 5,2% i forhold til samme periode sidst 

regnskabsår. De nye finansielle resultater viser at Matas har en positiv udvikling i omsætning, og de 

overgår ledelsens forventninger, derfor præcises forventningen til omsætningsvækst til at være på 

4% i regnskabsår 2013/14.    

Omsætningsvæksten har direkte forbindelse med stigning i salget i Matas egne butikker, som er på 

9,8% i forhold til samme periode sidste regnskabsår. Som en del af selskabets strategi, har Matas 

overtaget nogle associerede butikker, hvilke er årsagen til et fald i engrossalget på 37,7%.  
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 Som forventet tidligere, har loyalitetsprogrammet Club Matas været en succes for selskabet, og det 

har været med til at skubbe Matas i den positive retning. Det siges desuden i delårsrapporten at 

selskabet har vundet markedsandele inden for stort set alle produktområder53.  

Udvikling i omkostninger og primær drift kan ses i faldet i bruttomarginen i 3. kvartal, som blev 

realiseret med 45,6% i forhold til 46,3% i samme periode sidste år. Denne reducering skyldes 

primært reevaluering af aktiverede Club Matas point. Personaleomkostninger stiger med 15,0 mio. i 

3. kvartal, der svarer til en vækst på 10,4%. Det skyldes de tilkøbte aktiviteter, etablering af drift af 

det nye centrallager, samt udvidelse af forretningsomfang.  

På de finansielle poster kan vi se et fald i nettorenteomkostninger med 8 mio. kr. i forhold til året 

før, hvilket skyldes lavere nettogæld. Ændring i selskabskatten i 2014-16 har også en positiv effekt 

på udskudte skat. Den effektive skatteprocent i 2013/14 udgjorde 22%. Periodens resultat har også 

haft en stigning i 10% i forhold til samme periode sidste år. 

Samlet set vurderes Matas nye finansielle data, at være meget positiv og det indikerer selskabets 

stærk fundament i forhold til konkurrenterne. Matas vækst i den nye delårsregnskab viser også 

selskabets stærke position på markedet og det minimere driftsrisici for Matas kæden.  
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53 Delårsrapporten 9M 2013/14 
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Bilag nr. 1: Samfundsøkonomise forhold og forbrugertillid i Danmark 
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Bilag nr. 2: Egenkapital opgørelse og reformuleret egenkapitalopgørelse 

Koncern regnskab 1. April 2013 - 31. Marts 2013  

     Egenkapitalopgørelse  

       

        

 Mio. kr.  

 Aktie    

kapital  

 

Overkurs 

ved 

emission  

 Reserver for 

sikrings  

transaktioner  

 Reserver 

for valuta  

kurs  

regulering  

 

Reserver 

for egne 

aktier  

 

Overført 

total 

indkomst   I alt  

 Egenkapital 31. marts 2010  

    

101,70  

   

1.786,40            -33,40  

           

0,10              -    

    -

153,80  

       

1.701,00  

 Valutakursreguleringer             -                  -                     -    

           

0,30              -                 -    

              

0,30  

 Værdiregulering 

sikringsinstrumenter             -                  -               44,60                 -                -                 -    

            

44,60  

 Skat af værdiregulering 

sikringsinstrumenter             -                  -              -11,20                 -                -                 -    

          -

11,20  

 Anden totalindkomst             -                  -               33,40  

           

0,30              -                 -    

            

33,70  

 Årets resultat             -                  -                     -                   -                -         142,30  

          

142,30  

 Totalindkomst i alt             -                  -               33,40  

           

0,30              -         142,30  

          

176,00  

 Egenkapital 31. marts 

2011  

    

101,70  

   

1.786,40                   -    

           

0,40              -    

      -

11,50  

       

1.877,00  

  

       

 Egekapitalbevægelser i 2011/12  

      

 Valutakursreguleringer             -                  -                     -    

           

0,10              -                 -    

              

0,10  

 Anden totalindkomst             -                  -                     -    

           

0,10              -                 -    

              

0,10  

 Årets resultat             -                  -                     -                   -                -         219,40  

          

219,40  

 Totalindkomst i alt             -                  -                     -    

           

0,10              -         219,40  

          

219,50  

 Transaktion med ejere  

       

 køb af egne aktier             -                  -                     -                   -           -0,10               -    

            -

0,10  

 Egenkapital 31. marts 

2012  

    

101,70  

   

1.786,40                   -    

           

0,50         -0,10       207,90  

       

2.096,40  

  

        Egekapitalbevægelser i 2012/13  

       Anden totalindkomst             -                  -                     -                   -                -                 -                     -    

 Årets resultat             -                  -                     -                   -                -         263,00  

          

263,00  

 Totalindkomst i alt             -                  -                     -                   -                -         263,00  

          

263,00  

  

        Egenkapital 31. marts 

2013  

    

101,70  

   

1.786,40                   -    

           

0,50         -0,10       470,90  

       

2.359,40  
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Reformuleret egenkapitalopgørelse      

 Mio kr.  mar-13 mar-12 mar-11 

 Primo saldo  

    

2.096,40  

   

1.877,00  

      

1.701,00  

  

  

  

 Transaktioner med ejerne  

 

         -

0,10    

  

  

  

 Totalindkomst  

  

  

 Valutakursreguleringer  

 

          

0,10  

             

0,30  

 Værdiregulering af 

sikringsinstrumenter  

 

           

44,60  

 Skat af værdiregulering  

  

          -

11,20  

 Årets resultat  

  

         

142,30  

 Totalindkomst  

       

263,00  

      

219,40        176,00     

  

 

      

219,50    

  

  

  

 Ultimo saldo    2.359,40   2.096,40      1.877,00  

 



HDR Hovedopgave  Cpr-nr.:050585-xxxx 
Matas A/S Maj 2014  
Vejleder Peter Kyhnauv  Cpr-nr.: 061285-xxxx 

 

Side 83 af 112 
  

Bilag nr. 3 Balance 
Koncern regnskab 1. April 2013 - 31. Marts 2013  

     

       Balance  

     

       Mio. kr.    Note   2012/13   2011/12   2010/11   2009 /10   

 Aktiver  

      Langfristede aktiver  

      Immaterielle aktiver   14 og 15  

     Goodwill  

 

 3.580,30   3.558,30   3.556,20   3.564,10  

 Varemærker og navnerettigheder  

 

 657,50   731,40   805,30   879,20  

 Andelsbeviser  

 

 3,90   5,80   5,80   5,80  

 Andre immaterielle aktiver  

 

 4,60   5,00   4,30   4,80  

  

 4.246,30   4.300,50   4.371,60   4.453,90  

       Materielle aktiver   16  

     Grunde og bygninger  

 

 101,10   103,60   105,20   107,60  

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  

 

 69,70   64,40   57,90   50,00  

 Indretning af lejede lokaler  

 

 28,60   39,10   37,40   53,40  

  

 199,40   207,10   200,50   211,00  

       Andre langfristede aktiver  

      Udskudt skat   22   15,70   14,10   16,30   38,80  

 Deposita  

 

 31,00   29,70   27,20   25,90  

 Andre værdipapirer og kapitalandele   17   1,10   1,10   1,10   4,40  

  

 47,80   44,90   44,60   69,10  

       Langfristede aktiver i alt  

 

 4.493,50   4.552,50   4.616,70   4.734,00  

       Kortfristede aktiver   
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 Varebeholdninger   18   601,80   542,90   612,50   627,10  

 Tilgodehavender fra salg   19   89,70   87,20   78,30   72,90  

 Tilgodehavende selskabsskat  

 

 26,10   6,80   0,10   0,20  

 Andre tilgodehavender   20   1,50   2,20   12,80   5,20  

 Periodeafgrænsningsposter  

 

 21,10   12,50   10,00   13,10  

 Likvide beholdninger  

 

 536,60   392,30   326,30   568,20  

 Kortfristede aktiver i alt  

 

 1.276,80   1.043,90   1.040,00   1.286,70  

       AKTIVER I ALT  

 

 5.770,30   5.596,40   5.656,70   6.020,70  

       Balance  

     

       Mio. kr.    Note   2012/13   2011/12   2010/11  

  Passiver  

      Egenkapital  

      Aktiekapital   21   101,70   101,70   101,70   101,70  

 Overkurs ved emission  

 

 1.786,40   1.786,40   1.786,40   1.786,40  

 Reserve for sikringstransaktioner  

    

 -33,40  

 Reserver for valutakursregulering  

 

 0,50   0,50   0,40   0,10  

 Reserver for egne aktier  

 

 -0,10   -0,10   -     -  

 Overført totalindkomst  

 

 470,90   207,90   -11,50   -153,80  

 Egenkapital i alt  

 

 2.359,40   2.096,40   1.877,00   1.701,00  

       Forpligtelser  

      Langfristede forpligtelser  

      Udskudt skat   22   356,40   368,40   372,90   377,00  

 Kreditinstitutter   23   2.057,20   2.283,80   2.435,10   3.122,40  

 Anden gæld   24   1,60   1,60   1,60   46,20  

 Langfristede forpligtelser i alt  

 

 2.415,20   2.653,80   2.809,60   3.545,60  
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 Kortfristede forpligtelser  

      Kreditinstitutter   23   226,70   167,00   359,10   104,10  

 Forudbetalinger fra kunder  

 

 96,80   75,20   66,60   61,00  

 Leverandørgæld  

 

 535,90   466,80   420,30   422,00  

 Anden gæld   24   136,30   137,20   119,20   170,50  

 Selskabsskat  

 

 -     -     4,90   16,50  

 Kortfristede forpligtelser i alt  

 

 995,70   846,20   970,10   774,10  

       Forpligtelser i alt  

 

 3.410,90   3.500,00   3.779,70   4.319,70  

       PASSIVER I ALT  

 

 5.770,30   5.596,40   5.656,70   6.020,70  
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Bilag nr. 4 Reformuleret balance 

 

 2012/13  

 

 2011/12  

 

 2010/11  

 

 2009 /10   

         OA  

       

        

 Goodwill   3.580,30  

 

-     3.558,30  

 

-     3.556,20   -     3.564,10  

 Varemærker og navnerettigheder   657,50  

 

-     731,40  

 

-     805,30   -     879,20  

 Andelsbeviser   3,90  

 

-     5,80  

 

-     5,80   -     5,80  

 Andre immaterielle aktiver   4,60  

 

-     5,00  

 

-     4,30   -     4,80  

 Grunde og bygninger   101,10  

 

-     103,60  

 

-     105,20   -     107,60  

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   69,70  

 

-     64,40  

 

-     57,90   -     50,00  

 Indretning af lejede lokaler   28,60  

 

-     39,10  

 

-     37,40   -     53,40  

 Udskudt skat   15,70  

 

-     14,10  

 

-     16,30   -     38,80  

 Deposita   31,00  

 

-     29,70  

 

-     27,20   -     25,90  

 Varebeholdninger   601,80  

 

-     542,90  

 

-     612,50   -     627,10  

 Tilgodehavender fra salg   89,70  

 

-     87,20  

 

-     78,30   -     72,90  

 Tilgodehavende selskabsskat   26,10  

 

-     6,80  

 

-     0,10   -     0,20  

 Andre tilgodehavender   1,50  

 

-     2,20  

 

-     12,80   -     5,20  

 Periodeafgrænsningsposter   21,10  

 

-     12,50  

 

-     10,00   -     13,10  
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 Driftsaktiver (OA i alt)   5.232,60  

 

-     5.203,00  

 

-     5.329,30  

 

 5.448,10  

        
         Driftsforpligtigelser OL  

       

 Udskudt skat   356,40  

 

-     368,40  

 

-     372,90   -     377,00  

 Anden gæld   1,60  

 

-     1,60  

 

-     1,60   -     46,20  

 Forudbetalinger fra kunder   96,80  

 

-     75,20  

 

-     66,60   -     61,00  

 Leverandørgæld   535,90  

 

-     466,80  

 

-     420,30   -     422,00  

 Anden gæld   136,30  

 

-     137,20  

 

-     119,20   -     170,50  

 Selskabsskat   -    

 

-     -    

 

-     4,90   -     16,50  

         Driftsforpligtigelser (OL i alt)   1.127,00  

 

 1.049,20  

 

 985,50  

 

 1.093,20  

        
         Netto driftsaktiver NOA   4.105,60  

 

 4.153,80  

 

 4.343,80   -     4.354,90  

         Netto fin forpligtigelser (NFO)  

       

        

 Kreditinstitutter LANG   2.057,20  

 

-     2.283,80  

 

-     2.435,10   -     3.122,40  

 KREDITINSTITUTTER KORT   226,70  

 

-     167,00  

 

-     359,10   -     104,10  

        

 TOTAL FORPLITGIGELSER   2.283,90  

 

-     2.450,80  

 

-     2.794,20   -     3.226,50  

        

 Andre værdipapirer og kapitalandele   1,10  

 

-     1,10  

 

-     1,10   -     4,40  

        



HDR Hovedopgave  Cpr-nr.:050585-xxxx 
Matas A/S Maj 2014  
Vejleder Peter Kyhnauv  Cpr-nr.: 061285-xxxx 

 

Side 88 af 112 
  

 Likvide beholdninger   536,60  

 

-     392,30  

 

-     326,30   -     568,20  

        

 Beholdninger   537,70  

 

-     393,40  

 

-     327,40   -     572,60  

         NETTO FIN FORPLIGTIGELSER (NFO I 

ALT)   1.746,20  

 

-     2.057,40  

 

-     2.466,80   -     2.653,90  

        

 Egenkapital CSE   2.359,40  

 

-     2.096,40  

 

-     1.877,00   -     1.701,00  

         GNS CSE   2.227,90  

 

 1.986,70  

 

 1.789,00  

  

 GNS NOA   4.129,70  

 

-     4.248,80  

 

-     4.349,35  

  

 GNS NFO   1.901,80  

 

-     2.262,10  

 

-     2.560,35  
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Bilag nr. 5: Resultatopgørelse og reformuleret resultatopgørelse 
Koncern regnskab 1. April 2013 - 31. Marts 2013          

  
      

  

 Totalindkomst opgørelse  
      

  

  
      

  

 Mio. kr.    Note     2012/13     2011/12     2010/11  

  
  

  
 

  
 

  

 Omsætning   3 og 4  
 

    3.200,00  
 

    3.097,20  
 

     2.991,60  

 Vareforbrug                 5  
 

  -1.728,80  
 

  -1.683,40  
 

   -1.644,30  

 Bruttoresultat  
  

    1.471,20  
 

    1.413,80  
 

     1.347,30  
  

  

  
 

  
 

  

 Andre driftsindtægter                 6  
 

                 -    
 

            1,40  
 

             0,20  

 Andre eksterne omkostninger                 7  
 

      -302,60  
 

      -276,70  
 

       -259,70  

 Personaleomkostninger                 8  
 

      -579,70  
 

      -558,40  
 

       -557,10  

 Af- og nedskrivninger                 9  
 

      -132,50  
 

      -126,60  
 

       -132,00  

 Andre driftsomkostninger                 6  
 

          -0,10  
 

                 -    
 

           -0,60  

 Resultat af primær drift  
  

       456,30  
 

        
453,50  

 
        398,10  

  
  

  
 

  
 

  

 Finansielle indtægter               10  
 

            8,10  
 

            0,80  
 

           10,30  

 Finansielle omkostninger               11  
 

        -88,70  
 

      -133,40  
 

       -193,70  

 Resultat før skat  
  

       375,70  
 

        
320,90  

 
        214,70  

  
  

  
 

  
 

  

 Skat af årets resultat               12  
 

      -112,70  
 

      -101,50  
 

         -72,40  

 Årets resultat  
  

       263,00  
 

        
219,40  

 
        142,30  

  
  

  
 

  
 

  

  
  

  
 

  
 

  

 Anden totalindkomst  
  

  
 

  
 

  

 Poster, der kan blive re-
klassificeret til resultatopgørelse:  

  

  
 

  
 

  
 Valutakursreguleringer 
vedrørende omregning af 
udenlandske enheder  

  

                 -    
 

            0,10  
 

             0,30  

 Årets værdiregulering af 
sikringsinstrumenter  

  

                 -    
 

                 -    
 

           44,60  

 Skat af værdiregulering af 
sikringsinstrumenter  

  

                 -    
 

                 -    
 

         -11,20  

 Anden totalindkomst efter skat  
 

                 -    
 

            0,10  
 

           33,70  

 Total indkomst i alt             263,00    
        
219,50            176,00  
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Bilag nr. 6 reformuleret resultatopgørelse 

 

 2012/13   2011/12   2010/11  

     Netto oms  3200,00  3.097,20   2.991,60  

 Vareforbrug   -1.728,80   -1.683,40   -1.644,30  

 Bruttoresultat   1.471,20   1.413,80   1.347,30  

     Andre eksterne omk.   -302,60   -276,70   -259,70  

 Personale   -579,70   -558,40   -557,10  

 Af og nedskrivninger   -132,50   -126,60   -132,00  

     Drift fra salg før skat  456,40   452,10   398,50  

     Rap skat   -112,70   -101,50   -72,40  

 Skattefordel fin indt   -20,15   -33,15   -45,85  

 Skat allokeret til andet driftsoverskud   -0,03   0,35   -0,10  

 Skat på driftsoverskud på salg   -132,88   -134,30   -118,35  

 Driftsoverskud fra salg, efter skat   323,53   317,80   280,15  

 Andet driftsoverskud  

    Andre driftsindtægter  

 

 1,40   0,20  

 Andre driftsudgifter   -0,10  

 

 -0,60  

 Skat heraf   0,03   -0,35   0,10  

     Reklas. til resultatopgørelsen  

 

 0,10   0,30  

 Årets værdi reg. af sikringsinstru efter skat  

  

 33,40  

 Driftsoverskud fra andre poster efter skat   -0,07   1,15   33,40  

 Driftsoverskud i alt   323,46   318,95   313,55  

     Fin indtægter   8,10   0,80   10,30  

 Fin udgifter   -88,70   -133,40   -193,70  
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 Skattefordel   20,15   33,15   45,85  

 Netto rente omk. efter skat   -60,45   -99,45   -137,55  

 Totalindkomst   263,01   219,50   176,00  
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Bilag nr. 7 Rentabilitetsanalyse 
Matas A/S 

   

    Rentabilitetsanalyse 

   

    Niveau 1 2013 / 12 2012 / 11 2011 / 10 

ROCE/ROE (totalindkomst/Gns. CSE) 11,81% 11,05% 9,84% 

RNOA/ROIC (DO/NOA) 7,83% 7,51% 7,21% 

    Drivere for FIN gearing 

   NBC (netto renteomk. / NFO) 3,18% 4,40% 5,37% 

SPREAD 4,65% 3,11% 1,84% 

FLEV/NGEAR (NFO / CSE) 85,36% 113,86% 143,12% 

    Niveau 2 

   RNOA/ROIC 7,83% 7,51% 7,21% 

PM/OG (Driftsoverskud / Netto Oms. ) 10,11% 10,30% 10,48% 

AOT/AOH (oms. / NOA) 0,77 0,73 0,69 

    Niveau 3 

   PM-drivere (%) 

   Netto omsætning 100,00% 100,00% 100,00% 

    Vareforbrug -54,03% -54,35% -54,96% 

Andre eksterne udgifter -9,46% -8,93% -8,68% 

Personaleudgifter -18,12% -18,03% -18,62% 

Afskrivninger -4,14% -4,09% -4,41% 

PM salg før skat 14,26% 14,60% 13,32% 

Skatte omkostninger -4,15% -4,34% -3,96% 

PM salg efter skat 10,11% 10,26% 9,36% 
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PM andre poster efter skat 0,00% 0,04% 1,12% 

PM 10,11% 10,30% 10,48% 

Effektiv skatteprocent -29,11% -29,71% -29,70% 
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Bilag nr. 8: Budgetter 
Scenarie 1 

         Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3306,24 3415,35 3517,81 3623,34 3732,04 3844,00 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          DO 313,52 319,01 323,52 343,85 368,86 386,96 405,81 425,45 445,90 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3889,69 3794,83 3823,70 3814,04 3847,46 3882,83 

          Scenarie 2 
         Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3376,00 3561,68 3739,76 3908,05 4064,38 4206,63 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          DO 313,52 319,01 323,52 351,10 384,66 411,37 437,70 463,34 487,97 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3971,76 3957,42 4064,96 4113,74 4190,08 4249,12 
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Bilag nr. 9 Beregning af WACC 
Beregning af WACC 

  

   

   D = 25 % 
 

0,0669 

E = 75 % 
  Kd = 3,18 % 
  

   ke = 7,86 % 
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Bilag nr. 10 DCF med forventet vækst 
DCF svag vækst 

          

           

 

12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

 

WACC 6,69 0,07 

Do 

 

343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

 

Gælds omk.  0,03 

NDA 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 

 

Ejernes 

afkastkrav 0,08 

FCFF = DO-DNDA 

 

610,69 473,58 356,98 414,19 390,82 442,53 

 

Ek 0,75 

WACC = 6,69 % 

        

GF 0,25 

Diskontering faktor 

 

1,07 1,14 1,21 1,30 1,38 

    

           PV FCFF 

 

572,39 416,05 293,95 319,67 282,72 

    PV FCFF Total 1884,78 

         Terminalværdi 

      

9435,65 

   PV terminalværdi 6825,80 

         

           Total virksomhedsværdi 8710,57 

         minus forpligtigelser 25 % 2177,64 

         

           Værdi af EK 6532,93 

         Værdi af aktie pr stk. 41 

mio. 159,34 

         

           

           Omsætning 41953,00 41984,00 41609,00 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

   2991,60 3097,20 3200,00 3305,60 3404,77 3506,91 3612,12 3720,48 3794,89 

 Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                     

 OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                     

 AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                     

 RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

 

           DO 313,52 319,01 323,52 343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

 NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
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Bilag nr. 11 Høj vækst 

           

 

12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

 

WACC 6,69 0,07 

Do 

 

351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 

 

Gælds omk.  0,03 

NDA 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 

 

Ejernes 

afkastkrav 0,08 

FCFF = DO-DNDA 

 

535,18 415,94 319,71 402,66 399,16 438,62 

 

Ek 0,75 

WACC = 6,69 % 

        

GF 0,25 

Diskontering faktor 

 

1,07 1,14 1,21 1,30 1,38 

    

           PV FCFF 

 

501,62 365,41 263,26 310,77 288,76 

    PV FCFF Total 1729,82 

         Terminalværdi 

      

11886,75 

   PV terminalværdi 8598,93 

         

           Total virksomhedsværdi 10328,75 

         minus forpligtigelser 25 % 2582,19 

         

           Værdi af EK 7746,56 

         Værdi af aktie pr stk 41 

mio 188,94 

         

           

           Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

   2991,60 3097,20 3200,00 3376,00 3544,80 3704,32 3852,49 3987,33 4106,95 

 Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                     

 OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                     

 AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                     

 RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

 

           

           

           DO 313,52 319,01 323,52 351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 

 NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
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Bilag nr. 12: Følsomhed Beta 
DCF svag vækst 

         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 
  

NDA 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

610,69 473,58 356,98 414,19 390,82 442,53   
jf. ændring i 
Beta 

WACC = 6,33 % 
      

  WACC 0,06 

Diskontering faktor   1,06 1,13 1,20 1,28 1,36   Gælds omk. 0,03 

        

Ejernes 
afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

574,33 418,87 296,94 324,02 287,54 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1901,70 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

10220,14 
  

PV terminalværdi 7519,31 
        

          Total virksomhedsværdi 9421,01 
        minus forpligtigelser 25 % 2355,25 
        

          
Værdi af EK 7065,76 

     
Nuværende 159,34 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 172,34 

     
Ændring i beta 0,1 172,34 

       
    13,00 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3305,60 3404,77 3506,91 3612,12 3720,48 3794,89 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
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          DCF høj vækst 
         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 
  NDA 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

535,18 415,94 319,71 402,66 399,16 438,62 
  

WACC = 6,33 % 
      

  WACC 0,06 

Diskontering faktor   1,06 1,13 1,20 1,28 1,36   Gælds omk. 0,03 

        

Ejernes 
afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

503,32 367,89 265,94 315,00 293,68 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1745,83 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

13171,80 
  

PV terminalværdi 9690,94 
        

          Total virksomhedsværdi 11436,78 
        minus forpligtigelser 25 % 2859,19 
        

          
Værdi af EK 8577,58 

     
Nuværende 188,94 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 209,21 

     
Ændring i beta 0,1 209,21 

       
    20,27 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3376,00 3544,80 3704,32 3852,49 3987,33 4106,95 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
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Bilag nr. 13 Følsomhed MRP 
DCF svag vækst 

   
Ejernes afkastkrav MRP ændres med -1 %point 6,56 

    
      Ny wacc.   4,92795 

  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 
  Do 

 
343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

  NDA 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

610,69 473,58 356,98 414,19 390,82 442,53 
  

WACC = 4,93 % 
       

WACC 0,05 

Diskontering faktor   1,05 1,10 1,16 1,21 1,27   Gælds omk. 0,03 

        

Ejernes 
afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

582,00 430,14 309,00 341,69 307,27 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1970,11 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

15114,06 
  PV terminalværdi 11882,97 

        

          Total virksomhedsværdi 13853,08 
        minus forpligtigelser 25 % 3463,27 
        

          
Værdi af EK 10389,81 

     
Nuværende 159,34 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 253,41 

     
Ændring i beta 0,1 253,41 

       
    94,07 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3305,60 3404,77 3506,91 3612,12 3720,48 3794,89 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
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DCF høj vækst 
         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 
  NDA 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

535,18 415,94 319,71 402,66 399,16 438,62 
  

WACC = 6,1125 % 
      

  WACC 7,0875 0,05 

Diskontering faktor   1,05 1,10 1,16 1,21 1,27   Gælds omk. 0,03 

        

Ejernes 
afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

510,05 377,78 276,75 332,18 313,83 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1810,59 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

22750,64 
  PV terminalværdi 17887,01 

        

          Total virksomhedsværdi 19697,60 
        minus forpligtigelser 25 % 4924,40 
        

          
Værdi af EK 14773,20 

      
Nuværende 188,94 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 360,32 

      

Ændring i beta 
0,1 360,32 

        
  171,38 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3376,00 3544,80 3704,32 3852,49 3987,33 4106,95 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
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Bilag nr. 14: Følsomhed omsætning 
DCF svag vækst 

         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

340,45 360,62 374,64 389,08 403,95 415,15 
  NDA 4155,84 3851,29 3710,08 3702,01 3656,81 3653,04 3615,03 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

645,00 501,83 382,71 434,29 407,72 453,16 
  

WACC = 6,69 % 
       

WACC  0,07 

Diskontering faktor   1,07 1,14 1,21 1,30 1,38   Gælds omk. 0,03 

        

Ejernes 
afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

604,56 440,87 315,14 335,18 294,95 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1990,70 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

7964,09 
  PV terminalværdi 5761,26 

        

          Total virksomhedsværdi 7751,96 
        minus forpligtigelser 25 % 1937,99 
        

          
Værdi af EK 5813,97 

      
Nuværende 159,34 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 141,80 

      
- 1 % oms 141,80 

        
  -17,54 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3273,60 3339,07 3405,85 3473,97 3543,45 3578,88 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 340,45 360,62 374,64 389,08 403,95 415,15 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3851,29 3710,08 3702,01 3656,81 3653,04 3615,03 
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          DCF høj vækst 
         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

347,78 375,60 395,94 415,24 433,22 449,63 
  NDA 4155,84 3934,12 3864,18 3912,48 3902,60 3917,68 3915,31 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

569,50 445,54 347,64 425,12 418,13 452,01 
  

WACC = 6,69 % 
       

WACC 0,07 

Diskontering faktor   1,07 1,14 1,21 1,30 1,38   Gælds omk. 0,03 

        

Ejernes 
afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

533,79 391,41 286,26 328,11 302,48 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1842,05 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

9637,71 
  PV terminalværdi 6971,96 

        

          Total virksomhedsværdi 8814,01 
        minus forpligtigelser 25 % 2203,50 
        

          
Værdi af EK 6610,51 

      
Nuværende 188,94 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 161,23 

      
- 1 % oms 161,23 

        

  -27,71 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3344,00 3477,76 3599,48 3707,47 3800,15 3876,16 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 347,78 375,60 395,94 415,24 433,22 449,63 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3934,12 3864,18 3912,48 3902,60 3917,68 3915,31 
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Bilag nr. 15: Følsomhed PM 
DCF svag vækst 

     
jf. ændring i PM, ændres Cash flowet 

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

330,56 340,48 350,69 361,21 372,05 417,44 
  NDA 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
  FCFF = DO-DNDA 

 
597,46 446,34 321,91 370,84 338,73 419,76 

  WACC = 6,69 % 
      

  WACC 0,07 

Diskontering faktor   1,07 1,14 1,21 1,30 1,38   Gælds omk. 0,03 

        
Ejernes afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

560,00 392,12 265,07 286,22 245,04 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1748,44 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

8950,16 
  PV terminalværdi 6474,59 

        

          Total virksomhedsværdi 8223,04 
        minus forpligtigelser 25 % 2055,76 
        

          
Værdi af EK 6167,28 

      
Nuværende 159,34 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 150,42 

      
Pm - 1 % point 150,42 

        
  -8,92 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3305,60 3404,77 3506,91 3612,12 3720,48 3794,89 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 330,56 340,48 350,69 361,21 372,05 417,44 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
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          DCF høj vækst 
         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

337,60 354,48 370,43 385,25 398,73 451,76 
  NDA 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
  FCFF = DO-DNDA 

 
521,68 387,58 282,67 356,43 343,34 413,98 

  WACC = 6,69 % 
      

  WACC  0,07 

Diskontering faktor   1,07 1,14 1,21 1,30 1,38   Gælds omk. 0,03 

        
Ejernes afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

488,97 340,50 232,76 275,09 248,37 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1585,69 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

11218,95 
  PV terminalværdi 8115,84 

        

          Total virksomhedsværdi 9701,53 
        minus forpligtigelser 25 % 2425,38 
        

          
Værdi af EK 7276,15 

        Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 177,47 

      
Nuværende 188,94 

        
Pm - 1 % point 177,47 

        
  -11,47 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3376,00 3544,80 3704,32 3852,49 3987,33 4106,95 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 337,60 354,48 370,43 385,25 398,73 451,76 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
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Bilag nr. 16: Følsomhed WACC 
DCF svag vækst 

         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 
  NDA 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

610,69 473,58 356,98 414,19 390,82 442,53 
  

WACC = 5,69 % 
       

WACC  0,06 

Diskontering faktor   1,06 1,12 1,18 1,25 1,32   Gælds omk. 0,03 

        
Ejernes afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

577,81 423,96 302,37 331,94 296,35 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1932,43 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

11992,74 
  PV terminalværdi 9093,87 

        

          Total virksomhedsværdi 11026,30 
        minus forpligtigelser 25 % 2756,57 
        

          
Værdi af EK 8269,72 

      
Nuværende  159,34 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 201,70 

      

Ændring i wacc 1 % 
point 201,7 

        
  42,36 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3305,60 3404,77 3506,91 3612,12 3720,48 3794,89 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
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DCF høj vækst 
         

          
  12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 

  Do 
 

351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 
  NDA 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
  

FCFF = DO-DNDA 
 

535,18 415,94 319,71 402,66 399,16 438,62 
  

WACC = 5,69 % 
       

WACC 0,06 

Diskontering faktor   1,06 1,12 1,18 1,25 1,32   Gælds omk. 0,03 

        
Ejernes afkastkrav 0,08 

PV FCFF 
 

506,37 372,36 270,80 322,70 302,68 
 

Ek 0,75 

PV FCFF Total 1774,91 
      

GF 0,25 

Terminalværdi 
      

16305,61 
  PV terminalværdi 12364,25 

        

          Total virksomhedsværdi 14139,16 
        minus forpligtigelser 25 % 3534,79 
        

          
Værdi af EK 10604,37 

      
Nuværende 188,94 

Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 258,64 

      

Ændring i wacc 1% 
point 258,64 

        
  69,70 

          Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3376,00 3544,80 3704,32 3852,49 3987,33 4106,95 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
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Bilag nr. 17 Ændring i faktorer 
Ændring i Faktor 

   

  

Scenarie 1 forventet vækst Scenarie 2 høj vækst 

WACC - 1 % point 42,36 69,70 

BETA 0,1 13,00 20,27 

PM - 1 % point -8,92 -11,47 

OMS - 1 % point -17,54 -27,71 

MRP - 1 % point 94,07 171,38 
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Bilag nr. 18: Følsomhed forventet vækst 
Ejernes afkastkrav ved forskellige BETA værdier         

    
      

  
  rf 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 

  BETA 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 
  MRP 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 
    

      

  
  Ejernes afkast 0,069 0,0714 0,0738 0,0762 0,0786 0,081 0,0834 

  Lånerente 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 
  

          VAR I WACC VED FORSKELLIG BETA OG KAPITALSTRUKTUR       
    

      

  
  WACC EK 65 % 0,05598 0,05754 0,0591 0,06066 0,06222 0,06378 0,06534 

  WACC EK 70 % 0,05784 0,05952 0,0612 0,06288 0,06456 0,06624 0,06792 
  WACC EK 75 % 0,0597 0,0615 0,0633 0,0651 0,0669 0,0687 0,0705 
  WACC EK 80 % 0,06156 0,06348 0,0654 0,06732 0,06924 0,07116 0,07308 
  WACC EK 85 % 0,06342 0,06546 0,0675 0,06954 0,07158 0,07362 0,07566 
  

          SPÆND               
  WACC EK 65 % 179,21 171,87 165,12 158,88 153,11 147,75 142,76 

  WACC EK 70 % 183,65 175,96 168,9 162,39 156,38 150,8 145,61 
  WACC EK 75 % 187,69 179,68 172,34 165,58 159,34 153,56 148,2 
  WACC EK 80 % 191,39 183,08 175,47 168,48 162,04 156,08 150,55 
  WACC EK 85 % 194,78 186,2 178,35 171,14 164,51 158,38 152,7 
  

          

          

          DCF svag vækst 
         

            12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 
  Do 

 
343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

  NDA 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
  FCFF = DO-DNDA 

 
610,69 473,58 356,98 414,19 390,82 442,53 

  WACC = 6,69 % 
      

  
  Diskontering faktor   1,07 1,14 1,21 1,30 1,38   
  

          PV FCFF 
 

572,39 416,05 293,95 319,67 282,72 
   PV FCFF Total 1884,78 

        Terminalværdi 
      

9435,65 
  PV terminalværdi 6825,80 

    

WACC 6,69 0,07 
 

      

Gælds omk. 0,03 
 Total virksomhedsværdi 8710,57 

    

Ejernes afkastkrav 0,08 
 minus forpligtigelser 25 % 2177,64 

    

Ek 
 

0,75 
 

      

GF   0,25 
 Værdi af EK 6532,93 

        
Værdi af aktie pr stk. 41 
mio. 159,34 
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Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3305,60 3404,77 3506,91 3612,12 3720,48 3794,89 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 343,78 367,71 385,76 404,56 424,13 440,21 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3888,94 3783,08 3811,86 3802,23 3835,55 3833,22 
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Bilag nr. 19: Følsomhed stærk vækst 
Ejernes afkastkrav ved forskellige BETA værdier         

    
      

  
  rf 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 0,0162 

  BETA 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 
  MRP 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 
    

      

  
  Ejernes afkast 0,069 0,0714 0,0738 0,0762 0,0786 0,081 0,0834 

  Lånerente 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 0,0318 
  

          VAR I WACC VED FORSKELLIG BETA OG KAPITALSTRUKTUR       
    

      

  
  WACC EK 65 % 0,05598 0,05754 0,0591 0,06066 0,06222 0,06378 0,06534 

  WACC EK 70 % 0,05784 0,05952 0,0612 0,06288 0,06456 0,06624 0,06792 
  WACC EK 75 % 0,0597 0,0615 0,0633 0,0651 0,0669 0,0687 0,0705 
  WACC EK 80 % 0,06156 0,06348 0,0654 0,06732 0,06924 0,07116 0,07308 
  WACC EK 85 % 0,06342 0,06546 0,0675 0,06954 0,07158 0,07362 0,07566 
  

          SPÆND               
  WACC EK 65 % 232,05 218,98 207,3 196,82 187,35 178,76 170,92 

  WACC EK 70 % 233,29 220,09 208,31 197,74 188,19 179,53 171,64 
  WACC EK 75 % 234,29 221,08 209,21 198,56 188,94 180,22 172,28 
  WACC EK 80 % 235,38 221,97 210,01 199,29 189,61 180,84 172,85 
  WACC EK 85 % 236,38 222,76 210,73 199,95 190,22 181,4 173,37 
  

          DCF høj vækst 
         

            12/13 13/14E 14/15E 15/16E 16/17E 17/18E Terminal 
  Do 

 
351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 

  NDA 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 
  FCFF = DO-DNDA 

 
535,18 415,94 319,71 402,66 399,16 438,62 

  WACC = 6,69 % 
      

  
  Diskontering faktor 1,07 1,14 1,21 1,30 1,38   
  

          PV FCFF 
 

501,62 365,41 263,26 310,77 288,76 
   PV FCFF Tota 1729,82 

        Terminalværdi 
      

11886,75 
  PV terminalværdi 8598,93 

        

      

WACC 6,69 0,07 
 

Total 
virksomhedsværdi 10328,75 

    

Gælds 
omk. 

 
0,03 

 
minus forpligtigelser 
25 % 2582,19 

    

Ejernes afkastkrav 0,08 
 

      

Ek 
 

0,75 
 Værdi af EK 7746,56 

    

GF   0,25 
 

Værdi af aktie pr 
stk. 41 mio. 188,94 
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Omsætning 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 

  2991,60 3097,20 3200,00 3376,00 3544,80 3704,32 3852,49 3987,33 4106,95 

Vækst i procent 0,04 0,03 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

                    

OG/PM efter skat 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

                    

AOH 0,69 0,73 0,77 0,85 0,90 0,92 0,95 0,97 0,99 

                    

RNOA/ROIC 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

          

          DO 313,52 319,01 323,52 351,10 382,84 407,47 431,48 454,56 476,41 

NDA 4335,65 4242,74 4155,84 3971,76 3938,67 4026,43 4055,25 4110,65 4148,43 

 

 


