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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The purpose of this Master Thesis is to analyze the current value of one Matas-share in order to 

submit a recommendation to existing or potential investors at the 20th of May 2014. 

This was done by analyzing Matas' current fundamental situation through a strategic analysis, an 

analysis of Matas' ownership and a financial analysis. Based on the analysis Matas can be described 

as a solid and profitable company whose many years in the industry is the basis of their strong and 

dominant market position.  

However, the primary challenge for Matas is that the only identified growth potential is selling pre-

scription drugs, which only is an option if the Danish pharmacy sector get liberalized.  

Furthermore, the financial analysis showed that Matas in the last four years has been improving 

their profitability and reduced their debt-equity ratio. 

Based on the results of the analysis, budget assumptions were setup and, accordingly, the final valu-

ation of Matas was made. In this regard I made two budgets: scenario 1, which was made on the 

basis of Matas’ current fundamental situation and scenario 2, which should reflect the potential val-

ue of Matas, if the Danish pharmacy sector gets liberalized.  

The primary valuation was based on the DCF-model, which was supplemented with a multiple 

valuation based on P/E.  

Based on the valuation of Matas’ current fundamental situation, the share price of the 20th may 

2014 was estimated to be 147,1 DKK per share, which shows that the Matas-share is overestimated 

with approximately 4,7 %. Therefore, I recommend current investors to SELL Matas-shares and 

potential investors to NOT BUY Matas-shares. 

Based on the valuation of scenario 2, Matas’ share price was estimated to be 164,3 DKK per share, 

which shows that, if the Danish pharmacy sector gets liberalized, the Matas-share has a potential 

increase of 6,7 % in relation to the actual stock price on the 20th may 2014.  
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INTRODUKTION 

1. Problemafklaring 

I de seneste år har der været langt i mellem børsintroduktionerne på Børsen i København. Børsnote-

ringer sker ofte i godt ”investeringsvejr” med en god økonomisk vejrudsigt. Normen er at udsigter-

ne for de selskaber, der noteres, sker på et aktiemarked, som har afkastvinden i ryggen. De gode 

danske aktiers afkasttider har betydet, at Danmark i dag har verdens dyreste aktier. Dette har endvi-

dere betydet, at investorerne har sænket risikoparaderne efter mere end en tredobling af det danske 

aktieindeks, siden bunden blev nået i marts 2009.
1
 

Matas blev i juni 2013 børsintroduceret på Børsen i København med en udbudskurs på 115 kr. pr. 

aktie, og har siden haft afkastvinden i ryggen, da Matas-aktien den 20.05.2014 har en kurs på 154 

kr. pr. aktie, hvilket svarer til en stigning på næsten 34 % i forhold til udbudskursen.
2
  

Et halvt år efter børsnoteringen valgte kapitalfonden CVC Capital Partners (herefter omtalt CVC), 

hovedaktionæren i Matas, at trække sig helt ud af selskabet ved at sælge resten af sin aktiepost på 

knap 20 pct.
3
 Kapitalfonde afleverer ofte selskaberne i økonomisk topform, hvorfor risikoen for 

kortsigtede skuffelser ofte er meget lille. Omvendt ses potentialet i selskaberne ofte at være tilende-

bragt.
4
 Kapitalfonden CVC købte Matas i 2007, og i 2012 prøvede de at sælge Matas til udenland-

ske industrielle købere, men da det ikke lykkedes, valgte de i stedet at børsnotere Matas for på den 

måde at komme ud af virksomheden. CVC har under deres ejerskab nedbragt omkostningerne væ-

sentlig i Matas og gjort selskabet mere lønsomt. Det er dog ikke lykkedes dem, at skabe nogen sær-

lig vækst under deres ejerskab.
5
 Den manglende interesse for købet af Matas skyldes netop, at de 

udenlandske industrielle købere mente, at Matas havde begrænsede vækstmuligheder, hvilket betød, 

at de ikke kunne se investeringspotentiale i Matas.  

Som investor kan man derfor stille sig selv det spørgsmål, om Matas er en god investering, når in-

gen udenlandske industrielle købere så investeringspotentialet? 

I Matas’ prospekt er den mest fremhævede vækstmulighed salg af receptpligtig medicin, såfremt 

apotekernes monopol i Danmark ophæves. En sådan liberalisering ville gøre det muligt for Matas at 

                                                 
1
 nordnetbloggen.dk, kapitalfondsexit på børsen, 2014 

2
 euroinvestor.dk, nasdaq-omx-copenhagen matas a/s, 2014 

3
 retailnews.dk, storaktionaer saelger ud af matas aktier, 2013 

4
 nordnetbloggen.dk, kapitalfondsexit på børsen, 2014 

5
 borsen.dk, børsen sidste udvej for salg af Matas, 2013 

http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/matas-a-s,
http://www.retailnews.dk/article/view/120302/storaktionaer_saelger_ud_af_matas_aktier
http://borsen.dk/
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få del i et marked, som i 2012 udgjorde næsten 9 mia. kr., hvilket svarer til størrelsen på Matas’ 

nuværende marked. Ved børsnoteringen af Matas var en liberalisering af apotekersektoren ikke på 

den politiske dagsorden.
6
 Efterfølgende er debatten herom for alvor blevet åbnet, da Produktivitets-

kommissionen i starten af april 2014 kom med deres anbefalinger til fremtidens apotekersektor. Her 

anbefaler de regeringen og Folketinget at slå hul på apotekernes monopol og derved lade andre bu-

tikskæder få lov at drive apoteker med den betingelse, at de giver kunderne den samme faglig betje-

ning som på de nuværende apoteker.
7
 Samtidig viser en ny undersøgelse udgivet af Dansk Erhverv, 

at 65 % af alle danskere synes, det ville være fint at købe sin receptpligtige medicin uden for apote-

kerne.
8
  

Som investor kan man derfor interessere sig for, hvor meget aktiekursen i Matas potentielt ville 

ændre sig ved en liberalisering af apotekersektoren. 

1.1 Problemfeltet 

Problemfeltet for denne afhandling tager udgangspunkt i en værdiansættelse af Matas, hvor målsæt-

ningen er at kunne sammenholde, hvorvidt Matas’ faktiske værdi afspejler aktiekursen den 

20.05.2014. Endvidere vil jeg også undersøge Matas’ potentielle værdi ved en liberalisering af apo-

tekersektoren.  

Afhandlingens formål er at udarbejde en uvildig værdiansættelse af Matas for herigennem at kunne 

forelægge en anbefaling til eksisterende eller potentielle investorer i Matas.  

1.2 Problemformulering 

På baggrund af problemfeltet kan den endelige problemformulering for afhandlingen opstilles. 

Hvad er den aktuelle værdi af Matas-aktien, og hvilken anbefaling kan der forelægges den 

20.05.2014 på denne? 

Jeg har i forbindelse med min problemformulering opstillet en række undersøgelsesspørgsmål, som 

skal hjælpe til at strukturere og besvare problemformuleringen. Overordnet er den valgte struktur 

for analysen lagt til grund for at lave en bedst mulig værdiansættelse af Matas.  

Som udgangspunkt vil jeg lave en strategisk analyse af Matas, idet denne har stor betydning for 

vurderingen af Matas’ fremtidige indtjening og dermed deres aktuelle værdi. Formålet med den 

strategiske analyse er at undersøge de ikke-finansielle faktorer, som har indflydelse på værdiskabel-

                                                 
6
 detailfolk.dk, apoteker ser ud til at kunne beholde monopol, 2013 

7
 politiken.dk, salg af receptmedicin, 2014 

8
 danskerhverv.dk, Danskerne åbne overfor apoteker i supermarkeder, 2014 

http://detailfolk.dk/detailnyheder/apoteker_ser_ud_til_at_kunne_beholde_monopol
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sen samt den fremtidige indtjening i Matas. Den strategiske analyse vil bestå af en markeds-, kon-

kurrent- og omverdensanalyse, samt en internanalyse af værdiskabelsen i Matas, som har til formål 

hver især at besvare følgende spørgsmål: 

 Hvilke markeder operer Matas på, og hvordan kan disse vurderes med henblik på fremtidig 

indtjening? 

 Hvordan kan konkurrencesituationen vurderes med henblik på fremtidig indtjening? 

 Hvilke faktorer fra omverdenen har indflydelse på Matas’ fremtidige indtjening? 

 Hvilke ressourcer og kompetencer bidrager i særdeleshed til Matas’ værdiskabelse? 

Grundet CVC´s exit fra Matas, har jeg valgt også at lave en analyse af ejerskabet i Matas, som har 

til formål at give et billede af, hvorledes CVC’s afgang vil påvirke værdiskabelsen i Matas ved at 

besvare spørgsmålet: 

 Hvad betyder CVC’s exit for Matas’ fremtidige værdiskabelse? 

Derudover vil jeg analysere Matas’ finansielle situation, som vil bestå af en rentabilitets- og likvidi-

tetsanalyse, samt analyse af Matas finansielle risici. Formålet er at tilrettelægge en nøgletalsanalyse, 

som systematisk kan forklare og påpege årsagerne til Matas’ økonomiske udvikling. Herunder vil 

jeg særligt lægge vægt på at undersøge:  

 Hvordan kan Matas’ finansielle situation vurderes med henblik på deres rentabilitet og li-

kviditet? 

 Hvilke finansielle risici har Matas, og hvad er deres mulighed for at påvirke disse?  

For at lave en god værdiansættelse er det vigtigt at udarbejde et realistisk budget, hvilket vil blive 

gjort på baggrund af resultaterne fra analysen, som skal besvare følgende spørgsmål: 

 Hvilke budgetforudsætninger er forsvarlige at estimere ud fra analysen?  

Jeg vil opstille to budgetter, scenarie 1, som bliver lavet på baggrund af Matas’ nuværende funda-

mentalsituation, og scenarie 2, som afspejler Matas potentielle værdi ved en liberalisering af apote-

kersektoren. Værdiansættelsen af Matas udarbejdes på baggrund af de opstillede budgetter med 

udgangspunkt i en værdiansættelse med DCF-modellen, som suppleres med en værdiansættelse 

med P/E multipel. Disse har til formål at besvare følgende spørgsmål: 

 Hvad er Matas’ aktuelle aktiekurs, og hvorvidt stemmer den overens med den nuværende 

aktiekurs? 

 Hvad er Matas’ potentielle aktiekurs ved en liberalisering af apotekersektoren?  

 Hvilke usikkerheder rummer værdiansættelsen, og hvad kan det betyde for resultatet?  

 Hvad vil anbefalingen til en potentiel/nuværende investor være for investeringer i Matas?  
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De opstillede problemstillinger har til formål at besvare og drage konklusioner i forhold afhandlin-

gens overordnede problemformulering. 

1.3 Afgrænsning 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de afgrænsninger, jeg har foretaget i forhold til problemformule-

ringen.  

Jeg afgrænser afhandlingens analyse til kun at omfatte danske samfundsforhold, hvilket skyldes, at 

Matas, foruden sine to butikker i Sverige, kun operer i Danmark. Den strategiske analyse vil derfor 

udelukkende tage udgangspunkt i den danske forbrugeradfærd og markedsudvikling med mere. 

Jeg har rent tidsmæssigt afgrænset afhandlingen til at starte april 2009. Dette skyldes, at Matas i 

2007 blev opkøbt af kapitalfonden CVC, hvilket medførte omfattende organisationsændringer samt 

ændret virksomhedsstruktur, hvor Matas fik moderselskabet Mholding A/S. Endvidere medførte det 

i år 2009 en ændret regnskabspraksis fra IAS til IFRS. I denne sammenhæng bør det også nævnes, 

at der i regnskabsanalysen og værdiansættelsen hovedsageligt anvendes regnskabstallene på kon-

cernniveau for årene 2009-2012. Jeg vil dog i analysen også inddrage relevante oplysninger og tal 

fra Matas’ 3. kvartalsregnskab 2013/14.  

Matas’ regnskabsår er 01.04.2009 – 31.03.2010, hvorfor årsrapporten skrives 2009/10. Dette vil jeg 

i min opgave omtale som år 2009.  

I forbindelse med børsintroduktionen ændrede modelselskabet navn fra Mholding A/S til Matas 

A/S, samtidig ændrede datterselskabet Matas A/S navn til Matas Operations A/S. I denne sammen-

hæng skal det nævnes, at omtalen af Matas i denne afhandling henfører til moderselskabet Matas 

A/S, såfremt andet ikke fremgår tydeligt.  

Jeg har taget udgangspunkt i potentielle og nuværende investorer i Matas, som værende målgruppen 

for afhandlingen (udsigtsniveauet). Derudover betragter jeg mig selv som en ekstern uvildig analy-

tiker, der vil vurdere en fair pris af Matas. Derfor er jeg således at opfatte som værende rådgiver for 

nuværende eller potentielle investorer (betragtningsniveauet).  

Herudover afgrænses dataindsamlingen til d. 20.05.2014. Denne dato er valgt, da værdiansættelsen 

laves til denne dato, hvorfor den ikke tager udgangspunkt i information tilgængeligt efter denne 

dato.  

Såfremt det findes relevant at foretage yderligere afgrænsninger, vil det tilkendegives løbende gen-

nem opgaven.  
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2. Metode 

Dette kapitel har til formål at beskrive den metodiske ramme, som ligger til grund for afhandlingen. 

Det overordnede sigte for følgende afsnit er derfor at præsentere de metodiske valg og overvejelser, 

som jeg gennem projektforløbet har foretaget med henblik på at skabe sammenhæng mellem opga-

vens empiri, teori og feltforståelse. Som udgangspunkt vil jeg definere min videnskabelige tilgang 

for dermed at kunne fastsætte min metodiske tilgang. Herefter vil jeg præsentere og vurdere afhand-

lingens empiriske grundlag, herunder hvilke dataindsamlingsmetoder jeg har brugt. Efterfølgende 

vil undersøgelsens kvalitet blive vurderet med henblik på at analysere validitet og reliabilitet i for-

hold til formålet. 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Den videnskabsteoretiske tilgang fungerer som et fundament, der udgør udgangspunktet for afhand-

lingens teoretiske og metodiske ramme. Afhandlingen tager generelt udgangspunkt i det neo-

positivistiske paradigme, som er en gren indenfor positivismen. 

Positivismen bygger på den opfattelse, at der kun findes én sandhed om et bestemt emne, og at for-

skeren betragtes som værende objektiv, hvorfor han hverken påvirker eller påvirkes af det under-

søgte emne. Neo-positivismen kan betegnes som en mere logisk positivisme, idet den sætter 

spørgsmålstegn ved, om man kan arbejde fuldstændig upåvirket af ens følelser og værdier. Dette 

betyder også, at den sætter spørgsmålstegn ved, om forskeren kan betragtes som værende fuldkom-

men objektiv.
9
 

Igennem den videnskabsteoretiske tilgang ønsker jeg at søge den objektive sande prisfastsættelse af 

Matas-aktien. Jeg erkender dog, at alle værdiansættelser indeholder en vis grad af subjektivitet, 

hvilket vil sige, at min værdiansættelse i forhold til en andens sjældent ville blive helt ens. Ved 

denne erkendelse vil jeg, i så vidt omfang det er muligt, fralægge mig denne subjektivitet og lade 

mig styre af mine resultater, som vil danne grundlag for den endelige prisfastsættelse. Den neo-

positivistiske tilgang forudsætter derfor, at jeg gennem hele afhandlingen er opmærksom og erken-

der mine holdninger og værdier, som vil kunne påvirke indsamlingen og bearbejdelsen af empirien 

for herigennem ikke at påvirke mine resultater i en bestemt retning.
10

 

Konsekvensen for valget af den neo-positiviske tilgang er, at den forudsætter en induktiv tilgang til 

afhandlingens metode. Induktivisme er en empirisk funderet undersøgelse, der forudsætter, at man 

                                                 
9
 Fuglsang & Olsen, 2004. side 55-60 

10
 Fuglsang & Olsen, 2004. side 59-60 
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som forsker går åbent ind i undersøgelsen.
11

 Den induktive tilgang er baseret på singulære observa-

tioner, som skal føre til generaliseringer. Det er netop sådan, jeg arbejder, når jeg skal estimere et 

budget for Matas. Dette gør jeg ved at lave forskellige analyser for at kunne sige noget generelt om 

Matas’ fremtidige indtjening. Det store problem ved induktivismen er, at jeg kan generalisere på 

baggrund af det, jeg ved, men den siger ikke noget om, hvornår jeg ved nok til at generalisere. Så 

hvordan ved jeg, at jeg har fået det hele med, eller er der nogle vigtige ting, jeg overser ved Matas? 

Denne problemstilling kendes også som induktionsproblemet.
12

  

2.2 Metodisk tilgang  

Den metodiske tilgang ligger til grund for, hvilken metode jeg vil bruge til at anskue indsamlingen 

og analysen af mit empiriske materiale. Dette valg har betydning for afhandlingen og de resultater, 

som fremkommer gennem analysen.  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i den kvantitative metode, hvilket skyldes, at analysens formål 

er at estimere et realistisk budget for Matas. Kvantitative metoder er karakteriseret ved at være mål-

bare og gør det muligt at kunne foretage beregninger.
13

 

Den kvantitative metode vil tage udgangspunkt i indholdsanalysen, som er en teknik, hvor man bry-

der indholdet i en tekst i mindre dele for at analysere tekstindholdet. Indholdsanalysen kan ved at 

sammenligne indhold på tværs af mange tekster anvendes til at afsløre aspekter af tekstens indhold, 

som er svære umiddelbart at se.
14

 Dette vil blive benyttet i forbindelse med den strategiske analyse, 

hvor det her er vigtigt at skabe en dyb forståelse for Matas’ value drivers og den finansielle analyse, 

hvor det er med til at give en bedre forståelse af Matas’ økonomiske situation.  

2.3 Empirisk grundlag  

I dette afsnit vil jeg vurdere mit indsamlede datamateriale og redegøre for, hvad der er særlig vigtigt 

at være opmærksom på, når jeg anvender det. Det empiriske grundlag for denne afhandling vil være 

baseret på eksterne datakilder, herunder databaser og skriftlige kilder. Derudover har jeg gennem 

hele afhandlingens forløb haft løbende kontakt med Jesper Breitenstein, Investor relations hos Ma-

tas, som jeg tidligt i projektforløbet kontaktede.  

                                                 
11

 Voxted, 2008. side 104-105 
12

 Fuglsang & Olsen, 2004. side 58-65 
13

 Fuglsang & Olsen, 2004. side 340-342 
14

 Fuglsang, Olsen & Hagedorn-Rasmussen red, 2010. side 61-62 
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Først og fremmest vil det empiriske materiale bestå af Matas’ offentligt tilgængelige årsrapporter 

fra 2008-2012, samt det for nyligt udgivne virksomhedsprospekt, som blev udarbejdet i forbindelse 

med børsnoteringen i juni 2013. Årsrapporten kan generelt opdeles i eksterne finansielle regnskaber 

og eksterne ikke-finansielle regnskaber og beretninger.   

Eksterne ikke-finansielle regnskaber og beretninger: Ledelsesberetningen er en obligatorisk del af 

årsrapporten ifølge årsregnskabsloven, imens supplerende beretninger er frivillige. Matas’ årsrap-

porter indeholder ingen supplerende beretninger, kun en ledelsesberetning. Det er vigtigt at forholde 

sig til, at dette formentligt er et bevidst valg fra Matas’ side og derfor også kan ses som en strate-

gi.
15

 Det samme vil gælde for anvendelsen af Matas’ hjemmeside, som i høj grad også kan ses som 

en strategisk platform for Matas, idet de selv vælger, hvad der skal stå – som børsnoteret selskab vil 

der dog være anbefalinger omkring, hvad de bør oplyse på hjemmesiden. 

Eksterne finansielle regnskaber: De eksterne finansielle regnskaber er særligt interessante, idet de 

udarbejdes på baggrund af et fælles sæt regler, som betyder, at Matas ikke kun kan nøjes med at 

afgive de informationer, de selv finder mest fordelagtig – det samme er gældende for Matas’ pro-

spekt. Endvidere skal informationerne i de eksterne finansielle regnskaber og prospektet revideres 

af revisorer og således leve op til konkrete kvalitetskrav. Samtidig sætter regnskabslovgivningen 

begrænsninger for, hvad virksomhederne behøver at oplyse, hvorfor der i nogle tilfælde kunne være 

ønsket mere information. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at Matas stadig har ind-

flydelse på valget af nogle af de ting, der står både i årsrapporten og prospektet.
16

  

Jeg har benyttet kontakten med Jesper Breitenstein til at supplere med information om Matas, som 

ikke var offentlig tilgængeligt. Intentionen bag dette har været at få en mere dybdegående forståelse 

af Matas’ fundamentalsituation. Jeg har både haft kontakt via mail og telefon, (mailkorrespondan-

cerne er vedlagt på CD). Ulempen ved kontakten med Jesper Breitenstein er, at han på grund af sin 

stilling i Matas givetvis ikke ønsker at udvise nogen form for negativitet eller kritisk stillingtagen. I 

mit tilfælde har jeg dog udelukkende brugt ham til at søge information, som jeg ikke havde adgang 

til på anden måde, hvorfor jeg ikke mener, han kan have påvirket mine resultater.  

Empirien vil derudover bestå af statistikker fra Danmarks statistikbank, som indeholder oplysninger 

omkring detailhandlens omsætning fordelt på branche eller varegrupper, husstandenes årlige for-

brug fordelt på varegrupper, renteudviklingen med mere. I denne sammenhæng har jeg haft kontakt 

med Bao Chau Do, som er statistikforfatter hos Danmarks Statistik. Bao Chau Do har bidraget med 

                                                 
15

 Fuglsang, Olsen & Hagedorn-Rasmussen red, 2010. side 55-60 
16

 Fuglsang, Olsen & Hagedorn-Rasmussen red, 2010. side 70-71 
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oplysninger til statistikkerne, som ikke var offentligt tilgængelige. 

Afhandlingen vil desuden også være baseret på sekundære eksterne kilder, såsom artikler, fonds-

børsmeddelelser, eksperters aktieanalyser af Matas, konkurrenters årsrapporter med mere. Her vil 

jeg på samme vis forholde mig til de forskellige interesser og strategier, der kan ligge bag udgivel-

serne.  

2.4 Kvalitetssikring 

Når jeg vurderer kvaliteten af min undersøgelse, benytter jeg de metodiske kvalitetskriterier validi-

tet og reliabilitet. Disse to kvalitetskriterier har også spillet en rolle i udviklingen af mit undersøgel-

sesdesign, herunder bl.a. dataindsamling og valg af teori. 

Reliabilitet forstås som resultaternes pålidelighed, hvorfor det er vigtigt løbende at vurdere resulta-

terne af analyserne.
17

 Dette gøres ved at vurdere, om både produktionen og bearbejdningen af da-

taen er pålidelig, eller om undersøgelsen er blevet påvirket i en bestemt retning. For at styrke af-

handlingens reliabilitet har jeg ekspliciteret og gennemsigtiggjort processen, så det hele tiden er 

klart og tydeligt, hvordan resultaterne er opnået. Dette har jeg blandet andet gjort i forhold til mit 

valg af teori, hvor jeg har tydeliggjort hvad de forskellige teorier skal undersøge samt klargjort de-

res begrænsninger. Det samme gælder for empirigrundlaget, hvor vurderingen heraf bl.a. anvendes 

til at diskutere, hvilke begrænsninger dataindsamlingen har.  

Med begrebet validitet vurderes undersøgelsens gyldighed.
18

 Jeg spørger i denne forbindelse mig 

selv, om jeg i virkeligheden undersøger det, der var hensigten, om resultaterne er tilstrækkelige til 

den sammenhæng, de skal anvendes i, og i hvilken grad der er grundlag for at kunne konkludere på 

det. Endvidere vil validitet blandt andet opnås ved hele tiden at forsøge at verificere eller falsificere 

anvendte kilder og opnåede resultater. Det er på denne måde min egen opgave hele tiden at forholde 

mig kritisk til alle dele af afhandlingen og undersøge mulige fejlkilder.   

Ligeledes er det i afhandlingen vigtigt at forholde sig til den interne validitet. Med dette forstås de 

forandringer, der kan ske under min undersøgelse, hvor jeg skal være opmærksomme på historieef-

fekten, modningseffekten, udvalgsskævheder og frafald i undersøgelsen.
19

 Jeg forsøger at styrke 

den interne validitet ved at udfærdige afhandlingen i en dynamisk proces, hvor jeg løbende forhol-

der mig til, hvilke forhold der kan have ændret sig, som kan have påvirkning for mine resultater og 

dermed medtager dem i min videre analyse. 
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 Voxted, 2008. side 49 
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 Fuglsang, Olsen & Hagedorn-Rasmussen red, 2010. side 269 
19

 Voxted, 2008. side 45-50 
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2.5 Afhandlingsstruktur  

Afhandlingens struktur er præsenteret i nedenstående figur: 

 
Figur 2.1 – Egen indvirkning 

 

3. Teori 

Dette kapitel har til formål at klarlægge brugen, formålene og begrænsningerne ved den anvendte 

teori i afhandlingen. Dette vil jeg gøre ved at gennemgå og diskutere, hvad de valgte teorier kan 

benyttes til at analysere, samt hvad de ikke kan. I mit valg af teorier har jeg fokuseret på at anvende 

nyere modeller og referencerammer, for på den måde at inddrage nyeste forskning på området. Der 

vil dog også være et par ældre ”klassikere” at finde, hvilket skyldes, at de er tilstrækkelige til det de 

skal bruges til. 

3.1 Analysemetode 

Kapitel 4-6 består af en strategisk- og finansiel analyse af Matas samt en analyse af Matas’ ejerfor-

hold. Den strategiske analyse kan endvidere opdeles i en markeds-, konkurrent- og omverdensana-

lyse, samt en intern analyse af Matas. 

Markedsanalyse  

Referenceramme for markedsanalysen vil tage udgangspunkt i Aaker & McLoughlin (2010) Di-

mensions of a Market/Submarket Analysis.
20

 Her præsenterer de 8 dimensioner, som kan benyttes til 

at analysere aktuelle og potentielle markeder eller delmarkeder. Jeg har dog valgt kun at tage ud-

gangspunkt i 2 af de 8 dimensioner nemlig: Actual and potential Market og Market and Submarket 

                                                 
20

 Aaker & McLoughlin, 2010. side 61  
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growth, hvilket har den konsekvens, at jeg ikke helt følger Aaker & McLoughlins teori. Grundlaget 

for dette valg er, at formålet med denne analyse er at identificere, hvilke markeder Matas opererer 

på samt deres fremtidige vækst muligheder. Derudover vil de resterende dimensioner implicit være 

berørt i omverdens-, konkurrence- og værdianalysen, hvilket er endnu et argument for, at de ikke 

behøves medtaget her.  

Konkurrentanalyse 

Referencerammen for konkurrentanalysen vil tage udgangspunkt i Aaker & McLoughlin (2010) The 

Competitive Strength Grid.
21

 Baggrunden for dette valg er, at modellen kan give et billede af Matas’ 

placering i forhold til konkurrenterne. Analysen har til formål at identificere Matas’ konkurrenter 

samt at analysere konkurrencesituationen på markedet med henblik på at identificering mulige trus-

ler og muligheder for Matas’ fremtidig indtjening.  

Omverdensanalyse 

PEST-modellen benyttes i forbindelse med omverdensanalysen og vil blive brugt til at analysere 

faktorer i Matas’ omgivelser ved at fremhæve relevante forhold vedrørende: politiske, økonomiske, 

sociale og teknologiske forhold.
22

 PEST-analysen har til formål at undersøge, hvilke faktorer der 

driver forandringerne på samfundsniveau, og som dermed har betydning for markedet og dermed 

Matas’ indtjeningsevne. PEST-modellen er endvidere med til at give en forståelse af det bredere 

erhvervsmiljø og anvendes derfor også til at identificere fremtidige trusler og muligheder for her-

igennem at finde frem til Matas’ vækstmuligheder. 

PEST-modellen er efterhånden en ældre teori, hvorfor den med tiden også er blevet mere kritiseret 

for sine begrænsninger. Først og fremmest bygger den på historisk data og viser derfor de fremtidi-

ge udviklingstrends på baggrund af de historiske. Dette er kritisk for brugen af modellen, idet alle 

udviklingstrends må have en ende, hvorfor det risikeres, at analysens resultater kan vise sig at blive 

helt forkerte. Endvidere gør de hastige forandringer i samfundet det mere vanskeligt at forudse sam-

fundsudviklingen, som kan påvirke Matas i fremtiden, hvilket netop er modellens formål.  

En anden begrænsning ved PEST-modellen er, at den kun dækker det ydre miljø, og derfor skal 

resultaterne overvejes sammen med andre faktorer såsom selve organisationen og konkurrenterne. 

Denne begrænsning imødekommer jeg dog ved at lave en værdi- og konkurrenceanalyse.  

                                                 
21
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Intern analyse 

Business model Canvas skal danne grundlag for den interne analyse af Matas. Den er udviklet af 

Osterwalder i 2009 med input fra mere end 500 andre forskellige teoretikere.
23

 Formålet med denne 

analyse er at undersøge, hvilke value drivers som har betydning for Matas’ langsigtede værdiska-

belse. Business model Canvas er et værktøj til at beskrive rationalet bag en virksomhed, og hvordan 

den skaber, yder og fastholder værdi. Modellen bygger på en gennemgang af ni byggeklodser, som 

jeg har valgt at inddele yderligere i 4 grupper illustreret i nedenstående figur:
24

 

Figur 3.1 – Egen tilvirkning og Osterwalder & Pigneur, 2009 

Jeg vælger ikke at lave en analyse af gruppen ”finansielle forhold”, idet jeg i kapitel 5 laver en om-

fattende finansiel analyse, hvor disse to byggeklodser også indgår. 

Business model Canvas har en række begrænsninger, som er vigtige at tage hensyn til ved brugen af 

den. Den opfordrer eksempelvis ikke til at inddrage virksomhedens mission og vision i nogle af 

byggestene. Derudover tager den ikke hensyn til konkurrenter på markedet, hvilket jeg dog imøde-

kommer ved at lave en konkurrenceanalyse. Endvidere inddrager Canvas-modellen ikke vækstmu-

ligheder for virksomheden, hvilket er en væsentlig faktor for budgettet. Dette er dog heller ikke 

formålet ved brugen af den, da vækstmulighederne bliver analyseret med de eksterne analyser.  

Analyse af ejerforholdet 

Referencerammen for analysen af Matas’ ejerforhold vil tage udgangspunkt i videnskabelige artik-

ler indenfor feltet Corporate Governance, primært udarbejdet af Caspar Rose, som er professor på 

CBS med ekspertise i Corporate Governance, ejerskab og investor relations.
25

 Endvidere vil den 

bygge på en rapport fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006) omhandlende kapitalfonde i Dan-

mark.  

Finansiel analyse 

Referencerammen for den finansielle analyse vil tage udgangspunkt i Plenborg & Petersen (2008), 

kapitel 5-8, som omhandler rentabilitets- og likviditetsanalysen samt en analyse af de finansielle 
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24

 Bilag 1 – Business model Canvas 
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 experts.cbs.dk, Caspar Rose, 2014 
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risici, hvis struktur vil ligge til grund for en detaljeret analyse af Matas’ nøgletal og kapitalstruktur. 

Den finansielle analyse omfatter kun 4 regnskabsår, idet CVC gennemførte en akkvisition i Matas i 

2009. Udover store organisatoriske omstruktureringer betød dette også, at Matas ændrede regn-

skabspraksis fra IAS til IFRS.
26

 Derfor er det heller ikke muligt at benytte regnskabsårene før 2009, 

da dette ikke vil give et retvisende billede af Matas’ økonomiske udvikling. Typisk bør en finansiel 

analyse bygges på minimum 5 års historik, dette har dog ikke været muligt, hvilket betyder, at jeg 

skal være ekstra opmærksom på ikke at konkludere tendenser ud fra et for lille grundlag. Jeg vil 

dog, når det findes relevant, inddrage oplysninger og tal fra Matas’ 3. kvartalsregnskab 2013/14.  

3.2 Værdiansættelsesmetode  

Dette afsnit vil fokusere på, hvilke værdiansættelsesmetoder der er lagt til grund for værdiansættel-

sen af Matas. I denne afhandling har jeg til værdiansættelsen valgt at benytte DCF-modellen, som 

også er den mest udbredte i praksis, samt at supplere denne med en alternativ værdiansættelse med 

P/E multipel. 

Fordelen ved at benytte DCF-modellen er, at denne værdiansættelsesmetode er uafhængig af den 

anvendte regnskabspraksis, hvilket også betyder, at det ikke er nødvendigt at korrigere for forskelle 

i opgørelsesmetoderne, hvis to værdiansættelser skal sammenlignes.
27

  

Det er ligeledes fordelagtigt at supplere med P/E multipel, idet den undersøger om en aktie er over-, 

under- eller fair prisfastsat i forhold til andre virksomheder inden for samme branche. P/E multipel 

kan derfor være med til at give en indikation af, hvad prisen på Matas bør være. 

DCF- modellens væsentligste forudsætning er, at den anvender det frie Cash-flow (FCF) til 

værdiberegning.
28

 Modellen bygger på princippet om tilbagediskontering af de fremtidige Frie Cash 

Flow (FCF) for en given budgetperiode med tillæg af en terminalværdi vedrørende virksomhedens 

relative levetid.
 
DCF-modellen antager endvidere, at virksomhedens resultat og Cash-flow er kon-

stant i hele virksomhedens levetid. Endvidere forudsætter DCF at r(debt) = r(risk free rate), hvilket 

har den konsekvens, at aktivernes værdi bliver uafhængig af virksomhedens kapitalstruktur. Dette 

betyder endvidere, at DCF-modellen antager, at kapitalstrukturen er irrelevant for virksomhedens 

værdi.
29

  Dette betyder også, at selskabets fremadrettede kapitalstruktur er konstant, og at al over-

skudslikviditet udloddes. Disse antagelser kan i høj grad kritiseres og ses som en begrænsning for 

modellen. Dette skyldes, at når et selskab laver en ny investering, vil man ofte se, at kapitalstruktu-

                                                 
26
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 Sørensen, 2011. side 30-33 
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ren kan blive forskubbet, idet projektet skal finansieres med ny gæld. Når selskabet tilføjer ny gæld, 

vil den ofte være mere risikabel end den gamle, da den er efterstillet af tidligere gæld. Det vil også 

betyde en stigning af omkostningerne ved gælden samt risikoen. Endvidere vil WACC dermed også 

stige, hvilket netop modsiger antagelsen om evig konstant kapitalstruktur.  

Der er findes også en teoretisk baggrund for værdiansættelsen af aktier og virksomheder, hvis for-

udsætninger derfor også indgår i DCF-modellen. Herunder kan nævnes CAPM, den risikofrie rente, 

Beta, WACC og generel teori omkring kapitalstruktur. Det forudsættes, at læser af denne afhandling 

har kendskab til disse teorier, hvorfor jeg ikke vil forklare dem yderligere. Forudsætninger og bru-

gen af disse teorier vil dog blive argumenteret og behandlet i kapitel 7 værdiansættelsen. Nogle af 

deres forudsætninger indgår dog allerede implicit i de præsenterede forudsætninger for DCF-

modellen, idet denne bygger på disse teorier. 

 

4. Virksomhedspræsentation  

Formålet med dette kapitel er at præsentere en objektiv beskrivelse af Matas, med fokus på at klar-

lægge organisationen og dens historie, samt ejerforholdene og ledelsen. Dette skal benyttes som 

grundlag for den videre analyse af virksomheden. 

Matas er en detailforhandler inden for skønheds- og sundhedsprodukter, hvorfor de beskæftiger sig 

indenfor materialistbranchen. Matas har et karakteristisk one-stop butikskoncept, hvor deres pro-

duktportefølje består af produkter indenfor skønhed, personlig pleje, sundhed, farmaceutisk og ma-

terialhandel. Matas mener, at de står for kvalitet til rimelige penge og arbejder efter mottoet: "Det 

gode råd gør forskellen".
30

 

Matas' mission: "Vi vil hjælpe vore kunder med at have det godt, se godt ud og være i godt humør – 

for rimelige penge”.
31

 

Matas’ vision: ”Udnytte sit brand og sin unikke førende position på det danske marked for skøn-

heds- og sundhedsprodukter til at opnå en platform, hvorfra Selskabet kan skabe yderligere vækst i 

sin eksisterende forretning og selektivt udvide sine aktiviteter til beslægtede områder.”
32

 

4.1 Historien og produkterne 

Matas blev grundlagt i 1949 af tre selvstændige materialister, som var blevet opmærksomme på at 

de kunne opnå mængderabat, hvis de foretog fælles indkøb. Sammenslutningen blev hurtigt en suc-

                                                 
30
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ces og året efter bestod Matas A/S af ca. 60 materialister. Siden er antallet af butikker løbende ste-

get, og i dag har Matas 295 butikker i Danmark og 2 i Sverige.
33

  

I 1956 uarbejdede Matas grundloven for deres produkter i samarbejde med Steins Laboratorium.
34

 

Denne gælder stadig i dag og indebærer, at Matas’ produkter ikke må indeholde skadelige stoffer, at 

de kun må indeholde det, som er angivet på emballagen, samt at der skal være samme ensartede 

kvalitet for alle produkterne.  

Matas’ produktsortiment omfatter både internationale og danske mærker. De producerer ingen af 

deres varer selv, men køber dem af forskellige leverandører, som både bliver produceret indlands og 

udenlands. Matas kan i dag tilbyde et bredt sortiment og segmenterer selv deres i fire kategorier:
35

 

Beauty Shop: Beauty Shop tilbyder et bredt udvalg af produkter inden for Mass Beauty og High-

End Beauty, herunder kosmetik, dufte, hudpleje og hårpleje, der dækker kundernes hverdags- og 

luksusbehov for skønhedsprodukter. Matas er eneforhandler for visse Mass Beauty mærker i Dan-

mark, f.eks. Rimmel og Mavala. Derudover er Matas eneforhandler af sine egne mærker, Matas 

Natur og Plaisir, samt Matas Striberne, som er det vigtigste af Matas’ egne mærker.  

Vital Shop: Vital Shop blev introduceret i 1974 tilbyder en bred vifte af vitaminer, mineraler og 

kosttilskud. 

Material Shop: Material Shop tilbyder et bredt udvalg af produkter til husholdning og personlig 

pleje, herunder produkter til rengøring og vedligeholdelse, personlig soignering, babypleje og 

sportsrelaterede produkter.  

MediCare shop: Matas MediCare blev introduceret i 2005 herunder produkter til dermokosmetisk 

hudpleje, håndkøbsmedicin, sygepleje samt veterinære lægemidler. Indtil 2001 var apotekerne de 

eneste, som måtte forhandle lægemidler omfattet af lægemiddelloven. I 2001 blev apotekerloven 

lempet i forhold til håndkøbsmedicin, hvilket betød, at Matas kunne sælge ikke-receptpligtig medi-

cin, som er godkendt og besluttet til salg uden for apoteker af ministeriet for Sundhed og Forebyg-

gelse.
36

 Yderligere lempelser i loven førte til at Matas i 2011 indledte et historisk samarbejde med 

en apoteker fra Uldum om udlevering af receptpligtigmedicin i først tre Matas butikker. I 2012 er 

denne ordning udvidet til i alt 50 Matas-butikker landet over.
37
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Fra et tidligt tidspunkt begyndte Matas at fokusere på miljøet. i 90’erne iværksatte Matas et lands-

dækkende Matas Retursystem, hvilket betød at Matas dermed var den første kæde i Danmark, som 

tog emballage retur og sikrede genbrug. Ligeledes oprettede Matas i 1994 ”Matas Miljøfond”, hvil-

ket betød, at Matas i 1995 kunne præsentere to svanemærkede Matas-produkter. I dag kan Matas 

tilbyde ca. 90 svanemærkede egenvarer og derudover har de også en lang række samarbejdspartnere 

så som Kræftens Bekæmpelse, Misbrugsportalen, Julemærkefonden, Astma-Allergi Danmark, Bør-

neulykkesfonden med mere.
38

 

I 2008 lancerede Matas deres webshop, hvilket gjorde det muligt for kunderne få adgang til et bre-

dere udvalg af Matas’ produktsortiment end hos nogen af Matas’ fysiske butikker, og endvidere kan 

kunderne få varerne leveret til døren.
39

  

I 2010 introducerede Matas sin nye kundeklub Club Matas, der allerede efter et år havde 400.000 

medlemmer. For at gøre Club Matas endnu mere attraktiv for kunderne introducerede Matas i 2012 

et nyt loyalitetskoncept for de stærkeste B2C virksomheder i Danmark. Konceptet lanceres under 

navnet ClubM og er et partnerbaseret loyalitetsnetværk, som gør det muligt for medlemmerne af 

Club Matas at optjene Club Matas point hos 14 kendte detailforhandlere i Danmark. Club Matas 

havde i januar 2014 1,4 mio. medlemmer.
40

 

I 2013 lancerede Matas det helt nye butikskoncept StyleBox by Matas, som gør det muligt for Ma-

tas at tilbyde kunderne et udvalg af selektive skønhedsprodukter inden for luksushårple-

je/professionel hårpleje, neglepleje og makeup, samt tilbyde behandlinger med disse produkter i 

butikkerne, som ikke førhen har været at finde i Matas’ butikker. Matas opkøbte i forbindelse med 

lanceringen ni Esthetique butikker til at åbne under StyleBox-brandet. Esthetique Danmark A/S var 

en norskejet detailkæde inden for high-end beauty segmentet.
41

 Matas vil løbende vurdere det nye 

butikskoncepts kommercielle levedygtighed, når udrulning af nye butikker overvejes. Selskabet 

forventer på nuværende tidspunkt, at der vil være et potentiale for at åbne op til 50 StyleBox butik-

ker i regionale indkøbscentre og større byer i Danmark på mellemlangt sigt.
42

 

4.2 Ejerforhold og ledelsen 

I 2007 blev Matas kæden købt af kapitalfonden CVC, som året efter præsenterede en ny ejerskabs-

struktur i Matas. Dette betød, at størstedelen af Matas-butikkerne blev samlet under en kapitalkæde, 
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hvor CVC havde aktiemajoriteten. De privatejede butikker samarbejder fortsat med Matas A/S, 

hvor de gennem selskabet Materialisternes Invest ApS havde en betydelig minoritetspost.
43

  

I juni 2013 blev Matas A/S børsnoteret på Fondsbørsen (Nasdaq OMX Copenhagen). Både CVC og 

Materialisternes Invest solgte aktier, og i dag er CVC gået helt ud af Matas, mens Materialisternes 

Invest besidder minoritetsposter i selskabet. Matas’ beholdning af egne aktier svarede d. 31. decem-

ber 2013 til 0,2 % af aktiekapitalen.
44

 Matas’ storaktionærer består af KIRKBI Invest A/S (11 %) 

Capital Research & Management (5,8 %) samt Direktion og nøglemedarbejdere (0,9 %).
45

  

Matas overtog i perioden 1. april 2013 til 31. december 2013 7 selvstædige Matas butikker,
46

 hvil-

ket betyder, at Matas i dag har 273 Matas butikker i Danmark og to butikker i Sverige, som er ejet 

af Matas A/S. Derudover er der 22 privatejede Matas-butikker, som er i tæt samarbejde med Matas 

A/S omkring levering af Stribevarer og fælles kampagner. Alle daglige aktiviteter styres fra hoved-

kontoret i Allerød, hvor også centrallageret er placeret.
47

 

Den øverste ledelse i Matas består af administrerende direktør Tejre List og Finansdirektør Anders 

Skole-Sørensen. Tejre List tiltrådte i år 2007 som administrerende direktør for hele Matas. Han har 

tidligere arbejdet som administrerende direktør for Matas’ indkøb med overordnet ledelses- og bud-

getansvar, samt overordnet ansvar for drift og salg i Matas’ butikskæder. Finansdirektør Anders 

Skole-Sørensen blev ansat i år 2007, som Ansvarlig for årsregnskab, likviditet, budgetter, investe-

ringer, IT, butiksudvikling, lejemålsadministration og administrative systemer. Både Tejre List og 

Finansdirektør Anders Skole-Sørensen er cand.merc og cand-polit og uddannet på henholdsvis 

Handelshøjskolen i København og Københavns universitet.
48

  

Matas’ bestyrelse ændrede sig betydeligt i forbindelse med børsnoteringen. Bestyrelsen består i dag 

af: Formand Lars Vinge Frederiksen, Næstformand Søren Vestergaard-Poulsen, samt bestyrelses-

medlemmerne Ingrid Jonasson Blank, Lars Frederiksen og Birgitte Nielsen.
49

  

Matas’ bestyrelse er sammensat af forskellige køn, alder og nationaliteter, hvilket skaber en mang-

foldig bestyrelse. Derudover har alle bestyrelsesmedlemmerne en længere videregående uddannelse 

samt baggrund som tidligere bestyrelses- eller direktionsmedlemmer.  
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ANALYSE AF MATAS 
Analysens overordnede formål er at danne grundlag for at kunne udlede konkrete budgetforudsæt-

ninger og dermed estimere et realistisk budget for Matas. Analysen vil bestå af en strategisk analy-

se, en analyse af Matas’ ejerforhold og en finansiel analyse, som har til formål at identificere Matas’ 

fundamentale situation, udtrykt ved deres styrker og svagheder, muligheder og trusler.  

Indledningsvis vil jeg analysere Matas’ strategiske situation ud fra en række eksterne analyser på 

henholdsvis markeds- og samfundsniveau, hvor jeg først analyserer markedet Matas operer på for 

herefter at analysere Matas’ konkurrenter, samt hvilke udefrakommende faktorer der påvirker mar-

kedet. Til slut i den strategiske analyse vil jeg lave en intern analyse af Matas. Efterfølgende vil jeg 

analysere Matas’ ejerforhold, som har til formål at analysere betydningen af CVC’s exit.  

Matas’ finansielle situation vil blive vurderet gennem en dybdegående analyse af virksomhedens 

rentabilitet, likviditet og finansielle risici og er det finansielle udgangspunkt i forbindelse med den 

senere budgettering. Afslutningsvis vil hele analysen sammenfattes i en SWOT-analyse, som af-

dækker Matas’ styrker og svagheder samt muligheder og trusler. 

 

5. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse har til formål at identificere de bagvedliggende ikke-finanselle value dri-

vers, der har betydning for Matas’ fremtidige indtjening og værdiskabelse. Til det formål vil jeg 

først og fremmest lave en markedsanalyse, som har til hensigt at undersøge Matas’ vækstmulighe-

der med henblik på at sikre fremtidig indtjening. På samme vis vil jeg lave en konkurrentanalyse 

med det formål at vurdere Matas’ konkurrencesituation med henblik på at kunne vurdere, hvordan 

denne kan påvirke Matas’ fremtidige indtjening. Disse to analyser er begge eksterne analyser på 

markedsniveau. Derudover vil jeg lave en omverdensanalyse på samfundsniveau, som har til formål 

at belyse, hvilke udefrakommende forhold der kan have indflydelse på Matas’ fremtidige indtje-

ning. Til slut præsenteres en intern analyse af Matas, hvis formål er at analysere værdiskabelsen i 

Matas.  

5.1 Markedsanalyse 

Markedsanalysen har til formål at identificere, hvilket marked Matas opererer på samt vurdere Ma-

tas’ fremtidige vækstmuligheder herpå. Jeg benytter Aaker & McLoughlins (2010) to dimensioner 
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som referenceramme for markedsanalysen
50

: Actual and potential Market har til formål at definere 

det overordnede marked, Matas operer på, samt hvilke delmarkeder som ligger inden for dette mar-

ked. Derudover har det også til formål at identificere evt. nye potentielle markeder for Matas. Mar-

ket and Submarket growth vurderer markedets og de identificerede delmarkeders muligheder for 

vækst på baggrund af de historiske trends. 

5.1.1 Aktuelle og potentielle markeder 

Med udgangspunkt i Aaker & McLoughlins (2010) første dimension vil jeg i dette afsnit identifice-

re Matas’ aktuelle markeder samt fremtidige potentielle markeder. Dette har jeg gjort ved at define-

re Matas’ overordnede marked samt de dertilhørende delmarkeder i figur 5.1 nedenfor.  

Det skal dog pointeres, at der ville kunne defineres endnu flere mindre delmarkeder, som Matas 

operer på, men for at kunne lave en dybdegående analyse af markederne har jeg valgt udelukkende 

at fokusere på Matas’ hovedaktiviteter: mass beauty, high-end beauty, medicare og vital. Dette be-

tyder samtidig, at jeg i markedsanalysen og i den videre strategiske analyse afgrænser mig for at se 

yderligere på Matas’ handel med solbriller, briller med mere, da disse i 2012 kun ses at udgøre un-

der 1 % af Matas’ samlede omsætning.
51

 Endvidere ser jeg heller ikke på markedet for hushold-

ningsprodukter, da dette er et separat marked, som ikke indgår under det danske skønheds- og 

sundhedsmarked. Samtidig udgør dette kun en lille del af Matas’ varesortiment og er umiddelbart 

ikke et område, Matas overvejer at udvide eller fokusere yderligere på.
52

  

 

Figur 5.1 – Egen tilvirkning 
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 Bilag 11 – Matas omsætning fordelt på produktsegmenter 
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 I Matas Prospekt 2013 er ligger dette marked ikke som en del af de fremtidige vækststrategier  
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Matas beskæftiger sig inden for materialistbranchen, herunder opererer de primært på det danske 

skønheds- og sundhedsmarked.
53

 Ledelsen i Matas skønner, at de er den førende aktør på det danske 

skønheds- og sundhedsmarked, som har en samlet værdi på ca. 8,5 mia. kr., og hvor Matas i 2012 

havde en markedsandel på 38 %.
54

 Matas fik i forbindelse med prospektet et konsulentfirma til at 

hjælpe med at estimere markedsstørrelser, hvorfor det er baseret på en række forskellige kilder og 

estimater, som ikke er offentlig tilgængeligt.
55

 I bilag 15 findes disse estimater. 

Marked for kosmetik & personlig pleje 

Dette markeds primære varegruppe er kosmetikvarer og toiletartikler. Markedet kan opdeles i to: 

Mass Beauty indeholder produktkategorier som makeup, dufte, hudpleje og toiletartikler til almin-

delig priser. Matas skønner at de i 2012 ca. har 55 % af det samlede marked som udgør 4,7 mia. kr. 

High-end Beauty indeholder også produktkategorier som makeup, hårpleje, dufte og hudpleje, men 

adskiller sig fra det andet segment ved højere priser og varemærker indenfor luksuskategorien. Ma-

tas’ ledelse skønner, at de i 2012 har 21 % af det samlede marked, som udgør 1,8 mia. kr..
56

 Kon-

ceptet Stylebox hører også under dette segment. Dette betyder, at Matas øger fokus på dette marked, 

og dermed har mulighed for at opnå en højere markedsandel og omsætning på dette delmarked. 

Marked for helsekost med nærings- og nydelsesmidler  

Dette markeds primære varegruppe er nærings- og nydelsesmiddel, herunder hører produktkategori-

erne sportsernæring, vitaminer, mineraler og kosttilskud, vægtkontrolløsninger og homøopatiske 

lægemidler. I Matas er det Vital-shoppen, som sælger produkterne indenfor dette marked, og ledel-

sen i Matas skønner, at de i 2012 repræsenterer 21 % af salget på det samlede marked, som udgør 

1,3 mia. kr..
57

 

Marked for apoteker 

Dette markeds primære varegruppe er medicinalvarer. Dette er varer vedrørende receptpligtig medi-

cin og håndkøbsmedicin, og kan derfor segmenteres i to delmarkeder:  

Håndkøbsmedicin: Matas sælger på nuværende tidspunkt kun medicin, som er godkendt til salg 

uden for recept, altså håndkøbsmedicin. Ledelsen i Matas skønner, at de i 2012 samlet har 8 % af 

det samlede marked, som skønnes at udgøre 0,7 mia. kr..
58
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Receptpligtig medicin: Matas er ikke repræsenteret på dette delmarked, da det på nuværende tids-

punkt ikke er muligt grundet den danske lovgivning. Matas har dog et samarbejde med Uldum apo-

teker, hvor Matas fungerer som pick-up shop for den receptpligtige medicin.
59

  

Nye potentielle markeder 

Nøglen til succes på nye potentielle markeder er ikke kun at identificere dem, men også at selskabet 

har de nødvendige kompetencer og ressourcer, der skal til for at udnytte markedet.
60

 Matas potenti-

elle markeder skal, for at skabe succes for Matas, altså ligge inden for deres kompetencer og res-

sourcer, sådan at Matas bevarer deres konkurrencemæssige fordele.  

Matas afdækker allerede aktiviteter på tværs af mange del- og nichemarkeder på det danske skøn-

heds- og sundhedsmarked, hvorfor det kan være svært at identificere nogle nye potentielle marke-

der. I Matas’ prospekt oplyses, at salg af receptpligtig medicin ses som et nyt potentielt marked med 

fremtidige vækstmuligheder. Under nuværende markedsforhold er dette dog ikke en mulighed 

grundet dansk lovgivning, så dette er kun en vækstmulighed for Matas, såfremt den danske lovgiv-

ning bliver ændret. Lovgivningen herom vil blive uddybet i omverdensanalysen. 

Foruden markedet for salg af receptpligtig medicin oplyses der i Matas’ prospekt eller årsregnska-

ber ikke om andre potentielle markeder. Jeg vurderer heller ikke, at der nationalt findes nogle nær-

liggende nye potentielle markeder, som stemmer overens med Matas’ kvalifikationer. En anden 

mulighed er at ekspandere til udlandet og gøre Matas international. Dette kræver udvikling af nye 

strategier, som er meget sværere at forme, når det foregår på et andet sprog, i en anden kultur, på et 

marked med nye konkurrenter og kanaler, samt et meget anderledes sæt af markedstrends og -

kræfter.
61

 Variationen af dette kommer også an på, hvilke lande selskabet vælger at gå ind i. Denne 

ekspansion vil derfor kræve en mere omfattende undersøgelse, som jeg ikke vil berøre nærmere i 

nærværende opgave. Derfor anser jeg heller ikke dette som et nyt potentielt marked for Matas. 

Under nuværende markedsforhold kan der ikke identificeres nogen nye potentielle markeder, hvor-

for jeg vurderer, at Matas’ nuværende vækstmuligheder udelukkende er overtagelse af konkurren-

ternes markedsandele inden for de forskellige delmarkeder, Matas befinder sig på. Matas skal dog 

samtidig også være opmærksom på, at de allerede er en stor spiller på markedet, da de allerede do-

minerer flere markeder, hvorfor de også bør være fokuseret på at bevare og beskytte den værdi de 

allerede har. Dog kan salg af receptpligtig medicin identificeres som et potentielt marked og poten-
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tiel vækstmulighed, såfremt lovgivningen ændres, derfor vil jeg i næste afsnit også analysere udvik-

lingen og størrelsen af markedet for salg af receptpligtig medicin. 

5.1.2 Markedsvækst 

Med udgangspunkt i Aaker & McLoughlins (2010) anden dimension vil jeg i dette afsnit vurdere de 

aktuelle markeders samt det potentielle markeds vækstmuligheder på baggrund af de historiske 

trends for herigennem at kunne vurdere Matas’ vækstmuligheder. I bilag 15 ses det danske skøn-

heds- og sundhedsmarked at være mere eller mindre stagnerende i perioden 2008-2012, hvilket be-

tyder, at der umiddelbart ikke ses nogen markedsvækst.  

I bilag 2 ses detailomsætningsindekset 2006-2013 
 
for de tre ovenstående, definerede delmarkeder. I 

denne forbindelse skal det dog nævnes, at helsekostforretninger & øvrig med nærings- og nydel-

sesmidler kun er lavet til og med 2008, hvorfor det ikke er muligt at skabe et billede af den fulde 

situation med kun denne information.  

Markedet for helsekost med nærings- og nydelsesmidler ses i perioden 2006-2008 at være stærkt 

voksende, hvilket tyder på et marked under hastig vækst. Det begrænsede billede gør det dog svært 

at analysere væksten fra 2008-2013.
62

 En analyse af 41 virksomheder, som sælger helsekostvarer, 

foretaget af Berlingske Research i 2013 viser dog, at denne vækst ikke er fortsættende.
 63

 Denne 

analyse viser, at der er fremgang indtil 2010, hvorefter de flere års positive tendenser vender i år 

2010 og har været faldende siden. Fra 2010-2013 ses omsætningen af de forskellige produkter at 

være faldet med mellem 7-13 % alt efter varetype.
64

 Alt i alt tyder dette på, at markedet for helse-

kost med nærings- og nydelsesmidler ikke længere er et vækstmarked.  

Markederne for apoteker samt kosmetik & personlig pleje ses overordnet at være stagnerende i den 

observerede periode. Dog ses markedet for kosmetik & personlig pleje i hvert år december måned at 

stige markant, hvilket må pålægges julehandlen. Den generelle tendens er dog stabil, hvorfor den 

eneste måde, Matas kan opnå en øget omsætning på dette marked, er at overtage markedsandele fra 

konkurrenterne. Hvilke konkurrenter dette er, vil blive uddybet yderligere i konkurrentanalysen. 

I bilag 3 ses en figur af den samlede omsætning i de danske apoteker i perioden 2008-2012 opdelt i 

håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin.
65

 Det skal dog nævnes, at håndkøbsmedicinen vist på 

figuren kun er salget fra apoteker og derfor ikke udgør den del, der er solgt uden for apoteker. Figu-

ren kan give et billede af størrelsen og tendenserne for receptpligtig medicin. På grafen ses Apote-
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kermarkedets omsætning at have en faldende tendens siden 2012.
66

 Som tidligere nævnt har Matas 

kun mulighed for at sælge håndkøbsmedicin, hvorfor de er holdt ude af en stor del af markedet, 

nemlig salget af receptpligtig medicin. Endvidere ses på grafen repræsenterede receptpligtig medi-

cin en stor del af apotekernes omsætning – i 2012 udgjorde den ca. 76 % af den samlede omsætning 

i de danske apoteker. På samme vis som for hele apotekermarkedet ses der også at være en faldende 

tendens i omsætningen af receptpligtig medicin siden 2010.
67

 Den receptpligtige medicin udgjorde 

dog stadig ca. 8,739 mia. kr. i 2012 og er derfor et attraktivt marked for Matas, idet markedsstørrel-

sen er større end estimatet af det danske skønheds- og sundhedsmarked, som var ca. 8,5 mia. kr. 

5.1.3 Vurdering af markedsanalysen 

Matas operer på det danske skønheds- og sundhedsmarked og de dertilhørende delmarkeder; mar-

ked for helsekost med nærings- og nydelsesmidler, Marked for kosmetik & personlig pleje, og mar-

ked for apoteker. Derudover kunne der på under nuværende markedsforhold ikke identificeres no-

gen potentielle vækstmuligheder for Matas, hvilket betyder, at Matas’ muligheder for at opnå en 

højere fremtidig indtjening er at fokusere på at overtage markedsandele fra konkurrenter for på den 

måde at øge salget på deres nuværende markeder. Dette kan de gøre ved at udbyde nye produkter 

indenfor de nuværende markeder, hvilket netop det nye Stylebox-koncept gør, da det tilbyder en 

lang række nye produkter inden for segmentet high beauty. Generelt ses der ikke at være den nogen 

vækst på det danske skønheds- og sundhedsmarked, hvilket underbygges af, at også de tre identifi-

cerede delmarkeders omsætning ses at være stagnerende eller faldende. Samlet set har dette en ne-

gativ indflydelse på Matas’ fremtidige indtjening. 

Salg af receptpligtig medicin kan identificeres som et potentielt marked for Matas med vækstmulig-

heder, som umiddelbart ville have positiv indvirkning på Matas’ fremtidige indtjening. På nuvæ-

rende tidspunkt begrænser dansk lovgivning Matas’ muligheder for at indtræde dette marked. 

5.2 Konkurrentanalyse 

Konkurrentanalysen har til formål at analysere konkurrencesituationen på markedet med henblik på 

at identificere mulige trusler og muligheder for Matas’ fremtidig indtjening. Først og fremmest vil 

jeg identificere Matas’ konkurrenter for herefter at analysere dem i forhold til Matas ved brug af 

Aaker & McLoughlins (2010) The Competitive Strength Grid. Denne model skal give et billede af 

Matas’ placering i forhold til konkurrenterne på baggrund af udvalgte parametre. 
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4.2.1 Konkurrenter 

Som tidligere nævnt er Matas i materialistbranchen. Det specielle ved Matas er, at de dominerer 

denne branche, og som minimum udgør 95 % af den, hvilket svarer til en monopollignende situati-

on.
68

 Matas har derfor heller ingen direkte konkurrenter, hvis man ser på brancheniveau. Ses der 

derimod på det danske skønheds- og sundhedsmarked findes der flere brancher, som sælger de 

samme varer som Matas, hvorfor der kan identificeres flere konkurrenter her. Nedenstående figur 

viser omsætningen af kosmetikvarer og toiletartikler fordelt på forskellige brancher i procent.
69

  

 

Figur 5.2 – Danmarks Statistik & egen tilvirkning - * På grund af diskretionsretten er stormagasinernes del af omsætning for 2012 

ikke oplyst i den originale statistik. Jeg har dog fået oplyst at omsætningen falder en smule fra 2007-2012 og ligger mellem 16-19 %. 

På baggrund af denne oplysning har jeg derfor valgt at sige at Stormagasiner lå på 17,5% som er lige i midten af de to tal.70 

På figur 5.2 ses det, at det kun er materialist- og apotekerbranchen, som har en væsentligt øget om-

sætning, og som derved har opnået en højere markedsandel fra 2007-2012. Alle de andre brancher 

ses at være faldende eller på stort set samme niveau som i 2007. Som det ses på figuren har materia-

listbranchen den største del af omsætningen i begge perioder, og i år 2012 ligger den på 36,7 % – 

eftersom Matas udgør minimum 95 % af materialistbranchen kan det tyde på, at omsætningen i fi-

guren afspejler Matas’ salg af disse produkter, hvilket jeg dog hverken kunne få bekræftet eller af-

kræftet af Danmarks Statistik.
71

  

De næststørste på markedet ses i 2012 at være apoteker (21 %) og stormagasiner (17,5 %), hvilket 

de også var i år 2007. Apotekerne ses dog at overhale stormagasinerne, da deres salg er steget, mens 

stormagasiners ses at være faldet. Derudover ligger discountforretninger også på et højt niveau 

nemlig på 10,5 % af salget, mens supermarkederne fra 2007-2012 ses at have halveret deres salg af 

disse produkter og udgør i dag kun 5,7 % af det samlede salg. Helsekostforretninger har næsten 

tredobbelt deres salg af kosmetik og toiletartikler i den observerede periode, men ses dog stadig kun 

                                                 
68

 evm.dk, oem statistik publikationer butiksstruktur, 1998 
69

 Udarbejdet ud fra Statistik, 2007. & Statistik, 2012.  
70

 Bao Chau Do, Statistikforfatter hos Danmarks Statistik, 3. februar 2014 
71

 Bao Chau Do, Statistikforfatter hos Danmarks Statistik, 3. februar 2014 

10,2 10,3 
0,5 

19 15,3 

32,7 

2,9 5,7 
10,5 

1,2 

17,5* 21 

36,7 

2,9 

0 
10 
20 
30 
40 

Salg af kosmetikvarer & toiletartikler fordelt på brancher 
2007 
2012 



27 

 

at udgøre beskedne 1,2 % af salget. Samtidig ses salget over internettet ikke at være stigende, idet 

det ligger på fuldkommen samme niveau i 2012 som i 2007, hvilket viser, at kunderne i høj grad 

stadig køber varerne i butikken, idet internetordrer kun udgør 2,9 %. 

De præsenterede brancher i figuren kan alle defineres som Matas’ konkurrenter, hvorfor det er væ-

sentligt at kigge nærmere på dem alle sammen – også dem som kun udgør en mindre del af salget. 

5.2.2 Konkurrencesituationen 

De identificerede konkurrenter vil blive plottet ind i The Competitive Strength Grid på baggrund af 

en række udvalgte parametre. Parametrene er inspireret og valgt på baggrund af Aaker & McLough-

lins (2010) a checklist of strengths and weaknesses.
72

 Konkurrentnettet giver ud fra de udvalgte 

parametre et billede af, hvor Matas ligger i forhold til sine konkurrenter og kan være med til at be-

lyse, hvilke konkurrenter der kan være særligt truende for Matas’ fremtidig indtjening. 

Som det ses på figuren, er den inddelt efter en 3-point skala, der skal indikere, om konkurrenterne 

og Matas ligger under, over eller på samme niveau som gennemsnittet for de udvalgte parametre.

 

Figur 5.3 – Egen tilvirkning 

Som det ses på figuren domineres det danske skønheds- og sundhedsmarked af mange store udby-

dere med en høj finansiel kapacitet. Derudover har udbyderne stor mulighed for at differentiere sig 

på markedet, som mange også gør, hvilket ses i det brede sortiment inden for skønhed, pleje og 

sundhed, som udbydes i mange forskellige prisklasser og kvaliteter. 
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Vurderet ud fra parametrene ses Matas mest at ligne apoteker og stormagasiner og til dels også hel-

sekostforretningerne. Dette betyder, at de er de største konkurrenter til Matas, idet kunden ville 

kunne have mulighed for at opnå mange af de samme værdier hos konkurrenten. Herudover skiller 

både discountsupermarkederne og supermarkederne samt internetbutikker sig ud fra de andre ved 

primært at være billige og ikke lægge vægt på service, kvalitet eller differentiering. De kan dog sta-

dig påtegnes som en væsentlig konkurrent for Matas, idet de fanger en hel gruppe mennesker, som 

gerne vil købe billigt eller har travlt. 

Matas’ konkurrencesituation i forhold til den fremtidige indtjening påvirkes hovedsageligt af apote-

kerne, som ses at have stigende markedsandele, hvorfor de kan blive en truende konkurrent i frem-

tiden. Derudover kan særligt også stormagasinerne i fremtiden være med til at ændre konkurrencesi-

tuationen på markedet. Først og fremmest har stormagasinet Magasin udmeldt, at de i de kommende 

år vil fokusere på at opnå en højere markedsandel på det danske skønheds- og sundhedsmarked.
73

 

Derudover åbnede den franske kosmetikkæde Sephora i 2012 sin første butik i Danmark i Illum, 

hvorfor de på nuværende tidspunkt hører under branchen stormagasiner. Sephora har dog siden 

2012 åbnet flere butikker i Danmark og meldt ud, at de i de kommende år vil ekspandere endnu 

mere. De har særligt kig på at opkøbe nogle af de selvstændige Matas-butikker.
74

 Dette kan have 

væsentlig påvirkning på konkurrencesituation i branchen, da Sephora vil kunne true Matas’ mono-

pol i materialistbranchen, hvilket i værste fald vil kunne føre til, at Matas mister markedsandele. 

Samtidig ses figuren over omsætning af kosmetikvarer og toiletartikler fordelt på forskellige bran-

cher at afspejle billedet, inden Sephora indtrådte på markedet, hvorfor billede allerede nu kan være 

ændret.  

5.2.3 Vurdering af konkurrentanalysen 

Matas dominerer materialistbranchen og har i dag ingen konkurrenter, som på samme vis har aktivi-

teter på tværs af alle delmarkederne af det danske skønheds- og sundhedsmarked. Matas’ konkur-

renter blev derfor også primært identificeret som virksomheder i andre brancher.  

Konkurrencesituationen på det danske skønheds- og sundhedsmarked kan vurderes som værende 

høj, idet markedet præges af flere store kapacitetsstærke udbydere og en række små. Derudover har 

udbyderne stor mulighed for at differentiere sig på markedet, som mange også gør, hvilket ses i det 

brede sortiment inden for skønhed, pleje og sundhed, som udbydes. Endvidere ses konkurrencen 

mellem de eksisterende udbydere at øges, hvilket særligt skyldes apotekernes store fremgang, der 
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gør dem til en stærk konkurrent. Den høje konkurrence på markedet gør det sværere for nye konkur-

renter at indtræde markedet. Derfor vil nye konkurrenter først være en trussel såfremt den er vel-

etablerede med en stærk kapacitet og et kendt brand. Derfor kan netop Sephoras indtræden på mar-

kedet udgøre en stor trussel for Matas. Sephora er en ny større konkurrent på markedet, hvis fokus 

er at opnå en god position på det danske skønheds- og sundhedsmarked ved at overtage markedsan-

dele fra de nuværende aktører. Dette betyder i værste fald, at Matas risikerer at tabe markedsandele.  

Generelt kan konkurrencesituationen vurderes som truende for Matas’ fremtidige indtjening, hvilket 

hovedsageligt skyldes den øgede konkurrence. Materialistbranchen ses dog at have opnået en højere 

omsætning over de sidste 5 år, hvilket betyder, at de har opnået højere markedsandel. Det er dog 

vigtigt at være opmærksom på, at denne analyse er lavet før Sephora åbnede butikker i Danmark, 

hvorfor nyere data ville kunne give et andet billede.  

5.3 Omverdensanalyse 

Matas’ markeder er nu blevet identificeret samt vurderet med henblik på fremtidig indtjening. Jeg 

vil i dette afsnit, med udgangspunkt i PEST-modellen, analysere det danske skønheds- og sund-

hedsmarked ud fra et makroøkonomisk synspunkt.
75

 Formålet med denne analyse er at belyse fakto-

rer i omverdenen, som kan have indflydelse på markedet og dermed Matas indtjeningsmuligheder. 

5.3.1 Politiske faktorer 

Matas’ forretningsaktiviteter ligger primært i Danmark, hvorfor Matas hovedsageligt underlagt 

dansk lovgivning. Folketinget vedtog i 2013 den nye vækstplan, hvori selskabsskatten reduceres i 

perioden 2014-2016 fra 25 % til 22 %.
76

 Da Matas er underlagt dansk skattelovgivning vil denne 

ændring isoleret set have en positiv effekt på Matas’ fremtidige indtjening.  

Matas er også underlagt Sundhedsstyrelsen, som er en styrelse under Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse,
77

 samt EU’s rammelovgivning inden for de forskellige definerede delmarkeder.  

Apotekermarkedet er endvidere underlagt apotekerloven (2012). Som tidligere nævnt har Matas 

ikke mulighed for at udføre salg af receptpligtig medicin. Dette skyldes, at receptpligtig medicin 

udelukkende må sælges fra registrerede apoteker, som kun må ejes af farmaceuter.
78

 Disse regler 

fastsættes af Minister for Sundhed og Forebyggelse
79

, som på nuværende tidspunkt er Nick Hække-
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rup (S).
80

 Denne minister har derfor stor indflydelse på at lave de lempelser i apotekerloven, der 

skal til for, at Matas kan komme ind på markedet.  

Allerede tilbage i 2010 kom liberaliseringen af apotekersektoren på den politiske dagsorden. Her 

skulle en arbejdsgruppe netop undersøge muligheden for at selskaber som Matas kunne få lov at 

sælge receptpligtig medicin. Efter folketingsvalget i 2011, som medførte et skift i regeringen, blev 

der nedsat en ny arbejdsgruppe, hvis fokus blev ændret fra en liberalisering til en modernisering af 

apotekersektoren.
81

 På denne baggrund indsendte den forhenværende minister for sundhed og fore-

byggelse Astrid Kragh den 5. december 2013 et lovforslag som indeholdte mindre ændringer af 

apotekerloven, men som stadig sikrer apotekernes monopol.
82

 Sider har Produktivitetskommissio-

nen (april 2014), anbefalet folketinget at apotekersektorens monopol bør ophæves, hvorfor debatten 

om en liberalisering af apotekersektoren, igen er tilbage på den politiske dagsorden. Det vides dog 

endnu ikke om dette kan føre til lovforslag, som ophæver de danske apotekers monopol.   

Markedet for kosmetik og plejeprodukter er underlagt den danske miljøstyrelse, som på dette områ-

de hovedsagelig er reguleret af EU i kosmetikforordningen.
83

 Forordningen fastsætter restriktioner 

omkring, hvad produkter må indeholde og kan derfor forbyde brugen af bestemte kemiske stoffer i 

kosmetik og plejeprodukter. På samme vis er helsekostmarkedet med næring og nydelsesmidler 

underlagt sundhedsloven, som også regulerer i forhold til næring og nydelsesmidlernes indhold. 

Dette har en væsentlig indflydelse på Matas, idet sådanne forbud kan have indflydelse på prisen for 

at producere et produkt, hvilket dermed kan betyde, at Matas risikerer, at købet af deres varer bliver 

dyrere at købe fra leverandørerne. Generelt ses de politiske faktorer at have stor indflydelse på Ma-

tas’ fremtidige indtjeningsmuligheder, hvilket i høj grad skyldes, at det er politikkerne, som sidder 

med nøglen til apotekermarkedet. Derudover kan de mange regler for, hvad produkterne må inde-

holde også have stor indflydelse på Matas, da de risikerer, at nye lovgivninger kan have en effekt, at 

det bliver dyrere at producere varerne og dermed dyrere for Matas at købe dem af deres leverandø-

rer. 

5.3.2 Økonomiske faktorer  

I forhold til de økonomiske faktorer er det væsentligt at se på, hvor påvirket Matas er af konjunktu-

rer. Matas har et bredt sortiment af varer, hvorfor en del af deres produkter kan karakteriseres som 
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basisvarer, mens andre er luksusvarer. Typisk vil luksusvarer være konjunkturafhængige, mens ba-

sisvarer ikke vil være det. I en periode med lavkonjunktur vil dette vise sig ved, at basisvarer er en 

nødvendighedsvare, som der ikke kan spares meget på, mens luksusvaren er et forbrugsgode, hvor 

det enten er muligt at substituere det med et andet billigere produkt eller helt udskyde forbruget til 

bedre tider.
84

  

Som det kan ses i udviklingen i bilag 2 – detailomsætningsindekset 2006-2013 – ses hverken apote-

kermarkedet og markedet for kosmetik og plejeprodukter at være påvirket af den økonomiske krise 

fra 2008-2011, hvorfor disse delmarkeder ikke er direkte konjunkturafhængige. Dog ses markedet 

for kosmetik & personlig pleje at være påvirket af sæsonudsving, idet omsætningens ses at stige 

markant hvert år i december måned, hvilket kan pålægges julehandlen.
85

 

Markedet for helsekostforretninger & øvrig med nærings- og nydelsesmidler har været faldende 

siden 2010, hvilket i en vis grad skyldes den økonomiske krise
86

, hvorfor dette marked i højere grad 

er konjunkturafhængigt.  

Ifølge en undersøgelse fra 2010 fra Dansk Handelsblad har forbrugsmønsteret hos danskerne ændret 

sig i forhold til valg af kosmetik. Hvor forbrugeren i højere grad før valgte at købe de dyre kosme-

tikprodukter, viser undersøgelsen, at forbrugeren i dag i højere grad vælger de billigere produkter.
 87

 

Især tyder det på, at supermarkederne nyder godt af denne tendens, idet de netop konkurrerer på 

billige priser. Det kan dog diskuteres, om forbrugerne i år 2014 er gået over til de billigere kosme-

tikprodukter, eller om det var et ændret forbrugsmønster, der sås pga. finanskrisen, hvilket undersø-

gelsen ikke svarer på. Om ikke andet modsiger denne undersøgelse figur 5.2 præsenteret i konkur-

rentanalysen, hvor supermarkedernes omsætning var faldende fra 2007 til 2012, mens discountsu-

permarkederne lå på næsten samme niveau i denne periode. Det kan derfor tyde på, at resultaterne 

fra Dansk Handelsblads undersøgelse skyldes finanskrisen, idet lavkonjunkturen i samfundet fik 

forbrugeren til at skifte til at vælge billigere kosmetikprodukter. Dette stemmer også overens med 

den tidligere forklarede teori omkring luksus- og basisvarer. Endvidere betyder dette også, at mar-

kedet for kosmetik og plejeprodukter er påvirket af konjunkturer, da forbrugeren vælger billigere 

produkter frem for de dyre i perioder med lavkonjunktur. Samtidig vil det dog også betyde, at for-

brugeren i ved høj konjunktur i højere grad køber de dyre. 
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I bilag 4 ses statistikker fra perioden 2008-2012 over Husstandenes årlige forbrug af sæbe, kosme-

tik mv. og Husstandenes årlige forbrug af medicin, vitaminer mv. fordelt på indkomstgrupper og 

husstandstypen, begge i faste priser.
88

 Jeg har valgt statistikken i faste priser, idet jeg ønsker at se på 

udviklingen af forbruget af disse varegrupper. Problemet med at regne i løbende priser er, at de ikke 

tager højde for, at prisniveauet stiger, hvorfor udviklingen i løbende priser altid ville stige, selvom 

salget ikke gjorde det.
89

 

Generelt ses det, at jo højere indkomst forbrugeren har, jo højere er forbruget af sæbe, kosmetik mv. 

Samtidig ses det, at husstande med mange voksne, uanset om de har børn eller ej, forbruger mest.
90

 

I forhold til indkomstgrupper ses det endvidere, at de mest velstående bruger færre penge end før på 

sæbe, kosmetik mv., mens de mindre velstående faktisk ses at have øget forbruget i den observerede 

periode. Ses der på husstandstypen, er det generelle billede, at personer med børn bruger færre pen-

ge på sæbe, kosmetik mv., mens personer uden børn ses at have et stigende eller stagnerende for-

brug alt efter aldersgruppe.  

Ses der på forbruget af medicin, vitaminer mv. ses dette generelt at være personer i mellem-

indkomstgruppen, der bruger flest penge på denne varegruppe, samt at forbruget er højst hos perso-

ner uden børn.
 91

 I forhold til indkomstgrupperne tegner sig her det samme billede som ved forbru-

get af sæbe, kosmetik mv., nemlig at de mere velstående bruger færre penge end tidligere på medi-

cin, vitaminer mv., mens forbrugeren med lavest indkomst bruger mere. 

Ses der på husstandstypen ses det generelt, at voksne under 60 uden børn har et stigende eller stag-

nerende forbrug. Mens familier med børn og personer over 60 ses at have et faldende forbrug. Disse 

ændrede forbrugsmønstre kan have stor påvirkning på Matas; særligt tendensen til at de velstående 

bruger færre penge end før kan have en negativ påvirkning på Matas’ fremtidig indtjening. 

En anden økonomisk faktor som ligeledes har betydning for markedet og særligt Matas er renteud-

viklingen i samfundet. Renten ligger lige nu meget lavt
92

, hvorfor det er en real risiko, at den vil 

stige inden for de næste par år. En del af Matas er finansieret med fremmedkapital altså gæld, hvor-

for en rentestigning vil kunne have en betydelig påvirkning på Matas og i værste fald betyde, at 

Matas vil kunne få mindre adgang til likviditet og finansiering af nye projekter. En mere dybdegå-

ende analyse af dette, samt konsekvenserne for Matas vil blive uddybet i den finansielle analyse. 
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De økonomiske faktorer ses i høj grad at kunne påvirke Matas’ fremtidig indtjening. Dette skyldes, 

at dele af det danske skønheds- og sundhedsmarked er konjunkturafhængigt, da flere af delmarke-

derne ses at være konjunkturfølsomme. Derudover er Matas i høj grad også påvirket af, at de velstå-

ende personer vælger at bruge færre penge på disse varegrupper, hvilket kan have en negativ ind-

flydelse på Matas’ fremtidige indtjening.  Samtidig giver den lave rente mulighed for billige lån, 

hvilket betyder, at hvis renten stiger, vil det kunne have en negativ betydning for Matas’ fremtidige 

indtjening.  

5.3.3 Sociale faktorer 

I forhold til de sociale faktorer er det særligt den kulturelle udvikling, som har betydning for mar-

kedet. Først og fremmest har vi i de seneste årtier oplevet et øget fokus på sundhed, økologi og mil-

jø.
93

 Denne tendens har ligeledes medført introduktion af en række mere nicheprægede produkter, 

som sælges hos helsekostforretninger og i apotekerne, hvor der netop lægges vægt på sunde og mil-

jørigtige produkter. Endvidere har dette i høj grad også påvirket forbrugsadfærden, så forbrugeren i 

dag ikke kun er fokuseret på effekten af produktet, men også indholdet i produktet. Dette kan have 

en stor betydning for Matas, idet de risikerer at nogle af deres kunder vælger dem fra til fordel for 

andre butikker, som kan levere de efterspurgte sunde produkter.  

Endvidere viser en ny landsdækkende undersøgelse af danskernes helbred fra Statens Institut for 

Folkesundhed (SIF), at antallet af voksne med allergi er fordoblet på 11 år. Dette betyder, at mere 

end hver femte dansker i dag lider af høfeber, kontakteksem og andre former for allergi.
94

 Kontakt-

eksem skyldes produkter, som kommer i kontakt med huden, så som hårfarve, cremer eller parfume 

med mere, altså produkter som Matas sælger. Allergien forekommer hyppigere i de yngre alders-

grupper, end i de ældre og hyppigere hos kvinder end mænd. SIF ønsker derfor at iværksætte et 

”massivt” videnskabeligt forskningsprogram, der kan afsløre årsagerne til allergien dramatiske ud-

bredelse herhjemme.
95

 Resultatet af en sådan undersøgelse kan i høj grad påvirke Matas’ fremtidige 

indtjening, særligt hvis det viser sig, at det skyldes allergifremkaldende stoffer i produkter, Matas 

sælger. Endvidere kan den øgede allergi betyde, at forbrugeren i højere grad vælger at købe kosme-

tiske produkter osv. i helsekostforretninger eller på apoteket, idet de netop specialiserer sig i salg og 

vejledning af produkter til folk med allergi og sart hud. I værste fald kan dette betyde et fald i Ma-

tas’ fremtidige indtjening.  
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Ifølge sociolog Eva Steensig ses ligeledes forbrugeradfærden hos mændene at have ændret sig mar-

kant over de seneste årtier. Fra at mænd stort set aldrig efterspurgte kosmetiskvarer, kom i slutnin-

gen af 90’erne en metroseksuel bølge, hvor mændene i meget høj grad efterspurgte kosmetik og 

personlig pleje-produkter. Eva Steensig
 
peger på, at mændene nu er nået en mellemvej, hvor mænd 

stadig sætter fokus på at være velplejede, men dog efterspørger de kosmetiske varer mindre end for 

et par år siden.
96

 Dette kan have den konsekvens, at mændene køber færre kosmetikvarer og i vær-

ste tilfælde kan det føre til et fald i Matas’ indtjening. Eva Steensig mener dog, at mænd stadig i 

fremtiden vil være forbrugere af kosmetiske varer, dog ikke i samme grad som kvinder. 

Generelt har de sociale faktorer stor indflydelse på Matas’ fremtidig indtjening. Matas skal være 

omstillingsparate, når forbrugerens behov ændrer sig, ligesom det er sket ved sundhedsbølgen og 

den metroseksuelle bølge. Der vil hele tiden komme nye bølger i samfundet, og hvis Matas formår 

at være med på disse, vil det have en positiv påvirkning på deres fremtidige indtjening.  

5.3.4 Teknologiske faktorer 

I forhold til de teknologiske faktorer har brugen af internettet især betydning for markedet. Dette 

skyldes, at internettet i høj grad har påvirket forbrugsmønsteret samt måden og mulighederne for at 

kommunikere til forbrugeren.
97

 Endvidere har forbrugeren i dag mere travlt og løser derved flere og 

flere dagligdagsting over internettet, hvilket øger deres afhængighed af internettet. En undersøgelse 

fortaget af Danmarks Statistik peger på, at det i høj grad er mænd, som vælger at handle på nettet, 

samt at jo flere børn en forbruger har, des mere handler de over internettet.
98

  Matas har dog allere-

de i dag en veletableret wepshop, hvorfor Matas allerede opfylder dette behov. Matas bør dog fort-

sat følge med tiden og hele tiden forholder sig til at gøre det nemt og hurtigt for forbrugeren.  

I konkurrentanalysen figur 4.3 kunne det dog ses, at salget af kosmetikvarer købt over internettet 

ikke var steget fra 2007-2012 og generelt kun udgjorde 2,9 % af det samlede markedsomsætning. 

Dette peger på, at markedet endnu ikke er rykket på internettet, hvilket betyder, at det kan have en 

væsentlig påvirkning på Matas, hvis forbrugerne pludselig begynder at handle flere af disse produk-

ter over internettet. Samtidig vil en større handel over internet også skabe en større konkurrence 

idet, det er lettere for forbrugeren at sammenligne priser.  

Matas’ fremtidig indtjening ses generelt kun i mindre grad at være påvirket af de teknologiske fak-
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torer. Det betyder dog ikke, at de ikke skal være opmærksomme på disse faktorer, men det er ho-

vedsageligt internettet og dennes muligheder, der kan påvirke Matas. 

5.3.5 Vurdering af omverdensanalysen  

I figuren nedenfor er analysen opsamlet i PEST-modellen og illustrerer, hvilke politiske, økonomi-

ske, sociale og teknologiske faktorer, der har indflydelse på Matas’ fremtidige indtjening.  

 

Figur 5.4 – Egen tilvirkning 

 

5.4 Internanalyse 

Matas’ strategiske situation er indtil nu blevet vurderet ud fra et samfunds- og markedsniveau. Jeg 

vil i dette afsnit analysere værdiskabelsen i Matas med udgangspunkt i Business model Canvas.
99

 

Modellen analyserer Matas’ strategiske situation fra virksomhedsniveau. Formålet med denne ana-

lyse er at undersøge Matas’ interne ikke-finansielle value drivers, som er faktorer, der har betydning 

for selskabets langsigtede værdiskabelse.  

5.4.1 Kundeforhold 

Business model Canvas er bygget på troen om, at kunderne er hjertet i enhver forretningsmodel; 

uden rentable kunder kan ingen virksomhed overleve længe. Kundeforholdet er bygget om tre byg-

geklodser: Customer Segment definerer de forskellige grupper af mennesker, en virksomhed har til 

formål at nå og tjene på. Customer Relationships beskriver de typer af relationer, en virksomheds 

etablerer med specifikke kundesegmenter. Channels er kommunikation, distribution og salgskana-

ler, som omfatter virksomhedens grænseflade med kunderne og derfor spiller en vigtig rolle i kun-
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dens oplevelse.
100

 

I Matas’ prospekt er Matas’ målgruppe identificeret som en bred og diversificeret kundebase. Le-

delsen i Matas vurderer, at kvinder udgjorde ca. 94 % af Club Matas’ medlemmer i regnskabsåret 

2012/13, hvoraf langt størstedelen var kvinder i alderen 15-65 år.
101

  Endvidere vurderer Matas, at 

80-90 % af salget går til kvinder, idet der er en tendens til, at kvinder træffer beslutninger om det 

overordnede indkøb af familiens skønheds- og sundhedsprodukter.
102

 Det er svært at identificere en 

primær type kunde, som er Matas primære målgruppe. Kvinden som handler i Magasin går op i 

varemærke, mens kvinden som handler produkter i et supermarked går op i pris, kvinden som hand-

ler på apoteket eller i helsekostforretningen går ofte op i sundhed eller miljø. Men hvad kvinden 

som handler i Matas går op i er svært at identificere, da Matas forsøger at henvende sig til alle. Det-

te betyder, at Matas’ Customer Segment primært er kvinder, som både kan segmenteres i alders-

grupper, præferencer, indkomstniveauer, bopælsområder med mere. Da størstedelen af Matas’ kun-

der er kvinder, fokuserer de også størstedelen af deres markedsføring/kommunikation mod dette 

segment.
103

  Endvidere betyder den brede kundegruppe, at Matas skal skabe mange forskellige kun-

derelationer for at fastholde kunderne, idet Matas’ kunder omkostningsfrit kan skifte leverandør. 

Matas’ Customer Relationships skabes primært via omfattende markedsførings- og promotionsakti-

viteter gennem flere kanaler, som tilsammen gør det muligt for Matas at nå en bred målgruppe i 

forskellige aldersgrupper og samtidig i stadig højere grad målrette sine markedsførings- og promo-

tionstiltag til kundernes specifikke produktpræferencer og indkøbsvaner.
104

 Endvidere understøttes 

denne relation af det store kendskab til Matas-brandet, som i 2012 blev anslået til at være kendt af 

ca. 98 % af alle danske kvinder.
105

 Matas’ Customer Relationships består også af loyalitetspro-

grammet Club Matas, som i dag har ca. 1,23 mio. medlemmer, hvilket, Matas vurderer, omfatter ca. 

60 % af alle danske kvinder mellem 18 og 65 år.106  

I bilag 12 ses en figur over Matas’ distributionskanaler, som benyttes til kommunikation og salg, 

samt andre grænseflader med kunden, hvorfor de kan identificeres som Matas’ Channels.
107

  

Matas har en del Channels, hvilket er positivt, når man som de forsøger at nå en bred kundegruppe. 

Matas benytter deres Channels til en flerstrenget markedsføringsstrategi, som bl.a. omfatter omde-
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ling af Matas’ tilbudsavis i ca. 75 % af alle danske husstande – typisk hver anden uge – markedsfø-

ring gennem Club Matas og Matas’ Webshop, uddeling af in-store materiale, reklamer i TV og ma-

gasiner samt lokale events i Matas-butikker.
108

 Endvidere kan kunden både købe produkterne over 

nettet eller i en af de 295 Matas-butikker, hvilket betyder, at Matas både afdækker behovet for kun-

den, som ønsker at handle online, og kunden, som ønsker at komme i en fysisk forretning.  

Ulempen ved at have en så bred kundegruppe er, at Matas forsøger at skabe relationer til så mange 

forskellige forbrugere, at de kan ende med ikke at skabe stærke relationer til nogen. Dette kan bety-

de, at konkurrenter, som fokuserer på mindre kundegrupper kan rette deres markedsføring mod det-

te segment og dermed have en større mulighed for at skabe en relation og tiltrække kunden. Forde-

len ved Matas brede kundegruppe er at de bliver mindre følsomme overfor forbrugeradfærdsæn-

dringer. Som tidligere fortalt ses en tendens til at forbrugeren med høj indkomst bruger færre penge 

på kosmetik produkter end før, hvor forbrugeren med mindre indkomst bruger flere penge på disse 

produkter. Denne adfærdsændring vil ikke ramme Matas i lige så høj grad, som den rammer selska-

berne, hvis fokus udelukkende er på forbrugeren med den høje indkomst. 

5.4.2 Udbudsforhold  

Udbudsforholdet undersøger Value Propositions, som beskriver værdien/behovet, som en virksom-

hed opfylder hos kunden. Value Proposition er altså grunden til, at kunden vælger Matas frem for 

en anden virksomhed.
109

 Matas’ Value Proposition kan opdeles i tre: tilgængelighed, produkter og 

service.  

Med tilgængelighed menes Matas’ landsdækkende butiksnetværk samt deres mange andre distribu-

tionskanaler, som blev præsenteret i figuren ovenfor. Dette gør Matas lettilgængelig for mange 

segmenter, uanset om kunden ønsker at handle over nettet eller komme fysisk ind i en butik. 

Den anden Value Proposition er Matas’ differentierede produktportefølje indenfor skønheds- og 

sundhedsprodukter, som består af et bredt udvalg af forskellige produktkategorier, varemærker og 

prisniveauer. Indenfor det danske skønheds- og sundhedsmarked findes der mange substitutproduk-

ter, hvilket Matas prøver at imødekomme ved at have en bred og differentieret produktportefølje. 

Dette betyder, at Matas forsøger at afdække en bred kundegruppes behov, idet de har mange varian-

ter. Endvidere er Matas eneforhandler på mærkerne Rimmel og Mavala samt Matas’ egne mær-

ker,
110

 hvilket betyder, at hvis kunden ønsker netop dette produkt, er det kun at finde hos Matas. 
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Service er den Value Proposition Matas yder i form af at have et uddannet personale i sine butikker. 

Fra hovedkontoret i Allerød leder Matas sine mere end 2.400 medarbejdere, hvoraf 1.818 arbejder i 

Matas’ egne butikker. Medarbejderstaben omfatter ca. 1.200 uddannede materialister, som yder 

specialiseret salgs- og produktrådgivning i Matas’ forretninger, og som alle har gennemført en 2-

årig uddannelse bestående af elevtid i en af Matas’ butikker og et uddannelsesforløb på et uddannel-

sescenter.
111

 Det uddannede personale er med til at sikre service af højere kvalitet, idet kunden har 

mulighed for at få professionel vejledning omkring sit valg af produkt. 

Ingen af Matas’ Value Propositions kan identificeres som kernekompetencer med langsigtede kon-

kurrencefordel, idet kompetencerne for forholdsvis nemt kan imiteres af konkurrenterne indenfor en 

kortere tidshorisont.
112

 På nuværende tidspunkt er Matas den eneste forhandler, som tilbyder deres 

kunder tilgængelighed, samt en bred differentierede produktportefølje. Derfor kan disse Value Pro-

positions karakteriseres som unikke kompetencer, som er med til at øge Matas konkurrenceevne. 

5.4.3 Interne forhold 

Business model Canvas antager, at hver forretningsmodel kræver en række nøgleaktiviteter, og at 

disse er de vigtigste tiltag en virksomhed skal tage for at operere med succes. De interne forhold 

består af tre byggeklodser: Key Activities beskriver de vigtigste ting, en virksomhed skal gøre for at 

få sin forretningsmodel til at fungere. Key Resources beskriver de vigtigste aktiver, der er nødven-

dige for, at forretningsmodellen fungerer. Key Partnerships beskriver netværket af leverandører og 

samarbejdspartnere, der får forretningsmodellen til at fungere.
113

    

Matas er en detailforhandler, hvis primære formål er at sælge skønheds- og sundhedsprodukter, 

hvorfor dette kan identificeres som en af Matas’ Key Activities. Derudover vedrører Matas’ Key 

Activities deres logistiske infrastruktur, som sørger for at alle de forskellige produkter bliver leveret 

og kommer ud i Matas’ egne butikker samt Matas’ associerede butikker. Matas driver i dag to cen-

trallagre, der er placeret ved siden af selskabets hovedkontor. De to centrallagre modtager leveran-

cer fra leverandørerne, konsoliderer de individuelle butiksordrer og afsender dem til egne butikker 

og associerede butikker med en ekstern logistikleverandør.
114

 Endvidere kan uddannelsen af Matas’ 

personale også identificeres som en Key Activity. 

Matas er som detailforhandler stærkt afhængig af fysiske ressourcer i form af deres produkter, hvor-
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for dette kan identificeres som en Key Resource. Endvidere har Matas som før nævnt et landsdæk-

kende netværk af butikker og tilhørende logistisk infrastruktur. Matas’ fysiske ressourcer er kapital-

krævende, hvorfor en anden vigtig Key Resource er økonomiske ressourcer, som primært inkluderer 

tilgang til likviditet, der skal sikre, at Matas fortsat har økonomi til at videreudvikle og bevare de 

identificerede Channels og Value Propositions. Matas’ finansielle situation, vil blive analyseret 

mere dybdegående i kapitel 5 finansiel analyse.  

Matas’ er i en vis grad også afhængig af menneskelige ressourcer i form af at have en dygtig salgs-

styrke, samt et højt serviceniveau, som er med til at give kunden en bedre oplevelse af Matas. Der-

udover er Matas’ forretning i højere grad også blevet afhængig af intellektuelle ressourcer såsom 

deres kundedatabaser i form af Club Matas-loyalitetsprogram, som er med til at kunne give infor-

mation om kundernes købsadfærd.
115

  

De fleste af Matas konkurrenter har også økonomiske og menneskelige ressourcer med samme 

egenskaber som Matas’, hvorfor disse ikke kan identificeres som stærke ressourcer med langsigtede 

konkurrencefordele. Matas-loyalitetsprogram samt deres landdækkende butiksnetværk kan identifi-

ceres som ressourcer, som ingen af Matas’ konkurrenter har på nuværende tidspunkt. De skaber på 

kort sigt nogle konkurrencemæssige fordele, men de kan imiteres på længere sigt, hvorfor de ikke 

kan identificeres som langsigtede konkurrencefordele. 

Som tidligere fortalt er Matas stærkt afhængige af fysiske ressourcer i form af deres produkter, som 

de køber fra mere end 250 forskellige mærkedistributører, -grossister og -producenter. Matas er 

derfor meget afhængige af deres mange leverandører, idet de leverer alle Matas-produkter.  

Business model Canvas skelner mellem fire typer af Key Partnerships
116

, ud fra hvilke Matas’ part-

nerskab kan identificeres som køber-leverandør forhold. I forbindelse med Matas forhandlingsstyr-

ke med leverandørerne er det i nogle tilfælde Matas som søger efter produkter til at styrke en vare-

kategori, hvor Matas’ forhandlingsstyrke vil være lavere. Mens det i andre tilfælde er leverandører-

ne, som kommer til Matas med nye produkter, som de så overvejer at købe, hvor Matas forhand-

lingsstyrke vil være højere.
117

  

Køber-leverandør forholdet er designet til at optimere tildelingen af ressourcer og aktiviteter, idet 

det ofte er ulogisk for en virksomhed at eje alle ressourcer eller udføre enhver aktivitet selv. Opti-

meringen er normalt dannet for at reducere omkostningerne. Der kan umiddelbart ikke identificeres 
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nogen stordriftsfordele for Matas, idet Jesper Breitenstein oplyser, at: ”prisen, som vi opnår hos 

producenterne, afhænger af mange ting inkl. Volumen, og hvor gode vi er til at forhandle. Vi kender 

ikke de øvrige retaileres indkøbspris, men i nogen tilfælde er de sikkert tæt på at være de samme. 

Udover volumenrabatter kan der også være marketingtilskud mv., der på virker vores samlede øko-

nomiske forhold med leverandørerne.”
118

 

En anden væsentlig faktor ved køber-leverandør forholdet er, at virksomheden skal sikre gode og 

pålidelige forsyninger fra leverandørerne.
119

 Matas har ifølge dem selv langvarige og stabile relati-

oner til mange af sine leverandører, herunder leverandøren af størstedelen af Matas’ eget mærke 

Striberne og visse af Matas’ andre egne mærker, hvor de har samarbejdet med leverandørerne i me-

re end 40 år. I Matas 3.kvartalregnskab ses salget for Medicare at falde med 4,8 %, hvilket ledelsen 

henfører til produktionsproblemer hos en central leverandør.
120

 Dette viser endvidere, at problemer 

fra leverandørerne kan have store økonomiske konsekvenser for Matas.  

Matas har de seneste år fået en række nye partnerskaber gennem deres partnernetværk ClubM, som 

giver medlemmer af Club Matas mulighed for at optjene Club Matas point hos 14 kendte detailfor-

handlere indenfor bland andet tøj- og rejsebranchen.
121

 

5.4.4 Vurdering af internanalyse   

Matas ressourcer og kompetencer som i særdeleshed bidrager til værdiskabelsen i Matas kan ud fra 

overstående analyse opsamles i Business Model Canvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.5 – Egen tilvirkning 
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6. analyse af ejerforholdet 

Dette kapitel har til formål at analysere, hvilken effekt CVC’s exit kan have på Matas’ langsigtede 

værdiskabelse. Analysen vil tage udgangspunkt i videnskabelige artikler indenfor feltet Corporate 

Governance, samt en rapport fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006) omhandlende kapitalfon-

de i Danmark.  

6.1 Betydningen af CVC’s exit 

Først og fremmest har CVC’s exit betydet, at Matas i dag ikke er ejet af én stor investor, men af en 

række små investorer. Dette betyder også, at ejerskabet af Matas ikke længere er et koncentreret 

ejerskab, men derimod kan identificeres som et spredt ejerskab. Det koncentrerede ejerskab er ken-

detegnet ved at udøve ét aktivt ejerskab, hvilket dels bliver gjort gennem bestyrelsesarbejde og dels 

gennem et tæt og løbende samarbejde med ledelsen.
 122

  

Lige efter CVC’s opkøb af Matas, blev deres kandidater valgt ind i Matas’ bestyrelse. Bestyrelses-

medlemmerne var nomineret med tre CVC medlemmer: Christoffer H. Sjøqvist, Peter Törnquist og 

Søren Vestergaard-Poulsen, som havde formandsposten, samt to medlemmer fra materialisternes 

Invest ApS: Lars Frederiksen og Mads Pilgren.
123

 Dette betød, at CVC udgjorde størstedelen af be-

styrelsen, samt havde formandsposten, hvilket illustrerer, at CVC udøvede et aktivt ejerskab, samt 

at de havde størst indflydelse i Matas. Ligeledes blev direktionen også udskiftet ved CVC’s overta-

gelse. Den nuværende administrerende direktør Terje List og finansdirektør Anders Skole-Sørensen 

tiltrådte begge deres stillinger i år 2007, men har dog ingen tilknytning til CVC og besidder efter 

CVC’s exit stadig deres stillinger.
124

 

Det spredte ejerskab kendetegnes ved, at alle investorer er små. Det spredte ejerskab indebærer ofte 

et mere passivt ejerskab, fordi den enkelte ejers økonomiske tilskyndelse og mulighed for at påvirke 

ledelsen er begrænset.
125

 Dette kan betyde, at overgangen til det spredte ejerskab kan medfører et 

mere passivt ejerskab i Matas, hvilket kan betyde mindre kontrol og overvågning af Matas’ ledelse. 

Dette kan være en god ting, idet høj kontrol og overvågning kan påvirke adfærden hos ledelsen til at 

blive mere forsigtig. Samtidig betyder muligheden for den lavere kontrol også, at ledelsen i højere 

grad skal kontrollere sig selv og har mere frihed, hvilket kan betyde, at ledelsen kan blive fristet til 
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at handle dristigt.
126

  

I forbindelse med børsnoteringen blev Matas’ bestyrelse udskiftet. Bestyrelsesformanden blev skif-

tet fra CVC’s partner Søren Vestergaard-Poulsen til Lars Vinge Frederiksen, som ikke har tilknyt-

ning til CVC. Derudover fratrådte Christoffer H. Sjøqvist, Peter Törnquist og Mads Pilgren. I stedet 

startede Ingrid Jonasson Blank og Birgitte Nielsen. Derudover fortsatte Lars Frederiksen (materiali-

sternes Invest ApS) og Søren Vestergaard-Poulsen (Partner i CVC). Søren Vestergaard-Poulsen er 

altså ikke fratrådt sin bestyrelsesplads, selvom CVC ikke længere af ejere af Matas. Jesper Breiten-

stein oplyser i denne forbindelse: ”Det er alene Sørens beslutning, om han vil træde ud af bestyrel-

sen før tid (alle medlemmer vælges for et år ad gangen jf. vores vedtægter), eller om han vil blive 

perioden ud. Vi har heller ingen indflydelse på, om bestyrelsen ønsker, at han genopstiller, og 

hvorvidt han selv har interesse heri.”
127

  

Det kunne derfor tænkes, at Søren Vestergaard-Poulsen inden for en kortere periode ville blive skif-

tet ud med en anden, idet CVC ikke længere har interesser i Matas.  

De ledende personer er typiske en stor ressource i en virksomhed, da en ringe ledelse kan fører lave-

re indtjening, derfor kan Matas’ nye bestyrelse have væsentlig indflydelse på værdiskabelsen i Ma-

tas. Den nye bestyrelsessammensætning kan som tidligere fortalt vurderes som mangfoldig i forhold 

til køn, alder og nationalitet. Endvidere bærer den præg af, at Matas nu er et børsnoteret selskab, der 

skal leve op til en række danske retningslinjer omkring god selskabsledelse, udstedt af Komitéen for 

god selskabsledelse.
128 

En undersøgelse fortaget af Rose (2005) peger dog på, at bestyrelsessam-

mensætning kun er afgørende for selskabet, når det er i krise, hvorfor den nye bestyrelsessammen-

sætning ikke umiddelbart vil påvirke værdiskabelsen i Matas.  

Den nye bestyrelse er i højere grad en mere uafhængig bestyrelse, idet ingen af bestyrelsesmed-

lemmer indirekte er ejere af Matas. Under CVC’s ejerskab udgjorde deres egne kandidater største-

delen af bestyrelsen, hvilket i høj grad svækkede bestyrelsens uafhængighed. Det er hverken godt 

eller skidt at have en uafhængige bestyrelse, det er dog væsentligt som investorer at være opmærk-

som på, hvem der tager de ledende beslutninger i virksomheden, hvorfor det også er væsentligt at 

være opmærksom på om bestyrelsen er uafhængige eller afhængige, idet afhængige ofte fører til 

mere kontrol og overvågning af ledelsen, mens uafhængige fører til det modsatte.  

Endvidere betyder en ny bestyrelse også usikkerheder i forhold til om de vil fremtidige ændringer i 
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Matas’ målsætninger og strategi. Jesper Breitenstein mener dog ikke, at strategien i Matas vil blive 

ændret grundet den nye bestyrelse. Derudover oplyser han, at den ny bestyrelse er meget engageret i 

selskabet og enig i den lagte strategi for Matas, hvorfor han dog heller ikke tror CVC’s afgang vil 

betyde de store ændringer.
129

 Når strategien forbliver det samme, vil det givetvis heller ikke påvirke 

værdiskabelsen i Matas.  

En rapport fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006) viser, at der sker et løft i omsætningen i 

virksomheder, der overtages af kapitalfonde, og at kapitalfonde er med til at give en større gennem-

snitlig omsætning i virksomheden. Endvidere har Rose & Thomsen (2004) lavet en undersøgelse af, 

hvordan selskaber, som er styret af en kapitalfond, klarer sig i forhold til selskaber med anden ejer-

skabsstruktur. Undersøgelsen tager kun højde for virksomheder på OMX. Generelt viser undersø-

gelsen, at kapitalfondsejede virksomheder klarer sig bedre – det kan dog ikke bevises, at kapitalfon-

de øger aktiekursen eller den regnskabsmæssige profitabilitet i en virksomhed.
130

 Disse undersøgel-

ser peger på, at Matas’ langsigtede værdiskabelse kan blive påvirket af CVC’s exit.    

Jeg har præsenteret min ejerforholdsanalyse for Caspar Rose, som er professor på CBS og har for-

sket i dette område de sidste 10 år, for at høre, hvilken indflydelse han mener CVC’s exit kan have 

på Matas langsigtede værdiskabelse. Han forklarer, at det er svært at måle effekten af en ny besty-

relse og en ny sammensætning, idet det bygger på bløde værdier. Derudover handler det også om 

kemi mellem medlemmerne, hvorfor det er svært at forudsige, hvordan dette påvirker Matas. End-

videre mener Caspar Rose, at ejerskabsskiftet ikke har den store påvirkning på Matas langsigtede 

værdiskabelse, idet Matas ikke skifter strategi. Samtidig fortæller han, at han ikke længere mener 

ejerforhold har megen effekt på værdiskabelsen i en virksomhed.
131

 På baggrund af Caspar Roses 

kommentar peger det heller ikke på, at ejerskiftet påvirker Matas langsigtede værdiskabelse. 

6.2 Vurdering på CVC’s exit 

Det er svært at definere præcis, hvilken betydning CVC’s exit vil have på Matas fremtidig værdi-

skabelse. Min analyse giver dog heller ikke et enstydigt svar herpå, men på baggrund af analysen 

vurderer jeg, at det nye ejerskab ikke vil øge den fremtidige værdiskabelse i Matas. Samtidig vurde-

rer jeg dog også, at det nye ejerskab heller ikke vil have en negativ virkning på Matas’ værdiskabel-

se, hvilket betyder, at jeg ikke tror CVC’s exit vil påvirke værdiskabelsen i Matas så længe den nye 

bestyrelse støtter op om og følger den gamle strategi.  
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7. Finansiel analyse 

Den finansielle analyse har til formål at vurdere Matas’ finansielle situation ved fastlæggelse af 

Matas’ historiske niveau, samt identificering af trends for væsentlige value drivers beskrevet ud fra 

valgte finansielle nøgletal. Jeg vurderer Matas’ finansielle situation ved at lave en rentabilitets- og 

likviditetsanalyse samt en analyse af Matas’ finansielle risici, som tager udgangspunkt i Plenborg & 

Petersen (2008). I denne forbindelse har jeg derfor reformuleret Matas’ officielle årsregnskaber fra 

2009-2012 samt foretaget en række antagelser og valg, som alle er velargumenterede og begrundet i 

bilag 6. 

7.1 Rentabilitetsanalyse 

Den historiske rentabilitet er et væsentligt element ved fastlæggelse af fremtidige forventninger til 

virksomhedens indtjening. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede Dupont-model, 

som er præsenteret i bilag 5. Som det ses på Dupont-modellen vil rentabilitetsanalysen være opdelt i 

to niveauer: en analyse af afkastningsgraden (ROIC) og en analyse af egenkapital forretningen 

(ROE).
 132

  

Rentabilitetsanalysen fokuserer på de driftsrelaterede forhold og sætter fokus på Matas’ fremtidige 

overlevelse, idet den signalerer virksomhedens økonomiske sundhed samt identificerer styrker og 

svagheder. For at vurdere Matas’ rentabilitet har jeg derfor beregnet en række relevante nøgletal 

samt udarbejdet en trend- og common-size-analyse ud fra de reformulerede resultatopgørelser og 

balancer.
133

 Alle nøgletallene er beregnet efter skat, hvilket skyldes, at jeg ønsker at lave en tidsse-

rieanalyse, hvor jeg analyserer Matas’ evne til at skabe værdi for ejerne. 

Endvidere ønsker jeg også at lave en tværsnitanalyse, hvorfor en del af nøgletallene også blevet 

beregnet før skat. Dette er nyttigt, når to virksomheder på tværs af lande skal sammenlignes, idet 

skattesatserne ofte ikke er ens og derfor fjerner skattestøjen i sammenligningen. Ved at sammenlig-

ne Matas’ nøgletal med en konkurrents ses et andet billede af økonomien i Matas, idet en konkur-

rents nøgletal kan fungere som en benchmark for vurdering af Matas’ nøgletal. Dette betyder altså, 

at jeg i rentabilitetsanalysen benytter Matas’ nøgletal efter skat til at vurdere udviklingen i nøgletal-

lene, mens nøgletallene før skat vil blive sammenlignet med Oriflames og derved brugt til at vurde-

re niveauet af Matas’ nøgletal.  
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Til sammenligningen har jeg valgt at benytte den svenske kosmetikvirksomhed Oriflame, som på 

mange måder ligner Matas. Dette skyldes, at Matas’ konkurrenter sås at være virksomheder i andre 

brancher. Derfor har det heller ikke været muligt at lave en sammenligning af Matas’ nøgletal med 

en virksomhed, som er direkte i konkurrence med Matas. Oriflame er ligesom Matas en moden 

virksomhed i materialistbranchen, og deres produktudvalg ligner på mange måder også Matas’. De 

har eksempelvis ligesom Matas også lavet deres egen linje med mærket Oriflame. Deres produkt-

sortiment indenfor helsekostmarkedet for nærings- og nydelsesmidler er dog begrænset, og de ses 

slet ikke at sælge noget inden for apotekermarkedet. Derudover ses Oriflame at være verdensom-

spændende, og deres produkter er at finde i over 60 lande.
134

 Derudover løber Oriflames årsregn-

skaber fra 1. januar til 31. december og er derfor ikke forskudt ligesom Matas’ regnskabsår, hvilket 

kan skabe nogle problemer i forhold til sammenligningen af de to virksomheder. Oriflame benytter 

dog samme regnskabspraksis
135

 som Matas, hvilket er en styrke i sammenligningen. Jeg vurderer, at 

sammenligningen mellem Matas’ og Oriflames nøgletal er mulig, og at den i høj grad vil skabe et 

retvisende økonomisk billede.  

Jeg har ligeledes reformuleret Oriflames regnskaber, samt lavet en rentabilitetsanalyse ud fra dette, 

som findes i bilag 8 og 9. Oriflames nøgletal er kun beregnet før skat, da deres nøgletal efter skat 

ikke er væsentlige for denne analyse. 

7.1.1 Analyse af ROIC 

ROIC er det overordnede rentabilitetsmål for driften, da den beskriver forretningen af den investe-

rede kapital.
136

 Nedenfor ses et skema over Matas’ beregnede nøgletal efter skat, som anvendes til 

at vurdere udviklingen i ROIC.
137

  

Nøgletal efter skat 
 

2010/11 2011/12 2012/13 

Overskudsgrad, OG 

 

9,35% 10,29% 10,11% 

Aktivernes omsætningshastighed, AOH 

 

0,68 0,72 0,77 

Afkastningsgrad, ROIC 

 

6,40% 7,46% 7,77% 
Figur 7.1 – Egen tilvirkning  

ROIC ses på figur 5.1 at stige en smule i den observerede periode og ligger i 2012 på 7,77 %, hvil-

ket betyder, at Matas forrentede den investerede kapital med 7,77 %. ROIC og dens udvikling kan 

vurderes som acceptabelt, idet den er stigende. Der kan dog sætte spørgsmålstegn ved, om den er 
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ved at stagnere. Ofte anses en høj og positiv udvikling i afkastningsgraden som et signal på værdi-

skabelse i en virksomhed.
138

 

Sammenlignes Matas' ROIC med Oriflames, ses dog et andet billede, idet det på figur 7.2 ses at 

Oriflames ROIC i hele den betragtede periode ligger væsentlig over Matas’. Dette betyder, at Ori-

flame er bedre til at forrente deres investerede kapital end Matas. I 2012 ses Oriflames ROIC at 

være næsten 3 gange så høj som Matas’. 

 

Figur 7.2 – Egen tilvirkning 

Selvom Oriflames ROIC er væsentlig højere end Matas’ er det vigtigt at pointere, at der i denne 

sammenligning er nogle begrænsninger. Dette skyldes, at risikoen i de to virksomheder skal være 

ens ved en sammenligning af to virksomheders ROIC, hvilket kan være meget svært at vurdere. 

Den markante forskel i de to virksomheders ROIC indikerer dog, at niveauet for Matas’ ROIC lig-

ger lavt. Dog ses Oriflames ROIC at være lidt ustabil, idet den både er faldende og stigende, hvor-

imod Matas’ ligger helt stabilt og nærmere kan anses som stagnerende.  

For er få en mere indgående forståelse af Matas’ ROIC, er det nødvendigt at dekomponere den og 

se på Matas’ og Oriflames overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. Dette skyldes, at 

ROIC ikke kan forklare udviklingstendenser i rentabiliteten.
139

 Dette kan endvidere også være med 

til at belyse, hvorfor Oriflames ROIC er så meget højere end Matas’.  

Generelt ses Matas’ overskudsgrad (OG) på figur 7.1 både at stige og falde i den observerede perio-

de – den stiger lidt fra 2010-2011 og falder så en smule i 2012 til 10,11 %, hvilket kan vurderes som 

mindre tilfredsstillende, idet det derfor også kan vurderes, at driftsresultatet i denne periode hverken 

er steget eller faldet i højere grad end omsætningen. Endvidere betyder dette også, at Matas’ håndte-
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ring af deres omkostninger ikke har forbedret sig, idet driftsresultatet er steget næsten det samme 

som omsætningen. Matas oplyser i deres prospekt at de hovedsageligt lejer lokalerne til Matas’ bu-

tikker, hvilket giver dem en mere fleksibel omkostningsstruktur, idet de mere eller mindre omkost-

ningsfrit kan lukke eller flytte urentable butikker.  

På grafen nedenfor, figur 7.3, ses Matas’ OG sammenlignet med Oriflames. Det ses, at Matas i hele 

perioden har den højeste OG, hvilket betyder, at de har været bedre end Oriflame til at skabe over-

skud ud fra deres omsætning. Endvidere betyder det også, at det ikke er på grund af OG, at Matas’ 

ROIC er meget lavere end Oriflames. 

  

Figur 7.3 – Egen tilvirkning 

På grafen ovenfor ses også sammenligningen af Matas’ og Oriflames’ aktivers 

omsætningshastighed (AOH), hvor det ses, at Oriflames AOH er væsentligt højere end Matas’. Det 

ses, at Oriflame er mere end 3 gange bedre end Matas til at skabe omsætning ud fra deres aktiver. 

Endvidere ses dette også at være grunden til, at Oriflames ROIC er næsten 3 gange højere end 

Matas’.  

Analysen af afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed er med til at 

belyse indtægts-/omkostningsforholdet for, hvorvidt kapitaltilpasningen er blevet forbedret eller 

forringet.
140

 For at uddybe forståelsen af udviklingen i Matas’ indtægts-/omkostningsforhold og 

evnen til at styre kapitalbindingen i det investerede kapital har jeg derfor fundet det nødvendigt at 

dekomponere nøgletallene yderligere ved at lave en trend- og common-size analyse over den analy-

tiske balances aktiver samt resultatopgørelsen. Disse to metoder er illustreret i bilag 7. 

Trendanalysen fokuserer hovedsageligt på udviklingen i regnskabsposterne og er en velegnet meto-
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de til at spotte trends i diverse indtægts- og omkostningsposter. Common-size-analysen fokuserer 

både på niveauet og udviklingen for de enkelte omkostningsposter omsætningen og de enkelte 

driftsaktiver i forhold til investeret kapital.
141

  

Ud fra trendanalysen ses det overordnet, at Matas’ omsætning er en smule stigende i gennemsnit 

2,78 % i perioden 2009-2012. Matas’ Beauty shop ses at udgøre næsten 69 % af omsætning i 2012, 

hvorfor det også er denne, der bidrager mest til Matas’ omsætning. Herefter ses Vital Shop, Mate-

rial Shop og MediCare Shop, som udgør henholdsvis 9,4 %, 8 % og 5,4 %. De to sidste segmenter, 

øvrige og salg til handel af associerede butikker, ses at udgøre 0,8 % og 7,7 %.
142

 Omsætningen for 

segmenterne ses generelt at ligge på ca. samme niveau i hele den observere periode. Omsætningen 

ses kun at stige hos to af Matas’ produktsegmenter, Beauty Shop og en smule i MediCare Shop, 

hvilket betyder, at det er Beauty Shoppen som har drevet væksten i omsætningen. Endvidere ses 

segmentet Beauty Shop at udgøre ca. 75 % af det samlede salg i Matas’ 3. kvartalsregnskab 

2013/2014, hvilket i høj grad skyldes, at produktsalget fra Matas’ nyeste koncept Stylebox er inklu-

deret under Beauty Shoppen.
143

 

I common-size analysen ses det at være de samlede anlægsaktiver, som er den tungeste balancepost 

i Matas’ balance, idet de i 2012 udgjorde 99 % af den investerede kapital. Det høje niveau for an-

lægsaktiverne skyldes især de immaterielle anlægsaktiver, som i 2012 udgjorde 103 % af den sam-

lede investerede kapital.
144

 Goodwill samt varemærke og navnerettigheder udgør størstedelen af de 

immaterielle aktiver.
145

 Oriflames immaterielle aktiver ses kun at udgøre 4 % af den samlede inve-

sterede kapital,
146

 hvilket kan vurderes som væsentlig lavere end Matas. Problematikken omkring 

de immaterielle anlægsaktiver er, at det kan være svært at udskille og måle en pålidelig værdi.
147

 

Konsekvensen af dette er, at selskabets salgspris kan blive vurderet for højt. Denne risiko øges, når 

de immaterielle aktiver udgør en stor del af den investerede kapital, hvilket de gør for Matas. Dette 

skyldes, at Matas vil være mere følsomme overfor ændringer i værdien. Dette betyder, at et fald i 

den bogførte værdi af de immaterielle aktiver derved kan medføre en væsentlig forringelse af Ma-

tas’ værdi. Derfor er det også en væsentlig risiko for, at nøgletallene vil kunne ændre sig markant, 

hvis de immaterielle aktiver skulle være vurderet forkert.  
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Niveauet og udviklingen for henholdsvis omsætningen, og afkastningsgraden indikerer, at Matas i 

forhold til produktlivscyklussen kan identificeres som værende i den modne fase.
148

 Dette skyldes, 

at afkastningsgraden stadig er lidt stigende, men tæt på stagnerende, mens også omsætning ses at 

stige en smule. I den modne fase ses det, at virksomheden ofte går over i et mere moderat vækst-

tempo, hvor de høster gevinsten ved de foregående fasers investeringer. Dette betyder derfor også, 

at der i denne fase ofte ikke behov for nye større investeringer, men mulighed for et godt afkast på 

den investerede kapital. Dette stemmer overens med udviklingen i Matas’ investerede kapital, som 

ses at falde med næsten 6 % i den betragtede periode, samt at NOPAT i denne periode stiger med 

ca. 41 %.
149

 Ligeledes bekræfter dette, at Matas kan karakteriseres som en moden virksomhed. Ud-

fordringen for modne virksomheder er ofte, at den organiske vækst er beskeden i denne fase, hvor-

for det kun er muligt at opnå yderligere vækst ved at erobre markedsandele fra konkurrenterne.
150

  

7.1.2 Analyse af ROE 

ROE (Egenkapitalforrentningen) måler rentabiliteten fra driften plus effekten af finansiel gearing
151

 

ROE er påvirket af en række faktorer: ROIC, som udtrykker driftens samlede rentabilitet, den finan-

sielle gearing (FGEAR), som viser effekten af FGEAR på den samlede rentabilitet, og SPREAD, 

som viser forskellen mellem ROIC og nettolånerenten.
152

  Jeg har tidligere analyseret ROIC, hvor-

for jeg i denne analyse vil fokusere på udviklingen af ROE, FGEAR og SPREAD. I denne sam-

menhæng kan Matas og Oriflame ikke sammenlignes, idet beregninger inkluderer netto lånerenten 

og tal efter skat, hvorfor en sammenligning vil kunne give et misvisende billede. Nedenfor ses et 

skema over Matas’ beregnede nøgletal efter skat, som anvendes til at analysere ROE.
153

 

Nøgletal efter skat 
 

2010/11 2011/12 2012/13 

Netto Lånerenten, NRL  

 

5,32% 4,35% 3,13% 

SPREAD 

 

1,08% 3,11% 4,65% 

Finansiel gearing, FGEAR 

 

1,44 1,15 0,87 

Egenkapital forrentning, ROE  

 

7,95% 11,04% 11,80% 
Figur 7.4 – Egen tilvirkning 

Matas’ ROE – virksomhedens evne til at forrente ejernes kapital – kan vurderes som tilfredsstillen-

de, idet den ses at være markant stigende fra 2010-2011 og stiger lidt i 2012 til 11,80 %. Dette gør 
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Matas til en attraktiv virksomhed at investere i. Denne udvikling ses hovedsageligt at skyldes, at 

egenkapitalen er steget med 39 % samtidig med, at den netto rentebærende gæld er faldet med ca. 

34 %.
154

 Denne udvikling afspejler sig også i FGEAR, som viser finansieringen af nettodriftsakti-

verne, som normalt er finansieret med såvel finansielle forpligtelser som egenkapital. Denne ses at 

være faldende i den observerede periode og ligger i 2012 på 0,87. Dette kan vurderes som en til-

fredsstillende udvikling, idet det betyder, at Matas i dag er finansieret af lige meget egenkapital og 

fremmedkapital. 

Nettolånerenten (NRL) er benyttet til at beregne SPREAD, alene har NRL dog begrænset informa-

tionsværdi,
155

 hvorfor jeg ikke benytter den til andet end at forklare udviklingen i SPREAD. 

SPREAD er forskellen mellem ROIC og NRL, og den beskriver, hvorvidt virksomheden er i stand 

til at tjene mere på dens driftsaktivitet, end den kan på at låne fremmekapital.
156

 SPREAD ses at 

værende stigende i hele den betragtede periode, hvilket skyldes, at netto lånerenten bliver mindre, 

samtidig med at ROIC stiger. Dette kan vurderes som meget tilfredsstillende, idet det betyder, at 

Matas tjener mere på deres driftsaktivitet end på at låne fremmedkapital. Samlet set har den positive 

udvikling i ROIC, FGEAR og SPREAD en positiv indvirkning på ROE, hvilket er netop grunden til 

at ROE er blevet ½ gange større på 2 år. Denne positive udvikling er især betydningsfuld for inve-

storerne, idet deres kapital er forrentet med 11,80 % i 2012. 

7.1.3 Vurdering af rentabilitetsanalysen 

Generelt kan udviklingen i Matas rentabilitet vurderes som værende god, idet samtlige af Matas 

rentabilitetsnøgletal ses at udvikle sig positivt i hele den betragtede periode. Denne udvikling har en 

positiv effekt på værdien af Matas. Sammenligning af Matas’ nøgletal med Oriflame indikerer dog, 

at niveauet for nogle af Matas’ nøgletal er lave. Dette gælder Matas ROIC og AOH, da disse ligger 

markant under Oriflames, hvilket indikerer, at Matas er dårligere til forrente deres investerede kapi-

tal, hvilket i høj grad skyldes, at de er for dårlige til at skabe omsætning ud fra den investerede kapi-

tal. Derudover indikerer Oriflames nøgletal også, hvor høj ROIC og AOH kan blive for en virk-

somhed i materialistbranchen. Som investor ser man ofte særligt på niveauet og udviklingen i Ma-

tas’ ROIC og ROE, da disse har en væsentlig betydning for værdien af en virksomhed. Især Matas’ 

ROE ses at være væsentligt forbedret, hvilket i høj grad skyldes en forbedret FGEAR, grundet at 

Matas har nedbragt sin gæld, samtidig med at egenkapitalen er steget. Endvidere ses ROIC også at 
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være en smule forbedret, hvilket ligeledes skyldes den faldende investerede kapital. Det er dog vig-

tig som investor at huske på, at Matas i høj grad har mulighed for at påvirke disse nøgletal, hvorfor 

det derfor bør overvejes, om der har været fokus på forbedring af disse to nøgletal op til børsnote-

ringen. 

Udviklingen i nøgletallene indikerer endvidere, at Matas befinder sig i den modne fase, hvilket be-

tyder, at de nu kan høste af de flere års investering. Ofte ses det dog også at ROIC begynder at stag-

nere, hvilket vil betyde, at ROE også begynder at stagnere, hvis ikke man nedsætter FGEAR væ-

sentligt. I værste fald vil nøgletallene begynde at falde, hvis ikke Matas formår at lave nye rentable 

investeringer. En anden problematik omkring Matas’ rentabilitet er risikoen ved, at Matas immate-

rielle aktiver vejer tungest i balancen, idet en forkert værdi af disse kan have stor betydning for Ma-

tas samlede værdi og derved også på aktiekursen.  

7.2 Likviditetsanalysen 

Likviditetsanalysen belyser og vurderer Matas’ økonomiske situation. Den kan opdeles i to: den 

kortsigtede likviditetsrisiko og den langsigtede likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko forsøger at forud-

sige, om der er en finansiel krise i virksomheden – dog giver den kun et øjebliksbillede af den kort-

sigtede og langsigtede risiko, og den fanger ikke investeringer i anlægsaktiver og primærdrift. Ne-

denfor er vist et skema over de relevante nøgletal i forbindelse med likviditetsanalysen.
157

 

Likviditetsrisiko Risikotendens 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Likviditetscyklus ↘ - 16 dage 12 dage 5 dage 

Likviditetsgraden 1 - Current ratio ↗ 1,61 1,03 1,18 1,23 

Likviditetsgraden 2 - Quick ratio ↗ 0,80 0,40 0,54 0,63 

Soliditetsgraden ↘ 0,28 0,33 0,37 0,41 
Figur 7.5 – Egen tilvirkning 

 

7.2.1 Kortsigtet likviditetsrisiko 

Til vurderingen af den kortsigtede likviditetsrisiko benyttes nøgletallene likviditetscyklus samt li-

kviditetsgraderne Current ratio og Quick ratio. 

Likviditetscyklussen er en indikator for det antal dage, som det tager at omsætte varelageret til kon-

tanter – jo færre dage desto bedre vurderes likviditeten.
158

 Likviditetscyklussen ses at være faldende 

i hele den observerede periode og ligger i 2012 på 5 dage. Dette betyder, at likviditetscyklussen er  
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faldet med 11 dage fra 2010-2012, hvilket skyldes, at den netto arbejdende kapital er faldet, samti-

dig med at omsætningen er steget. Denne udvikling kan vurderes som meget tilfredsstillende, idet 

det betyder, at Matas på 3 år er blevet 3 gange hurtigere til at omsætte sit varelager til kontanter. 

Dette har en positiv effekt på likviditeten, hvorfor risikotendens for dette specifikke nøgletal er fal-

dende. 

Overordnet beskriver likviditetsgraden virksomhedens evne til at kunne betale forfalden gæld på 

kortsigt.
159

 Likviditetsgraden opdeles i to Current ratio og Quick ratio. Likviditetsgraden Current 

ratio viser, hvor stor en del af omsætningsaktiverne der kan dække den kortfristede gæld. Omsæt-

ningsaktiver er defineret som varebeholdning, tilgodehavender, likvide beholdninger samt værdipa-

pirer og kapitalandele, idet dette er aktiver, der kan omsættes til likvider.
160

 Likviditetsgraden Cur-

rent ratio ses i hele perioden at ligge over en, hvilket vurderes som tilfredsstillende, idet den i hele 

den betragtede periode har været i stand til at dække den kortfristede gæld. Dog ses Current ratio at 

være faldende, hvilket hovedsageligt skyldes, at Matas har optaget mere kortsigtet gæld. I alt ses 

den kortfristede gæld at være over fordoblet på 4 år.
 161

 

Likviditetsgraden Quick ratio udtrykker, hvor stor en del af den kortfristede gæld, Matas’ tilgode-

havender og likvide beholdninger kan dække. Denne ses i hele den observerede periode at være 

faldende og ligge under en, hvilket kan vurderes som en utilfredsstillende udvikling. Når likvidi-

tetsgraden er lav, behøver det ikke nødvendigvis at være dårligt. Det kan betyde, at Matas kører et 

stramt likviditetsbudget, men står overfor at kunne få mere likviditet. Høj likviditet giver ikke flere 

penge, men derimod en højere sikkerhed og fleksibilitet i forbindelse med adgang til yderligere kre-

dit, hvilket især er godt i krisetider.
162

 Som det fremgår, oplever Matas en faldende likviditetsgrad i 

hele perioden både i likviditetsgraden Current ratio og Quick ratio. Dette skyldes hovedsageligt, at 

der i denne periode er optaget mere kortfristet gæld, hvorfor denne ses at stige i forhold til omsæt-

ningsaktiverne. Endvidere betyder dette også, at den kortsigtede risikotendens for disse to nøgletal 

er steget. I Matas 3. kvartalsregnskab 2013/14 tegner der sig et andet billede af den kortfristede li-

kviditetsrisiko. Her ses den kortfristede gæld at være nul, hvilket også betyder, at den kortsigtede 

likviditetsrisiko vil være meget lav, idet Matas ikke længere har kortsigtet gæld. Denne udvikling 

skyldes, at Matas i forbindelse med børsnoteringen refinansierede hele deres gæld til kun at omfatte 
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langsigtet gæld.
 163

 Jesper Breitenstein uddyber denne udvikling: ”Da vi lavede årsregnskabet for 

2012/13 viste vi, at vi ville betale den ’gamle’ gæld ud med den ’nye’ i starten af juli. Da hele gæl-

den ville falde til betaling i juli, blev den derfor ’kortfristet del af langfristet gæld’ (da den skulle 

betales inden for et år)”.
164

 Derfor vil den kortsigtede likviditetsrisiko formentlig ved næste års-

regnskab ses at være væsentlig mindre eller helt forsvundet. 

7.2.2 Langsigtet likviditetsrisiko 

Den langsigtede likviditetsrisiko fungerer som indikator for Matas’ likviditetssituation på længere 

sigt. Til vurdering af denne benyttes soliditetsgraden.
165

 Soliditetsgraden beskriver andelen af Ma-

tas’ aktiver, som er finansieret via egenkapital.
166

 Soliditetsgraden ses at stige i hele den observere-

de periode, hvilket skyldes, at Matas har nedbragt sin samlede gæld, mens egenkapitalen ses at sti-

ge. I alt ses den nettorentebærende gæld at være faldet med ca. 34 %, som primært skyldes, at den 

langfristede gæld og andre tilgodehavender er faldet med henholdsvis 34 % og 71 %, og samtidig 

ses egenkapitalen at stige med ca. 39 % i samme periode.
167

 Soliditetsgraden på godt 41 % i 2012 

kan vurderes til at ligge på et fint niveau, idet den er steget med 13 procentpoint på fire år. Endvide-

re betyder den forbedrede soliditetsgrad, at Matas i højere grad vil kunne opnå adgang til mere kre-

dit. Samtidig betyder en stærk soliditetsgrad også større likvid fleksibilitet, hvilket giver Matas en 

højere uafhængighed samt en større mulighed for selv at definere deres virksomhedsstrategi.  

Samlet set kan Matas vurderes som en solid virksomhed, hvis langsigtede risikotendens ses at være 

faldende. I Matas’ 3. kvartalsregnskab 2013/14 ses det, at den langfristede gæld er steget, hvorfor 

det vil ses, at soliditetsgraden vil falde, hvis egenkapitalen ikke stiger tilsvarende. Derfor er der en 

risiko for, at den langsigtede likviditetsrisiko kan være steget ved næste årsregnskab. 

7.2.3 Vurdering af likviditetsanalysen 

Samlet set ses Matas’ kortsigtede likviditetsrisiko at være forringet, mens den langsigtede likvidi-

tetsrisiko ses at være forbedret. Dette skyldes, at Matas’ likviditetsgrad ses være faldende i hele den 

observerede periode både for likviditetsgraden Current ratio og Quick ratio. I forbindelse med 

børsnoteringen valgte Matas at refinansiere hele deres gæld, og den nye gæld består kun af langfri-

stet gæld, hvorfor den kortsigtede likviditetsrisiko vil være markant mindre. Samtidig ses likvidi-

tetscyklussen at falde, hvilket kan vurderes som en positiv udvikling, da Matas er blevet 3 gange 
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hurtigere til at omsætte deres varelager til kontanter. Derudover ses Matas også at være forholdsvis 

solid, idet soliditetsgraden er stigende og kan vurderes som værende på et fint niveau, hvilket bety-

der, at den langsigtede risiko derfor er forbedret. Der vil dog være en risiko for, at soliditetsgraden 

vil være stigende ved næste regnskabsperiode, idet der er kommet mere langsigtet gæld ved refinan-

siering af den gamle gæld. Samlet set kan Matas’ likviditet vurderes som intakt, hvilket er en væ-

sentlig faktor for Matas’ fremtidige økonomiske udvikling, idet de har mulighed for at få adgang til 

mere kredit, hvis det skulle blive nødvendigt. 

7.3 Finansielle risici 

Formålet med denne analyse er at identificere Matas’ finansielle risici, samt vurdere Matas har mu-

lighed for at påvirke og kontrollere de finansielle risici. Ved en analyse af Matas’ finansielle risici 

vurderes effekten af, at en del af investeringerne finansieres ved fremmedkapital. Inddragelsen af 

fremmedkapital i analysen medfører, at ejere først må tilgodese fremmedkapitalen, før de kan tilgo-

deses i form af udbytte og kursgevinster.
168

 Effekten af Matas’ finansielle risici vurderes med hen-

blik på lånekarakteristika og finansiel gearing. Det forholder sig sådan, at ejerne forventer at blive 

kompenseret med et højere afkast, jo højere den finansielle risiko er.
169

 Nedenfor er vist et skema 

over de relevante nøgletal, som jeg vil benytte i forbindelse med analysen af Matas’ finansielle risi-

ci.
170

 

Finansielle risici Risikotendens 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Rentedækningsgraden ↘ 1,77 1,93 4,48 5,79 

Gearing  ↘ 2,54 2,01 1,67 1,45 
Figur 7.6 – Egen tilvirkning 

7.3.1 Lånekarakteristika 

I forbindelse med Matas’ lånekarakteristika oplyses det i årsregnskabet, at gæld til kreditinstitutter 

består af kortfristede og langfristede lån med variabel rente, samt at hele gælden er optaget i danske 

kr..
171

 Matas’ nuværende finansielle situation ses overordnet at være god, idet både den kortsigtede 

og langsigtede likviditetsrisiko kan vurderes som tilfredsstillende, hvilket har indflydelse på Matas’ 

mulighed for at afdække deres lån. Endvidere ses Matas’ rentabilitet også at være en smule forbed-

ret. Særligt betyder den stigende ROIC, at Matas kan få adgang til billigere lånekapital, idet det er 
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mere attraktivt at udlåne penge til en virksomhed med en højere afkastningsgrad.
172

 Det fremgår af 

Matas’ årsregnskab 2009-2012, at den variable lånerente løbende er blevet justeret til et lavere ni-

veau, hvilket stemmer overens med den stigende ROIC. Endvidere ses denne rente at være blevet 

endnu lavere i 2013, idet Matas i forbindelse med børsnoteringen refinansierede hele deres gæld, 

fordi de kunne få en ny og billigere finansieringspakke, der skulle erstatte alt den gamle gæld.
173

 

Dette fremgår derfor ikke af nogle af årsregnskaberne, idet refinansieringen skete efter aflæggelse 

af årsregnskabet 2012/13.  

Matas består i dag kun af langsigtet gæld, og samtidig ses ¼ af den langfristede gæld i 2013 at ind-

gå i en swap aftale, hvorved denne del af gælden er blevet fastforrentet.
174

   

Størstedelen af Matas’ lån er variabelt forrentet, hvilket betyder, at de påtager sig en refinansie-

ringsrisiko, idet lånerenten er meget lav, hvorfor der er stor sandsynlighed for, at den vil være ste-

get, når deres lån skal refinansieres. Endvidere har lånerenten allerede nu mulighed for at stige in-

den refinansieringen, idet Matas har variable renter, hvilket igen øger den finansielle risiko og kan 

få væsentlig betydning for deres likviditetsrisiko og rentedækningsgrad. Da Matas’ gæld dog ude-

lukkende er langsigtet, og en ¼ del af den er fastforrentet, vurderer jeg derfor deres refinansierings-

risiko som middel.  

En anden væsentlig faktor ved Matas’ låneaftale er, at det af Matas’ årsregnskab fremgår, at den 

indeholder en konvention, hvilket er særlige vilkår og regler stillet af långiveren, som Matas skal 

opfylde for at kunne bevare lånet. I årsregnskaberne er det dog ikke uddybet, hvad der indgår i kon-

ventionen. Jesper Breitenstein tilføjer: ”Vi har covenants på vores låneaftaler, men vi offentliggør 

desværre ikke detaljerne. Normalt vil sådanne være knyttet til nettorentebærende gæld ift. til EBIT-

DA og rentedækningsgraden.”
175

 Dette betyder, at Matas er under en række restriktioner omkring, 

hvordan de må handle. I figur 7.6 ses rentedækningsgraden, som viser, hvor mange gange Matas’ 

driftsindtjeningen dækker nettofinansieringsomkostningerne – jo højere nøgletallet er, desto lavere 

den langsigtede likviditetsrisiko.
176

 Denne ses generelt at være stigende hele den observerede perio-

de og ændrer sig på fire år fra 1,77 til 5,79. Denne markante ændring skyldes hovedsageligt, at ren-

teudgifterne er faldet, hvilket generelt skyldes, at Matas har betalt en del af gælden og har opnået en 

lavere rente. 
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7.3.2 Finansiel gearing 

Den finansielle gearing viser omfanget af rentebærende gæld i forhold til egenkapital, altså virk-

somhedens kapitalstruktur. Hvis en virksomhed udelukkende er finansieret med egenkapital, vil der 

ikke være nogen form for finansiel risiko, hvilket betyder, at øget fremmedkapital alt andet lige 

medfører højere finansiel risiko. Endvidere medfører en høj finansiel gearing en forøgelse i ejernes 

afkastkrav, idet investorerne forventer at blive kompenseret for en højere finansiel gearing. Denne 

antagelse forudsætter dog, at den finansielle gearing opgøres i markedsværdier.
177

 Da Matas har 

været børsnoteret i kort tid er det ikke muligt at estimere den finansielle gearing ud fra markeds-

værdi, hvorfor jeg må benytte de bogførte værdier.  

I rentabilitetsanalysen blev Matas’ finansielle gearing (FGEAR) vurderet som værende forbedret. I 

figur 7.6 har jeg beregnet den finansielle gearing, som beskriver selskabets finansielle gearing, hvor 

Matas’ driftsmæssige evne til at tilbagebetale gæld også indgår. Dette betyder, at den medtager både 

driftsgæld og rentebærende gæld, hvorfor den afviger fra FGEAR definitionen.
178

 

Den finansielle gearing ses at falde i hele perioden og ligger i 2012 på 1,45. Ligesom for soliditets-

graden ses forbedringen af den finansielle gearing hovedsageligt at skyldes, at Matas har nedbragt 

sin samlede gæld, samtidig med at egenkapitalen er steget. Generelt gælder det, at en lav finansiel 

gearing og en høj soliditetsgrad indikerer lav langsigtet likviditetsrisiko, idet de to parametre er li-

neært forbundet og dermed også giver den samme information om den langsigtede likviditetsrisi-

ko.
179

 Netop soliditetsgraden sås i likviditetsanalysen at være stigende, hvilket stemmer overens 

med den faldende finansielle gearing.  

7.3.3 Vurdering af finansielle risici 

Matas har betydelige muligheder for at påvirke og kontrollere de finansielle risici, idet en del af de 

finansielle risici ofte er bevidst påtaget for at opnå nogle bestemte resultater. I Matas’ tilfælde ses 

det, at den samlede gæld har været faldende hele perioden, hvilket har betydet en forbedret økono-

misk balance i Matas, hvor soliditetsgraden ses at stige samtidig med, at den finansielle gearing 

falder. På samme vis ses også Matas’ gearing at falde samtidig med, at rentedækningsgraden er sti-

gende. Samlet set kan Matas’ finansielle risici vurderes som middel, hvilket betyder, at man som 

investor ikke kan forvente at blive kompenseret med et højere afkast.  

                                                 
177

 Plenborg & Petersen, 2008. side 233-234 
178

 Plenborg & Petersen, 2008. side 269 
179

 Plenborg & Petersen, 2008. side 269-270 



57 

 

8. SWOT-analyse 

På baggrund af overstående analyser kan Matas’ nuværende fundamentalsituation sammenfattes i 

en SWOT-analyse på virksomhedsniveau, hvis formål er at identificere Matas’ stærke og svage si-

der (interne faktorer), samt muligheder og trusler (eksterne faktorer), som forventes at kunne påvir-

ke Matas fremtidige værdiskabelse.
180

  

SWOT-ANALYSE 

Strengths Weaknesses 

- Overordnet god finansiel situation 

- Øget soliditetsgrad - Bedre tilgang til likviditet  

- Højt brandkendskab - 98 % af danske kvinder 

- Kundetilpasset distribution og service 

- Bred og differentieret produktportefølje  

- Høj tilgængelighed gennem landsdækkende bu-

tiksnetværk 

- Eneforhandler på bestemte varemærker 

- Bred kundekreds 

- Immaterielle aktiver udgør størstedelen af ba-

lancens aktiver. 

- Ingen omkostninger for forbrugeren ved at 

skifte leverandør. 

- Høj afhængighed af leverandører 

- Umiddelbart ingen større stordriftsfordele i 

forbindelse med køb af produkter 

- Højere priser end supermarked 

Opportunities Threats 

- Høj markedsandel (giver stærk markedsposition) 

- Gunstig demografisk ændring: Forbrugerne i lav-

indkomstgruppen bruger flere penge på kosmetik- 

og medicinalvarer. 

- Nedsættelse af marginalskatten 

- Øget onlinesalg 

- (Liberalisering af apotekermarked medfører en ny 

potentiel vækstmulighed) 

 

- Moden branche - Ingen markedsvækst  

- Konjunkturfølsomme markeder 

- Ny stærk konkurrent på marked (Sephora) 

- Politiske regler omkring produktindhold 

- Ugunstige demografiske ændringer; forbruger 

med høj indkomst bruger færre penge på kos-

metik og medicinalvarer. 

- Substituerende produkter (høj konkurrence) 

- Rentestigninger medfører dyrere gæld 

Min generelle vurdering af Matas er, at det er en finansiel solid virksomhed med mange styrker og 

en høj markedsandel, som danner grundlag for Matas’ stærke markedsposition. Jeg vurderer, at Ma-

tas’ største udfordring i fremtiden bliver at skabe yderligere vækst, idet alle nærliggende vækstmu-

ligheder og markeder er udnyttet. Det er dog foruden markedet for salg af receptpligtig medicin, 

som ikke på nuværende tidspunkt er en mulighed grundet dansk lovgivning. Matas’ dominerende 

position i materialistbranchen samt på det danske sundheds- og skønhedsmarked gør dem både 

stærke og sårbare på samme tid. Stærk fordi Matas er et kendt brand med høj markedsandel, sårbar 

fordi Matas grundet deres størrelse og manglende vækstmuligheder samt øgede konkurrence kan 

gøre det svært at blive ved med at vokse i Danmark. Derfor er min vurdering og anbefaling til Ma-

tas, at de bør fokusere på at bevare værdien af Matas.  
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Værdiansættelse AF MATAS 
Værdiansættelsen overordnede formål er at estimere værdien af Matas, for på denne baggrund at 

kunne udarbejde konkrete anbefalinger til nuværende og potentielle investorer. Værdiansættelsen 

vil først og fremmest bestå af et budget, som skal ligge til grund for værdiansættelsen. Herefter vil 

jeg lave en værdiansættelse af Matas, først ved brug af DCF-modellen og herefter på baggrund af 

P/E multipel. Til slut vil jeg lave en følsomhedsanalyse af min værdiansættelse med det formål at 

analysere væsentlige usikkerheder i mit estimat af Matas’ aktiekurs.  

 

9. Budget 

Dette kapitel har til formål at estimere et realistisk budget for Matas, som er en vurdering af Matas’ 

fremtidige værdiskabelse. Først og fremmest vil jeg fastlægge og argumentere for valget af budget-

periodens længde. Herefter vil jeg lave to budgetter for Matas og redegøre for disses budgetforud-

sætninger. Scenarie 1: budget laves på baggrund af Matas’ nuværende fundamental situation. Sce-

narie 2: dette budget forudsætter, at lovgivningen omkring salg af receptpligtig medicin bliver æn-

dret så Matas kan udnytte dette potentielle forretningsområde.  

Matas’ budgetter er estimeret med afsæt i en række budgetforudsætninger, som er lavet på basis af 

den foregående analyse af Matas’ fundamentale situation. Her er den finansielle analyses bidrag til 

budgettet de finansielle value drivers, som afspejler den værdiskabelse, som er realiseret i de tidli-

gere regnskabsår. Mens resultatet af den strategiske analyse og ejerforholdet er de ikke-finansielle 

value drivers, som er indarbejdet i budgetteringsfasen i forbindelse med udarbejdelse af budgetfor-

udsætninger.
181

 

Matas’ budgetter vil bestå af sammendragne proforma-regnskaber, hvilket betyder, at jeg ikke vil 

forsøge at budgettere alle regnskabsposterne, men kun de poster som er nødvendige for at kunne 

lave en værdiansættelse af Matas. Baggrund for dette valg er, at jeg som ekstern analytiker ikke har 

tilstrækkelig information til at kunne indarbejde alle de nødvendige budgetforudsætninger, som et 

meget detaljeret budget ville kræve. Endvidere er fordelen ved dette valg også at jeg ved at fokusere 

på et relativt begrænset antal budgetforudsætninger har mulighed for nøje at gennemtænke disse.
182

  

9.1 Budgetperiode  

Budgetperioden bliver udarbejdet for en periode på 5 år, hvorefter terminalperioden begynder. Bag-
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grunden for mit valg af en budgetperiode på 5 år er taget med udgangspunkt i Lundholm og Sloan 

(2007) figur med overvejelser vedrørende budgetperiodens længde. Figuren påpeger to vigtige for-

hold som er bestemmende for budgetperiodens længde: vækstudsigter for virksomheden samt virk-

somhedens specifikke konkurrencemæssige fordele. Matas blev ud fra analysen identificeret som en 

moden virksomhed uden høje vækstudsigter. Samtidig blev der ikke identificerede nogle langsigte-

de virksomhedsspecifikke konkurrencemæssige fordele, hvorfor det ifølge figuren er hensigtsmæs-

sigt at ligge budgetperioden på 5 år. Endvidere underbygges valget også af, at usikkerheden på 

estimaterne øges med tiden, hvilket gør det uhensigtsmæssigt at have en lang budgetperiode. Bud-

getforudsætningerne lægges derfor for budgetperioden 2013-2017 samt en terminalperiode, som 

udgør et såkaldt ”steady-state”, hvor den forudsætter, at samtlige variabler udvikler sig ens fremad-

rettet.
183

 

9.2 Budgetforudsætninger for scenarie 1 

Dette afsnit har til formål at opstille og forklare de budgetforudsætninger som ligger til grund for 

scenarie 1. Jeg vil som udgangspunkt lave en budgettering af driftsaktiviteten som omfatter budget-

tering af value drivers, vækstraten for salget, AOH (herunder budgettering af udviklingen arbejden-

de kapital og anlægskapital), OG (herunder budgettering af EBITDA-margin og andet driftsover-

skud) samt skatteprocenten. Herefter vil jeg lave en budgettering af finansieringsaktiviteten, som 

opfatter budgettering af value drivers; FGEAR (herunder udviklingen i nettorentebærende gæld) og 

lånerenten. 

9.2.1 Budgetforudsætninger for driftsaktiviteten 

Den fremtidige omsætningsvækst i Matas vil blive estimeret på baggrund af markedsudviklingen 

samt udviklingen i Matas’ omsætning og produktsegmenter.  

Det danske skønheds- og sundhedsmarked omsætning blev tidligere analyseret som værende stag-

nerende, hvor der i de forskellige delmarkeder ikke sås nogen markedsvækst.  

I forhold til konkurrence på det danske skønheds- og sundhedsmarked vurderes denne at blive in-

tensiveret som følge af den modne branche. Den øgede konkurrence vurderes bl.a. at kunne tillæg-

ges apotekerne, hvis markedsandel er øget væsentligt de seneste år. Men også stormagasinerne og 

supermarkedskæderne udgør en væsentlig risiko, idet disse også er stærke udbydere. Endvidere for-

ventes der også en øget konkurrence på grund af den udenlandske franske kæde Sephora, som for få 

år siden begyndte at ekspandere på det danske marked. Særligt forventer jeg en øget konkurrence, 
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såfremt det lykkes Sephora at få succes på det danske marked, hvilket jeg vurdere vil kunne få an-

dre udenlandske kosmetikkæder til at ekspandere til Danmark. 

I Matas’ prospekt fremgår det, at de skønner, at det danske skønheds- og sundhedsmarked i perio-

den 2012 til 2017 vil stige mellem 3-4 % om året. Dette er fastsat ud fra prognoser fra væksten i den 

danske økonomi, hvor det forudsættes, at der er udsigt til stigende forbrugertillid og et øget privat-

forbrug. Sammenhængen mellem forventet salg i branchen og virksomhedens salg er klart stærkere, 

når selskabet dominerer branchen.
184

 Matas dominerer i høj grad materialistbranchen, hvilket bety-

der, at når der ikke ses nogen vækst på markedet, vil væksten i Matas også blive begrænset af dette. 

Dette betyder, at når der ses vækst på markedet, vil Matas også blive påvirket positivt af dette. 

På denne baggrund forventer jeg en like-for-like vækst på 3 % for hele budgetperioden. Dette er på 

trods af, at Matas’ omsætning i analyseperioden kun ses at have en gennemsnitlig stigning på 2,78 

%.
185

 Matas’ produkter ses dog generelt at blive mere og mere fokuseret inden for segmentet beau-

ty, som er Matas’ største segment, og som i slutningen af 2013 udgør 75 % af Matas’ samlede om-

sætning jf. rentabilitetsanalysen. Samtidig ses markedet for kosmetik og personlig pleje, som inde-

holder beauty segmentet, at være konjunkturfølsomt jf. omverdensanalysen, hvorfor det alt andet 

end lige bør betyde, at en forbedring at den danske økonomi også kan forventes at smitte af på mar-

kedet for kosmetik og personlig pleje, hvilket også støtter op om en vurder af en LFL-vækst på 3 %. 

Matas’ strategi er at udvide og konsolidere det nuværende butiksnetværk ved at opkøbe associerede 

butikker. Jeg forudsætter, at denne strategi stadig vil være den samme i fremtiden på trods af den 

udskiftede bestyrelse jf. analyse af ejerskabsforholdet. Matas har siden årsregnskabet 2012/13 op-

købt yderligere syv af de selvstændige Matas-butikker, samt opkøbt ni Esthetique-butikker til åb-

ning af Stylebox-konceptet. Disse tiltag vil være med til at øge Matas’ fremtidige omsætning og har 

derfor en positiv effekt på estimatet af omsætningens vækstrate.  

De opkøbte associerede butikker forventes at genere en omsætning, som er svarende til den gen-

nemsnitlige omkostning for Matas’ egne butikker minus den gennemsnitlige omsætning til en asso-

cieret butik, hvilket svarer til en meromsætning på ca.4,5 mio. kr. pr. butik.
186

 Da Matas først er-

hvervede butikkerne i løbet af regnskabsårets 2013/14, antages det, at Matas kun for 2/3 af mere 

omsætningen. Dette betyder, at jeg forventer, at de syv opkøbte butikker i alt generer en mere om-

sætning på ca. 21 mio. kr. for regnskabsåret 2013/14. I de efterfølgende regnskabsår forudsættes 
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det, at Matas at opkøber en butik om året, hvilket svarer til, hvad de har gjort de seneste 3 år.
187

  

Om Stylebox-butikkerne oplyses det i Matas’ prospekt, at de forventer en gennemsnitlig omsætning 

på 5,9 mio. kr. pr. butik. i året 2013/14, hvilket er ca. halvdelen af, hvad en af Matas’ egne butikker 

gennemsnitligt genererer. I alt svarer dette til, at de i regnskabsåret 2013/14 generer en omsætning 

på 41,3 mio. kr.
188

 I efterfølgende budgetperiode antages det, at Matas åbner yderligere seks Style-

box butikker, som svarer til to mere de næste 2 år og herefter en, hvilket i alt svarer til i alt 13 Sty-

lebox-butikker. Matas oplyser i deres prospekt, at de vurderer, at der er plads til i alt 50 Stylebox-

butikker på markedet, hvilket efter min vurdering ikke er realistisk, da jeg vurderer, at markedet 

allerede er mættet. Dog forudsætter jeg, at omsætningen i Stylebox-butikkerne fra 2016 i gennem-

snit pr. butik udgør det samme som gennemsnitsomsætningen for en Matas-butik. Matas’ vækstrate 

for salget estimeres til:  

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Like-for-Like vækst 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Stylebox konceptet 1,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 

Opkøb af butikker 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Omsætningvækst i alt 5,0% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 
Figur 9.1 – Egen tilvirkning  

Terminalperioden er sat til 2,5 %. Argumentet for terminalperiodens vækstrate er, at Matas er en 

moden virksomhed, som befinder sig i en moden branche med veletablerede produkter og stabile 

efterspørgsels- og produktionsteknologiske forhold. Endvidere oplyser ledelsen ikke om yderligere 

ekspansionsplaner udover opkøb af de resterende selvstændige butikker samt udvidelsen af Style-

box-konceptet. Derfor vurderer jeg, at det er rimeligt at antage, at Matas’ nuværende finansielle 

value drivers ikke vil være meget stigende, og at Matas hverken vil forøge eller reducere sin mar-

kedsandel på lang sigt, men forsøge at bevare deres nuværende position. Derfor har jeg sat termi-

nalperioden til 2,5 %, som ca. ligger på niveau med det danske forbrugerindeks inflationsrate, som 

siden 1990’erne har ligget mellem 1-4 %.
189

 

Aktivernes omsætnings hastighed 

Matas’ AOH er steget forholdsvis stabilt henover analyseperioden, hvilket den også forventes at 

gøre i budgetperioden. Baggrunden for dette er, at der ikke forventes væsentlige ændringer i den 

arbejdende kapital og anlægsaktiverne. En detaljeret argumentation for disse forudsætninger findes i 

bilag 13 – Matas Budget (Scenarie 1) 
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Overskudsgraden 

Overskudsgraden før skat ses historisk at være stigende og forventes også at være stigende i hele 

budgetperioden. Stigningen skyldes udelukkende en forventet forbedring af EBITDA-margin, da de 

stigende afskrivninger vil have en mindre negativ effekt på overskudsgraden. En detaljeret argu-

mentation for disse forudsætninger findes i bilag 13 – Matas Budget (Scenarie 1) 

Skatteprocenten 

Skatteprocenten er den marginale skatteprocent. I den finansielle analyse af Matas brugte jeg den 

marginale skatteprocent på 25 %, hvilket skyldtes, at Matas hovedsageligt operer i Danmark, og at 

deres gæld også er optaget her. Derfor har jeg også valgt at benytte den marginale skatteprocent i 

budgettet, hvor jeg tager hensyn til de reduceringer i skatten, som sker fra 2014.
190

 Derudover ses 

den effektive skatteprocent i 2012 at ligge på 24,7 %, hvilket er meget tæt på den marginale. 

9.2.1 Budgetforudsætninger for finansieringsaktiviteten 

Den finansielle gearing ses historisk at falde, hvilket hovedsageligt skyldes, at Matas afvikler meget 

gæld i analyseperioden. Grundet den nye finansieringspakke og børsintroduktionen i 2013 forventer 

jeg, at FGEAR vil falde i første budgetår og forblive konstant i hele budgetperioden, idet jeg endvi-

dere forudsætter, at de netto finansielle forpligtelser fremadrettet vokser med samme vækstrate som 

omsætningen. Matas oplyser i deres prospekt, at deres målsatte kapitalstruktur er en nettorentebæ-

rende gæld svarende til 2 x EBITDA, hvilket i 2012 ses at være næsten 3 x EBITDA. Jeg forventer 

dog, at Matas i budgetperioden kommer tættere og tættere på dette mål og i terminalperioden når 

det, hvorfor dette forhold er udgangspunkt for estimatet af FGEAR i terminalperioden.  

Lånerenten ses at være blevet lavere i hele analyseperioden. Den kan dog ikke blive ved med at 

falde, hvorfor jeg i budgetperioden har valgt at sætte den til 3 %, argumentet for dette er, at jeg ved, 

at den falder i forhold til 2012, grundet Matas’ nye finansieringspakke, hvor de har fået en lavere 

rente jf. finansielle analyse. Renten i terminalperioden er dog sat efter det historiske gennemsnit, 

hvorfor denne er lidt højere end for budgetperioden. Dette skyldes, at Matas har lån med variabel-

rente, og det er realistisk at antage at renten på et tidspunkt vil stige.  

Budgetforudsætninger for drifts- og finansieringsaktiviteten for scenarie 1 kan ses i figur 9.2 neden-

for. Et mere detaljeret budget findes i bilag 13 – Matas budget (Scenarie 1).  
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Endvidere findes alle beregningerne i Excel filen Matas’ finansielle analyse ark ”Budget 1”. 

Figur 9.2 – Egen tilvirkning 

9.3 Budgetforudsætninger for scenarie 2 

Dette afsnit har til formål at opstille og forklare de budgetforudsætninger som ligger til grund for 

scenarie 2. Her forudsættes det, at liberalisering af apotekermarkedet sker inden for det næste år, og 

at Matas i år 2015 derfor vil begynde at sælge receptpligtig medicin. Budgetforudsætningerne af 

elementerne skatteprocenten, andet driftsoverskud, lånerenten og FGEAR forventes at være de 

samme uanset, om Matas sælger receptpligtig medicin eller ej, hvorfor disse ikke vil blive budgette-

ret igen. Dette betyder, at jeg for scenarie 2 udelukkende skal budgettere: vækstraten for salget, 

overskudsgraden og AOH igen. Overordnet vil alle estimaterne fra scenarie 1 også gælde for scena-

rie 2. Dette betyder, at jeg estimerer en yderligere vækstrate, som salg af receptpligtig medicin vil 

indbringe og ligger denne oveni den allerede estimerede vækst, idet jeg forudsætter, at salg af re-

ceptpligtig medicin ikke vil have yderligere indvirkning på andet salg i Matas. Denne forudsætning 

bygger på, at Matas oplyser, at de ikke mener, at tabet af de ekstra kvadratmeter ved etableringen af 

apotek i deres butikker vil koste på omsætningen.
191

 

Endvidere betyder denne forudsætning også, at mine beregninger for salg af receptpligtig medicin 

ikke tager højde for eventuelt krydssalg, som Matas kunne opnå ved både at sælge receptpligtig 

medicin og skønheds- og sundhedsprodukter. Denne afgrænsning skyldes, at det ikke har været mu-

ligt at indsamle data herom.  

Vækstraten for salget 

Den fremtidige omsætningsvækst i Matas vil blive estimeret på baggrund af markedsudviklingen 

                                                 
191

 Jesper Breitenstein, Investor Relations hos Matas, 11. april 2014 



64 

 

for receptpligtig medicin samt en sammenligning af udviklingen af de to nordiske lande Norge og 

Sverige, hvor der allerede er sket en liberalisering af apotekersektoren. Matas ønsker ikke selv at 

kommentere på, hvilke skøn de har estimeret i forhold til salg og associerede omkostninger ved en 

eventuel indtræden på apotekermarkedet.
192

 

I analysen blev markedet for salg af receptpligtig medicin estimeret til, i 2012 at udgøre 8,739 mia. 

kr. Endvidere sås der ingen markedsvækst, idet salget af receptpligtig medicin har været faldende 

siden 2010. Receptpligtig medicin kan karakteriseres som en nødvendighedsvare, hvorfor markedet 

ikke umiddelbart vil være konjunkturfølsomt.  

Da der endnu ikke er sket en liberalisering af det danske apotekermarked, benytter jeg udviklingen i 

Norge og Sverige til at forudse markedsforholdene ved en dansk liberalisering af apotekersektoren.  

I 2003 blev det i Norge tilladt at sælge receptpligtig medicin uden om apotekerne, og i 2010 blev 

det lovligt at sælge medicinen over internettet. Dette betød mange nye udbydere på det norske apo-

tekermarked, som i dag præges af en øget konkurrence, hvor markedet domineres af tre store apote-

kervirksomheder. Endvidere har den øgede konkurrence ført til faldende salgspriser.
193

  

Sveriges statsdrevne apoteksmonopol blev ophævet den 1. juli 2009. Dette betød, at to tredjedele af 

tidligere statsejede apotekerforretninger blev solgt til private udbydere, som resulterede i mere end 

20 nye markedsdeltagere. Ligesom i Norge ses i dag en øget konkurrence på markedet, hvilket har 

medført lavere slagspriser og lav lønsomhed, som dermed truer med at lukke flere af de nye apo-

teksudsalg.
194

 På lang sigt forventes det ligesom i Norge, at kun de stærkeste overlever, og at kon-

kurrencen derved vil blive mindre intensiv. Prisniveauet og lønsomheden vil dog fortsat være lavere 

end før apoteksmarkedsliberalisering grundet en større tilvækst af apoteker. Sverige har i dag 1351 

registrerede apoteker, heriblandt findes der tre store kæder, som, ligesom i Norge, dominerer mar-

kedet.
195

  

En liberalisering af apotekermarkedet i Danmark vurderes ligeledes at gøre apotekermarkedet mere 

attraktivt, hvorfor det må forventes at tiltrække nye indenlandske og udenlandske udbydere og der-

med øge konkurrencen og presse salgspriserne ned. Herhjemme har Coop og Dansk Supermarked 

allerede meldt sig på banen og udtalt, at så snart det danske apotekermarkedet bliver liberaliseret, er 

de klar til at tilbyde kunderne receptpligtig medicin.
196

 De har ligesom Matas et stort butiksnetværk 

og er derudover tilgængelig med lange åbningstider, hvorfor supermarkederne har mulighed for at 
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få en dominerende markedsposition og blive en central konkurrent for Matas. Jeg vurderer dog, at 

Matas ved en liberalisering af apotekersektoren har en konkurrencemæssige fordel i forhold til an-

dre selskaber, hvilket skyldes, at Matas’ har et veletablerede butiks- og distributionsnetværk, et højt 

brand kendskab hos den danske befolkning, samt, vigtigst, erfaringer med udlevering af receptplig-

tigt medicin gennem samarbejdet med Uldum apotek. 

Det svenske marked for receptpligtig medicin udgjorde i 2009 ved apotekermonopolets ophør ca. 

27,8 mia. sek. kr. Siden er apotekersektorens markedsstørrelse i gennemsnit faldet med ca. 3,6 % 

om året, hvilket udelukkende vurderes at skyldes det faldende prisniveau, som er skabt af den øgede 

konkurrence.
197

 Det forventes dog, at markedet, ligesom i Norge, vil stabilisere sig fremover, da 

flere udbydere lukker, og kun de stærkeste bliver tilbage. Jeg har taget udgangspunkt i disse forud-

sætninger, hvorfor markedsstørrelsen for receptpligtig medicin vil falde med 3,6 % fra 2015-2018 

og herefter stabilisere sig.
198

 

Til at estimere Matas’ vækstrate for salget har jeg taget udgangspunkt i den svenske kæde 

ApoPharm, i dag kaldet Apotek Hjärtat. Apotek Hjärtat var Sveriges første uafhængige apotek og er 

i dag den største private aktør på det svenske marked.
199

 Apotek Hjärtat er valgt fordi de ligner Ma-

tas mest, blandet andet ved at tilbyde et bredere varesortiment inden for skønhed og personlig pleje, 

herunder egne label-produkter, samt have en høj tilgængelighed i form af i alt 357 butikker, hvoraf 

en butik er i Norge og resten rundt om i Sverige.
200

 Disse faktorer var netop to af de tre identificere-

de value propositions i Matas jf. internanalyse. Jeg mener derfor, at Apotek Hjärtat udvikling på 

apotekermarkedet vil kunne give det mest retvisende billede for Matas’ mulige udvikling. Endvide-

re mener jeg også, at det er realistisk at forudsætte, at Matas, ved en liberalisering af apotekersekto-

ren, vil blive en dominerende spiller på markedet.  

Den receptpligtige medicin udgør ca. 75 % af Apotek Hjärtet’s samlede omsætning. I 2010, første 

hele regnskabsår efter liberaliseringen af den svenske apotekersektor, formåede Apotek Hjärtet at 

opnå en markedsandel på ca. 21 %. I 2011 faldt omsætningen, hvilket hovedsageligt skyldtes, at 

mange nye apoteker blev etableret i slutningen af 2010, hvorfor det konkurrencemæssige pres vok-

sede. Det samme gjaldt for omsætningen i 2012, der også faldt en smule.
201

 I hele perioden havde 

Apotek Hjärtet dog en markedsandel lige omkring de 21 %, idet omsætningen overvejende faldt på 
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grund af lavere salgspriser. Apotek Hjärtet forklarer i deres årsrapport, at de forventer, at markedet 

fremover vil stabilisere sig, og de vil fokusere på at bevare deres nuværende markedsandel.
202

 

Vækstraten for salget kan estimeres som nedenstående. De detaljerede beregninger findes i Excel-

filen Matas Finansiel analyse ark ”Budget 2”.

 

Figur 9.3 – Egen tilvirkning203 

 

Overskudsgraden 

Overskudsgraden forventes at falde, når Matas indtræder på apotekermarkedet, hvilket skyldes en 

forventet forringelse af EBITDA-margin på grund af apotekermarkeds lavere lønsomhed. Hovedsa-

geligt vil Matas’ lønomkostninger stige, idet de er nødt til at ansatte farmaceuter til apotekerne.
204

 

Endvidere er omkostningerne til vareforbruget af receptpligtig medicin også højere end for Matas’ 

nuværende produkter. De danske apotekers gennemsnitlige EBITDA-margin lå i 2012 på 4,3 %, 

hvilket kan forventes at falde ved en liberalisering, idet salgsprisen forudsættes at falde grundet øget 

konkurrence. Apotek Hjärtet ses i 2012 at have en EBITDA-margin på 4,1 %.
205

 

Da Matas dog allerede har et godt, veletableret distributionsnetværk, hvor de opnår deres nuværen-

de stordriftsfordele, forventer jeg, at det er realistisk at forudsætte, at Matas vil kunne opnå en 

EBITDA-margin på 4,3 % på deres salg af receptpligtig medicin. Fra Matas går ind på markedet ses 

den receptpligtige medicin at udgøre ca. 30 % af Matas’ samlede omsætning, jf. budgettet for scena-

rie 2, hvorfor jeg vil benytte et vægtet gennemsnit af EBITDA-margin fra scenarie 1, som var lig 20 

%, og EBITDA-margin for receptpligtig medicin på 4,3 %. På denne baggrund estimeres en samlet 

EBITDA-margin til 15,3 %.
206

  

Aktivernes omsætnings hastighed 

AOH forventes at stige, når Matas indtræder på markedet for receptpligtig medicin, hvilket hoved-

sageligt skyldes, at omsætningen forventes at stige mere i forhold til den investerede kapital.  

Matas oplyser, at de vil drive apotekerne 100 % som shop-i-shop og derfor har tænkt sig at etablere 
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apoteket i deres nuværende butikker. Endvidere forventer de, at et apotek kan laves på 30-35 m
2
, 

men da de formentlig vil lægge det sammen med medicare shoppen/skranken, mener de, at netto 

pladsbehovet reelt er mindre.
207

 Dette betyder altså, at Matas ikke står overfor større anlægsinveste-

ringer i forhold til at etablere et apotek. Jeg forventer dog, at forholdet mellem varebeholdningen og 

omsætningen vil være det samme som i scenarie 1, hvorfor varebeholdningen næsten stiger til det 

dobbelte, når Matas indtræder markedet, hvilket jeg vurderer som værende realistisk. Det samme 

gælder den arbejdende kapital, som derfor også vil stige, idet varebeholdningen stiger.  

De lave etableringsomkostninger er også grunden til, at jeg vurderer, det er forsvarligt at forudsætte, 

at FGEAR vil være den samme som for Scenarie 1.  

Ud fra overstående budgetforudsætninger kan jeg nedenfor præsentere budgettet for scenarie 2. Et 

mere detaljeret budget findes i bilag 14 – Matas budget (Scenarie 2), og i Excel-filen Matas finan-

sielle analyse ark ”Budget 2” findes alle beregningerne. 

 Figur 9.4 – Egen tilvirkning 

 

10. værdiansættelsen 

Dette kapitel har til formål at estimere aktiekursen for Matas den 21.05.2014. Dette vil jeg gøre ved 

først at lave en værdiansættelse af Matas, hvor jeg benytter DCF-modellen. Herefter vil jeg supplere 

denne med en alternativ værdiansættelse af Matas med P/E multipel. Disse to vil jeg benytte til at 

estimere min endelige aktiekurs af Matas. Afslutningsvis vil jeg lave en følsomhedsanalyse af den 

udarbejdede værdiansættelse med det formål at analysere, hvilke usikkerheder værdiansættelsen 

rummer, samt hvordan disse påvirker mine resultater. 
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10.1 Værdiansættelse af Matas med DCF-modellen 

Jeg vil i dette afsnit værdiansætte Matas med udgangspunkt i DCF-modellen. Modellen betragtes 

som en to-periode-model, da den opdeles i en budget- og terminalperiode, og kan defineres som:
208

 

 

Budgetternes elementer er allerede estimeret, hvorfor jeg nu vil fastlægge kapitalomkostningen 

WACC. Herefter vil jeg anvende DCF-modellen til at værdiansætte Matas – først på baggrund af 

scenarie 1 og derefter på baggrund af scenarie 2.  

10.1.1 WACC 

WACC beskriver selskabets vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger af långivernes og ejernes 

afkastkrav og er et udtryk for afkastkravet for at investere i virksomhedens driftsaktivitet. Begræns-

ningen ved WACC er, at den forudsættes at være konstant i al evighed.  

WACC benyttes i DCF-modellen til at tilbagediskontere de fremtidige cash flows, hvilket betyder, 

at størrelsen af WACC har en stor indflydelse på værdiansættelsen af Matas. Konsekvenserne af 

dette vil blive analyseret i afsnittet følsomhedsanalyse. WACC opgøres efter skat, idet det frie cash 

flow også er opgjort efter skat, og kan derfor defineres som:
209

 

 

Långivers afkastkrav (rD) er observerbar, da den i budgettet allerede er blevet estimeret. Jeg vil til 

estimatet af WACC tage udgangspunkt i den budgetterede lånerente for terminalperioden, idet ren-

ten på nuværende tidspunkt er meget lav. Det samme er gældende for selskabets marginale skatte-

sats T, som også findes i budgettet. Her har jeg ligeledes valgt at benytte den langsigtede skattesats, 

som i terminalperioden er på 22 %. 

Estimatet af nettorentebærende gæld (D) og egenkapitalen (E) bliver mest korrekt, hvis det gøres på 

baggrund af markedsværdierne, hvilket kan gøres gennem aktiekursen. Da Matas har været på Bør-

sen under et år er det i praksis meget svært at gøre dette, hvorfor jeg har valgt at tage udgangspunkt 

i de bogførte værdier for nettorentebærende gæld og egenkapitalen. Dette kan skabe unøjagtige re-

sultater; særligt fordi Matas kun består af langfristet gæld, som der er mere usikkerhed omkring end 

ved den kortfristede gæld. Til estimatet af WACC har jeg ligeledes valgt at tage udgangspunkt i 

Matas’ langsigtede målsatte kapitalstruktur, jf. budgettet.  
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Ved fastlæggelsen af WACC mangler jeg derfor at estimere det forventede afkast af egenkapitalen, 

også udtrykt som ejernes afkastkrav re. 

Ejernes afkastkrav 

Estimatet af ejernes afkastkrav beregnes med udgangspunkt i Capital Asset Princing-modellen 

(CAPM), som er den mest anvendte i praksis. CAPM defineres som:
210

 

 

Til bestemmelse af Matas’ ejers afkastkrav er det nødvendigt først at estimere markedsporteføljens 

risikopræmie (E(rm) - rf), den risikofri rente (rf) og beta-værdien (βi), da disse elementer hverken er 

observerbare eller kendte i forvejen.   

Markedsporteføljens risikopræmie 

Markedsporteføljens risikopræmie er et udtryk for den kompensation, investorer forventer for at 

påtage risiko, og den opgøres som forskellen mellem den risikofri rente og afkastet på markedspor-

teføljen.
211

 CAPM forudsætter, at den risikofrie rente og afkastet på markedsporteføljen er konstan-

te, hvilket er en begrænsning i forhold til brugen af den. 

Til fastlæggelse af markedsporteføljens risikopræmie har jeg taget udgangspunkt i ex-post-metoden, 

som undersøger forskellen mellem det historiske afkast på aktiemarkedet og det historiske afkast på 

risikofrie investeringer. Forudsætningen for denne metode er, at markedsporteføljens historiske risi-

kopræmie er en rimelig indikator for markedsporteføljens fremtidige risikopræmie.
212

 Der er bety-

delige estimationsproblemer ved denne metode, idet estimatet af risikopræmien påvirkes af den 

anvendte tidsperiode. For så vidt muligt at eliminere denne problematik vil jeg vælge det længst 

mulige periodevalg samt sammenligne mine resultater med andre undersøgelser.   

Udgangspunktet for ex-post-metoden er at beregne de gennemsnitlige årlige afkast på baggrund af 

et bredt aktieindeks. Da Matas er en dansk noteret aktie, som hovedsageligt operer i Danmark, har 

jeg valgt at estimere min markedsportefølje på baggrund af Københavns Fondsbørs totalindeks, som 

omfatter alle aktier noteret på den nordiske børs i København. Formålet med indekset er at afspejle 

den aktuelle tilstand og ændringer i markedet, hvorfor den kan vurderes som en veldiversificeret 

portefølje. Totalindekset fik basisværdien 100 den 31. december 1995, hvilket betyder, at estimatet 

er begrænset til en 18-årig periode 1996-2013.
213

 Argumentet for, at denne periode er tilstrækkelig, 
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er, at den både indeholder perioder med lav- og højkonjunkturer i det danske samfund, hvilket vil 

skabe et mere realistisk billede af det historiske afkast, end hvis det eksempelvis kun indeholdte 

højkonjunktur. 

I forbindelsen med beregningen af det gennemsnitlige årlige aktieafkast og risikofrie rente har jeg 

valgt at gøre dette på baggrund af det geometriske gennemsnit. Baggrunden for dette valg er, at det 

geometriske gennemsnit er et bedre mål for den historiske performance, idet den tager hensyn til 

negativt data. Det geometriske gennemsnit er altid lavere end det aritmetiske gennemsnit, hvilket 

skyldes, at det aritmetiske gennemsnit medtager rentes rente effekt.
214

  

Københavns Fondsbørs totalindeks
215

 ses i perioden 1996-2013 at have et gennemsnitligt årligt af-

kast på 9,54 %.
216

 Det skal dog pointeres, at dette afkast er beregnet uden dividendebetalinger, 

hvorfor resultatet er lavere, end hvis dividende betalingerne var inkluderet.  

I forbindelse med fastsættelsen af den risikofrie rente anbefaler Skat, at den effektive rente på den 

danske 10-årige statsobligation bør anvendes ved værdiansættelse af et dansk selskab.
217

 For at ska-

be konsistens er den risikofrie rente på samme vis som markedsafkastet blevet estimeret i perioden 

1996-2013 og på baggrund af det geometriske gennemsnit. Jeg har derfor taget udgangspunkt i den 

effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation i perioden 1995-2013 til beregningen.
218

 Den 

historiske effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation har jeg estimeret til 3,97 %.
219

  

Markedsporteføljens risikopræmie kan ud fra mine beregninger derfor estimeres til 5,57 %.
220

 En 

offentliggjort undersøgelse af Holm, Petersen og Plenborg (2005) viser, at, i praksis, anvendes der 

ofte 4,5 % som markedsrisikopræmie. Derudover har Nationalbanken offentliggjort en undersøgel-

se, der viser, at de gennemsnitlige historiske markedsrisikopræmier i perioden 1970-2002 ligger 

mellem 2,1 % - 7,2 %. Udsvingene kan henføres til periodelængden for beregningerne samt sam-

fundsmæssige ændringer i inflation, renter, politik, kriser osv. Skat har lavet en samlet vurdering af 

markedsrisikopræmier ud fra en række undersøgelser og anbefalinger, som også inkluderer de to 

ovenstående. På denne baggrund har Skat anbefalet, at udgangspunktet for markedsrisikopræmien 

bør ligge mellem 4 % - 5 %.
221

 Derfor vælger jeg at benytte en markedsrisikopræmie på 5 %, som 

ligger tæt på den, jeg selv har beregnet, men stadig inden for de offentlige anbefalinger.  
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Betaværdi 

Beta er udtryk for den systematiske risiko og angiver risikoen ved én aktie i forhold til det samlede 

aktiemarked. CAPM-modellen forudsætter, at når aktiens risiko afviger fra markedsporteføljens 

risiko, forventer investorerne at blive kompenseret ved en større eller lavere risikopræmie. Hvorvidt 

aktien er mere eller mindre risikofyldt end aktiemarkedet beskrives ved, om beta ligger over eller 

under 1. Under 1 angiver, at aktien er mindre risikabel end markedsporteføljen, mens over 1 betyder 

det omvendte, at aktien er mere risikabel end markedsporteføljen.
222

 

Betaværdier kan estimeres på grundlag af den historiske samvariation mellem den enkelte akties 

afkast og afkastet på markedsporteføljen, eller mellem en PEER group for selskabet og afkastet på 

markedsporteføljen.
223

 Jeg finder det dog ikke retvisende at sammenligne Matas’ akties afkast med 

markedsporteføljen grundet Matas korte tid på Børsen. Det samme er gældende for sammenlignin-

gen med PEER group, idet det kun har været muligt at opstille en tilnærmet PEER group for Matas. 

Baggrunden for valg af PEER group vil blive argumenteret og forklaret i afsnittet PEER group. Jeg 

finder det derfor mest retvisende at estimere beta ud fra fundamentale faktorer samt en sammenlig-

ning med andre eksperters beta.  

Med udgangspunkt i FSR (2002) – konvertering af subjektiv vurdering til estimat af beta – vil jeg 

ud fra common sense metoden estimere beta. Beta estimeres på denne baggrund ud fra Matas’ 

driftsmæssige og finansielle risici, som tilsammen danner grundlag for Matas’ samlede risiko. Her-

efter konverteres til et betaestimat ud fra FSR (2002).
224

  

På baggrund af min analyse vurderer jeg Matas driftmæssige risici som værende neutral, hvilket 

skyldes Matas’ stærke og dominerende markedsposition samt stabile efterspørgselsforhold på trods 

af ringe markedsvækst. Dog præges markedet af en lav/ingen vækst og en høj konkurrence, hvor 

kundernes forhandlingsstyrke er høj jf. SWOT-analyse. Endvidere er der i forbindelse med Style-

box-konceptet også en højere driftsmæssig risiko, idet der endnu ikke er sikkerhed omkring, hvor-

vidt dette nye koncept bliver en succes. Disse faktorer er baggrunden for, at Matas’ driftsrisici ikke 

vurderes som lave, men som neutrale.  

Matas’ finansielle risici vurderes også som værende neutral, hvilket skyldes, at Matas er en solid 

virksomhed med en overordnet god finansiel situation, jf. SWOT-analyse. Matas har dog stadig en 

forholdsvis høj finansiel gearing, og størstedelen af deres lån er variabelforrentede, hvilket er med 

til at øge de finansielle risici. Matas har dog en høj mulighed for at påvirke de finansielle risici jf. 
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finansiel analyse, hvilket er baggrunden for at vurdere Matas’ finansielle risici som neutrale. Den 

samlede risiko kan på denne baggrund vurderes som værende neutral, hvorfor beta ifølge FSR 

(2002) bør ligge i intervallet 0,85-1,15. 

Sammenligner jeg denne vurdering med andre analytikere, ses SEB i deres værdiansættelse af Ma-

tas at benytte beta lig 1,
225

 mens Nordea har taget udgangspunkt i beta på 1,3.
226

 Ingen af disse øn-

sker at uddybe baggrunden for deres valg af beta. Jeg har valgt at estimere Matas’ beta til 1,15, 

hvilket skyldes, at jeg forventer, at Matas-aktien vil være mere risikabel end markedsporteføljen. 

Endvidere ses dette at være gennemsnittet mellem SEB’s og Nordeas anvendte betaer, og samtidig 

ligger den inden for mit analyserede interval.  

Fastlæggelse af ejernes afkastkrav 

På baggrund af de overstående estimater af markedsporteføljens risikopræmie (E(rm) - rf), den risi-

kofri rente (rf) og beta-værdien (βi) kan ejernes afkastkrav med udgangspunkt u CAPM bestemmes 

til 9,72 %.
227

 

Fastlæggelse af WACC 

På baggrund af det overståede estimerede afkastkrav til ejerne samt estimaterne af långivers afkast-

krav (rD), skattesatsen T, samt kapitalstrukturen, som allerede blev estimeret i forbindelse med bud-

gettet og derfor kan aflæses direkte herfra, kan WACC estimeres til 7,5 %.
228

   

Det skal pointeres, at den beregnede WACC kan anvendes både for værdiansættelsen af scenarie 1 

og scenarie 2, idet alle de estimerede elementer, som har påvirkning på WACC, er de samme i beg-

ge scenarier. 

10.1.2 Værdiansættelse med DCF-modellen af scenarie 1 

På baggrund af de estimerede elementer kan værdiansættelsen af Matas for scenarie 1 med ud-

gangspunkt i DCF-modellen estimeres til 142,2 pr. aktie.
229

 

10.1.3 Værdiansættelse med DCF-modellen af scenarie 2 

På baggrund af de estimerede elementer kan værdiansættelsen for scenarie 2 med udgangspunkt i 

DCF-modellen estimeres til 161,4 pr. aktie.
230

 

                                                 
225

 SEB, aktieanalyse af Matas, 2013 
226

 Nordea, aktieanalyse af Matas, 2013 
227

 Bilag 16 – Matas Værdiansættelse med DCF-model 
228

 Bilag 16 – Matas Værdiansættelse med DCF-model 
229

 Bilag 16 – Matas Værdiansættelse med DCF-model 
230

 Bilag 16 – Matas Værdiansættelse med DCF-model 



73 

 

10.2 Værdiansættelse af Matas med P/E multipel 

Jeg vil i dette afsnit værdiansætte Matas med udgangspunkt i P/E multiple. P/E multiple beskriver 

prisen, investor skal betale for en krones overskud pr. aktie.
231

 En værdiansættelse ved brug af mul-

tipler benyttes til at sammenligne virksomheder inden for samme branche og kan derfor give en 

indikation af, om en pris på et givent selskab er prisfastsat over, under eller fair i forhold til bran-

chen. Derfor forudsætter anvendelsen af multipler, at de sammenlignelige selskaber operer i samme 

branche, har identiske regnskabspraksis samt ens driftsmæssige risici.
232

  Hovedparten af denne 

analyseopgave består derfor i at identificere sammenlignelige selskaber, der kan opstilles som en 

PEER Group for Matas.  

10.2.1 PEER Group  

I dette afsnit vil jeg opstille en PEER group for Matas ud fra overstående forudsætninger. Det har 

ikke været muligt at opstille en clean PEER group, idet der i Danmark ikke findes nogen virksom-

heder som ligner Matas, samt at der udenfor Danmark ikke findes børsnoterede virksomheder, som 

direkte ligner Matas.  Jeg har derfor været nødt til at opstille en tilnærmet PEER Group for Matas. 

Den tilnærmede PEER Group består af 5 virksomheder, som ses i figur 10.1 nedenfor. Her ses Ori-

flame at være den virksomhed, som ligner Matas mest, hvilket skyldes, at deres primære aktiviteter 

ligesom Matas er at sælge kosmetik og personlig pleje produkter,
233

 mens selskaberne Lóreal og 

Estée Lauder både sælger og producerer kosmetik.
234

 De to amerikanske selskaber Wallgreens og 

CVS Caremark ligner Matas ved også at sælge kosmetik og personlig pleje-produkter, men deres 

hovedaktivitet er dog at sælge receptpligtig medicin.
235

 

Analysen med P/E multipler bliver teoretisk bedre desto større PEER group, der opstilles, hvorfor 5 

selskaber kan anses som et forholdsvis begrænset antal. Jeg har dog valgt at lægge vægt på, at virk-

somhederne skulle være sammenlignelige med Matas, hvor eksempelvis SEB og Nordea har lagt 

vægt på en bred PEER group, som har ført til, at Matas bliver sammenlignet med virksomheder som 

tøjkæderne H&M og IC Companys samt smykkevirksomheden Pandora med flere.
236

 Jeg mener 

ikke, at dette giver et retvisende billede, idet disses driftsmæssige risici er meget forskellige fra Ma-

tas’. Eksempelvis er Pandoras største udfordring de stigende råvarepriser for guld og sølv, som øger 

deres variable omkostninger, hvilket umiddelbart ikke vil påvirke driften af Matas. Jeg mener der-
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for, at min opstillede PEER group, på trods af størrelsen, vil være mere retvisende, idet de 5 selska-

ber i højere grad lever op til af kravene for en god PEER Group. Nedenfor i figur 10.1 ses de 5 sel-

skabers beregnede P/E multiple. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i regnskabsåret 2013 for alle 

selskaberne. 

PEER Group  

Aktiekurser 20.05.2014 Price Earnings P/E 
Kosmetik og personlig pleje       

L’oreal  (EUR) 128,10 4,87 26,30 

Estée Lauder (USD) 73,88 2,58 28,64 
Oriflame (EUR) 18,2 1,52 11,97 
Kosmetik og apotekerkæde 

   Wallgreens (USD) 68,88 2,56 26,91 

CVS Caremark (USD) 75,93 3,74 20,30 

Gennemsnitlig P/E multipel     22,82 
Figur10.1 – Nasdaq og egen tilvirkning 

10.2.2 Værdiansættelse med P/E Multipel 

På baggrund af den opstillede PEER Groups gennemsnitlige P/E multipel kan Matas værdiansættes 

til 190,9 kr. pr. aktie.
237

 Her anvender jeg indtjeningen for det budgetterede resultatet for 2013/14, 

idet dette er tættest på at stemmeoverens med de 5 selskabers regnskabsår for 2013.  

10.3 Matas’ aktiekurs for scenarie 1 

På baggrund af værdiansættelserne af Matas med henholdsvis DCF-modellen og P/E multipel vil 

jeg i dette afsnit estimere Matas’ aktuelle aktiekurs den 20.05.2014, samt sammenligne denne med 

den faktiske aktiekurs. Som tidligere forklaret benyttes DCF-modellen som det primære udgangs-

punkt for min værdiansættelse, mens P/E multipel benyttes som supplement til DCF-modellen.  

Matas blev med udgangspunkt i DCF-modellen estimeret til 142,2 kr. pr. aktie, mens estimatet med 

P/E multipel gav et højere resultat, nemlig 190,9 kr. pr. aktie. Generelt betyder en høj P/E multipel, 

at investorerne tror på højere vækst i fremtiden, og da værdiansættelsen med P/E multipler bygger 

på simple forudsætninger og derfor er behæftet med stor usikkerhed, har jeg derfor valgt kun at til-

lægge 10 % af P/E multipelværdien i min prisfastsættelse af Matas’ aktie.  

På denne baggrund kan Matas aktuelle aktiekurs for den 21.05.2014 beregnes til 147,1 kr. pr. aktie, 

hvor den nuværende dagskurs viser 154 kr. pr. aktie.
238

 Dette betyder, at Matas-aktien ifølge min 

analyse er en smule overvurderet med ca. 4,7 %.  
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10.4 Matas’ aktiekurs for scenarie 2 

Jeg i dette afsnit, fastlægge mit bud for Matas’ potentielle aktiekurs ved en liberalisering af den 

danske apotekersektor. På samme vis som for scenarie 1, vil P/E multipel blive anvendt til at opju-

stere Matas’ aktiekurs med et tillæg på 10 %, hvilket betyder, at aktiekursen for scenarie 2 er lig 

164,3 kr. pr. aktie. Jeg vurderer derfor, at Matas-aktien, ved en liberalisering af apotekersektoren, 

potentielt vil kunne stige med 6,7 % pr. aktie i forhold til den nuværende aktiekurs den 20.05.2014. 

10.5 Følsomhedsanalyse af Værdiansættelsen 

I dette afsnit vil jeg lave en følsomhedsanalyse af min værdiansættelse med det formål at analysere 

og gøre opmærksom på de væsentligste usikkerheder i min værdiansættelse af Matas. Dette skyldes, 

at der er flere faktorer som kan påvirke resultatet af min værdiansættelse og dermed estimering af 

Matas’ aktuelle og potentielle aktiekurs, idet de er baseret på estimater, som selv ved veltilrettelagte 

proforma-analyser ikke kan eliminere usikkerheder.
239

  

P/E multiple påvirkes hovedsageligt af den anvendte PEER Group, herunder antallet af virksomhe-

der, som er medtaget samt sammenlignelighedsgraden af de medtagede virksomheder. Den bereg-

nede P/E multiple blev for min PEER group lig 22,82, mens SEB lig 23,5
240

 og Nordeas lig 17,7
241

, 

hvilket netop illustrerer, at valget af PEER group har væsentlig indflydelse på resultatet.  

Da DCF-modellen er det primære grundlag for estimering af den endelig værdi af Matas, vil mit 

fokus udelukkende være at lave en følsomhedsanalyse af resultatet fra denne model. Jeg vurderer, at 

de væsentligste usikkerheder ved DCF-modellen er estimaterne af WACC og omsætningsvæksten 

for terminalperioden, idet disse to elementer har afgørende betydning for værdien af Matas. Bag-

grunden for dette valg, er at WACC forudsætter, at selskabets risici over tid er konstante, hvilket 

risici sjældent er, og derfor er denne forudsætning med til at skabe usikkerheder i værdiskabelsen. 

Samtidig bygger Matas’ omsætningsvækst for terminalperioden hovedsageligt på den fremtidige 

markedsudvikling, hvilket kan være meget svært at forudse.  

Nedenstående figur illustrerer både for scenarie 1 og scenarie 2, hvor følsom Matas’ beregnede ak-

tiekurs er ved ændringer i WACC eller omsætningsvæksten. De grønne områder illustrerer ændrin-

ger i aktiekursen, som ligger inden for plus/minus 10 % af den beregnede aktiekurs ved brug af 

DCF-modellen, som er fremhævet i fed. De røde felter illustrerer den højeste og laveste aktiekurs. 
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Figur10.2 – Egen tilvirkning 

Effekten af ændringer af vækstraten for terminalperioden ses for begge scenarier at variere med 

plus/minus 20 %, når WACC er lig 7,5 %, som jeg budgetterede den til tidligere. Det ses, at jo høje-

re omsætningsvækstrate, desto højere bliver aktiekursen og omvendt.  

Effekten af ændringer i WACC, når den estimerede terminalperiode fra budgettet på 2,5 % benyttes, 

ses for begge scenarier også at variere aktiekursen med plus/minus 20 %. Endvidere ses det, at jo 

højere WACC desto lavere aktiekurs og omvendt. Som tidligere set bygger WACC på en række 

estimater: ejernes og långivernes afkastkrav samt kapitalstrukturen, som alle også ses at bygge på 

en række antagelser. Her ses en forøgelse i ejernes eller långivernes afkastkrav at øge WACC og 

dermed sænke aktiekursen.  

Kapitalstrukturens påvirkning på aktiekursen er mere kompleks, idet den både påvirker WACC, 

men også beregningen af Matas’ netto finansielle forpligtelser og dermed egenkapitalen. Matas ses i 

analyseperioden at have nedbragt sin gæld væsentligt jf. finansiel analyse, hvorfor selskabets kapi-

talstruktur er blevet ændret. I Matas’ tilfælde betyder den lavere gældsandel, at WACC bliver større 

og dermed sænker Matas’ driftsværdi/Enterprise Value, hvilket har en negativ effekt på aktiekursen. 

Derimod betyder den lavere gældandel, at de netto finansielle forpligtelser bliver mindre, hvorfor 

den samlede egenkapital vil blive større, hvilket vil have en positiv indflydelse på aktiekursen. Sam-

let set betyder den lavere gældsandel, at aktiekursen øges på trods af, at WACC også blev øget. 

Følsomhedsanalysen viser, at WACC og omsætningsvækstraten for terminalperioden mere eller 

mindre har lige stor positiv og negativ effekt på Matas’ aktiekurs. Endvidere ses det i figur 10.2, at 

mindre ændringer i WACC og omsætningsvækstraten for terminalperioden kan have stor indflydel-

se på resultatet af den beregnede aktiekurs, som kan variere i intervallet 89,2 – 199,4 kr. pr. aktie 

for scenarie 1 og i intervallet 100,9 – 226,4 kr. pr. aktie for scenarie 2. Dette svarer altså til, i begge 

scenarier, at aktiekursen kan variere med optil plus/minus 40 %, hvilket jeg vurderer som en væ-

sentlig usikkerhed.  
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Anbefalinger TIL INVESTORER 
På baggrund af analysen og værdiansættelsen af Matas vil jeg i dette afsnit forelægge konkrete an-

befalinger til potentielle og nuværende investorer i Matas, som har til formål, på et uvildigt grund-

lag, at oplyse investorerne om, hvorvidt Matas har investeringspotentiale eller ej. 

Generelt vurderer jeg Matas som værende en solid og rentabel virksomhed, hvis mange år i bran-

chen er grundlaget for Matas’ opbyggede stærke og dominerende markedsposition. Jeg vurderer, at 

Matas fremover har en god mulighed for at fastholde denne position, hvorfor jeg også vurderer, at 

Matas’ muligheder for at gå konkurs er minimale. 

Samtidig vurderer jeg dog også, at der under de nuværende markedsforhold ikke er grundlag for at 

Matas udvikler yderligere vækstpotentiale, hvilket betyder, at Matas skal satse på høj markeds-

vækst, nye modetendenser eller overtagelse af markedsandele fra konkurrenterne for at opnå en 

højere fremtidig vækst. Derfor er min vurdering også, at Matas i høj grad skal fokusere på at bevare 

den nuværende værdi i virksomheden. Såfremt der sker en liberalisering af den danske apotekersek-

tor kan dette marked dog være en fremtidig vækstmulighed for Matas.  

På baggrund af værdiansættelsen af scenarie 1, som tog udgangspunkt i Matas’ nuværende funda-

mentalsituation, vurderer jeg, at Matas’ aktuelle aktiekurs den 20.05.2014 burde være 147,1 kr. pr. 

aktie, hvilket næsten stemmer overens med den faktiske aktiekurs, som ligger på 154 kr. pr. aktie. 

Jeg vurderer derfor, at Matas’ aktiekurs er en smule overvurderet med 4,7 %. På denne baggrund er 

min anbefaling til de nuværende investorer sælg og for potentielle investorer køb ikke. 

Min værdiansættelse af Matas’ scenarie 2 tog udgangspunkt i Matas’ potentielle værdi ved en libe-

ralisering af apotekersektoren. Jeg vurderer i denne sammenhæng, at Matas’ aktiekurs har mulighed 

for at stige til 164,3 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en potentiel ændring på + 6,7 % i forhold til den 

faktiske aktiekurs den 20.05.2014. I takt med at der skulle ske en liberalisering af apotekermarkedet 

i Danmark, vurderer jeg derfor, at aktiekursen vil regulere sig hen imod den estimerede potentielle 

aktiekurs.  

Enhver stigning i aktiekursen kan vurderes som værende god, hvorfor stigningen på 6,7 % også er 

det. Den skal dog holdes op imod den risiko investor er villig til at løbe, da det ikke vides hvornår 

eller om apotekersektoren i Danmark nogensinde blive liberaliseret, hvorfor det derfor ikke vides 

om investor for mulighed for at indløse denne gevinst.  

 



78 

 

konklusion 

Formålet med nærværende kandidatafhandling har været at undersøge den aktuelle værdi af Matas-

aktien den 20.05.2014 samt at forelægge en anbefaling til eksisterende og potentielle investorer i 

Matas.  

Indledningsvis blev Matas’ nuværende fundamentalsituation vurderet ud fra en strategisk analyse, 

en analyse af Matas’ ejerforhold og en finansiel analyse. Formålet med den strategiske analyse var 

at undersøge de ikke-finansielle faktorer, som har indflydelse på værdiskabelsen, samt den fremti-

dige indtjening i Matas. Den strategiske analyse bestod af en markeds-, konkurrent- og omverdens-

analyse, samt en internanalyse af værdiskabelsen i Matas. 

På baggrund af markedsanalysen kan det konkluderes at Matas er en dominerende spiller på det 

danske skønheds- og sundhedsmarked. Det kan dog også konkluderes at der i analyseperioden ikke 

har været nogen markedsvækst, hvilket kan konkluderes at have en negativ påvirkning på Matas’ 

fremtidige indtjening. Endvidere kan det på baggrund af markedsanalysen konkluderes, at Matas’ 

største udfordring er, at de ikke har nogen nye potentielle marked med vækstmuligheder foruden 

salg af receptpligtig medicin, som kun er en mulighed, såfremt den danske apotekersektor bliver 

liberaliseret. 

Konkurrencesituationen på det danske skønheds- og sundhedsmarked kan, på baggrund af konkur-

rentanalysen, konkluderes at være høj, idet den præges af flere store kapacitetsstærke udbydere, 

som alle har stor mulighed for at differentiere sig. Samtidig kan det konkluderes, at den høje kon-

kurrence gør det sværere for nye ukendte konkurrenter at indtræde på markedet. Ud fra konkurrent-

analysen kan det endvidere konkluderes, at Matas har en stærk markedsposition, idet de dominerer 

materialistbranchen og i dag ikke har nogen direkte konkurrenter. Matas’ konkurrenter blev derfor 

identificeret som supermarkeder, apoteker og stormagasiner, altså virksomheder i andre brancher. 

Det kan konkluderes, at disse er Matas’ største konkurrenter på grund af deres positioner og kapaci-

tet, hvorfor de derfor kan konkluderes at være truende for Matas’ fremtidige indtjening. 

På baggrund af omverdensanalysen kan det konkluderes, at det særligt er de politiske faktorer, som 

har indflydelse på Matas’ fremtidige indtjening, hvilket skyldes, at det er politikkerne, som afgør, 

om Matas i fremtiden kan få mulighed for at sælge receptpligtig medicin.  

Ud fra den interne analyse kan det konkluderes, at Matas’ høje brandkendskab, distributionsnet-

værk, tilgængelighed samt deres differentierede og brede produktportefølje er ressourcer og kompe-
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tencer, som i særdeleshed bidrager til virksomhedens værdiskabelse. Matas’ øvrige aktiviteter ses at 

være lettere for konkurrenter at imitere, hvorfor de ikke giver Matas konkurrencemæssige fordele.  

Grundet kapitalfonden CVC´s exit valgte jeg at lave en analyse af ejerskabet i Matas, hvis formål 

var at give et billede af, hvorledes CVC’s afgang ville påvirke den fremtidige værdiskabelse i Ma-

tas. På baggrunden af denne analyse kan det konkluderes, at CVC’s afgang ikke vil have en væsent-

lig betydning for Matas’ fremtidige værdiskabelse, hvilket hovedsageligt skyldes, at den nye besty-

relse vil arbejde ud fra samme strategi som den forhenværende.  

Analysen af Matas’ finansielle situation bestod af en rentabilitets- og likviditetsanalyse samt en 

analyse af Matas’ finansielle risici. Formålet med denne analyse var at tilrettelægge en nøgletals-

analyse, som systematisk kunne forklare og påpege årsagerne til Matas’ økonomiske udvikling.  

Udviklingen i Matas’ rentabilitet kan konkluderes at være forbedret i analyseperioden, idet samtlige 

af Matas’ rentabilitetsnøgletal ses at have udviklet sig positivt. ROE ses at stige, hvilket i høj grad 

skyldes en forbedret FGEAR, grundet at Matas har nedbragt sin gældsandel. Samtidig er ROIC i 

hele analyseperioden også stigende, hvilket er et resultat af den faldende investerede kapital, som 

har betydet en forbedret AOH. OG ses at ligge relativ stabilt på omkring 10 %. En sammenligning 

af Matas’ nøgletal med Oriflame indikerer dog, at niveauet for Matas’ ROIC og AOH er lave, da 

disse ligger markant under Oriflames.  

På baggrund af likviditetsanalysen kan det konkluderes, at Matas er en solid virksomhed, hvilket 

skyldes, at Matas’ langsigtede likviditetsrisiko ses at være forbedret, grundet den nedbragte 

gældsandel. I forbindelse med børsnoteringen valgte Matas at refinansiere hele deres gæld, og den 

nye gæld består i dag kun af langfristet gæld, hvorfor den kortsigtede likviditetsrisiko kan konklu-

deres at være lille.  

I forhold til Matas’ finansielle risici kan disse konkluderes som værende middel. Dette skyldes, at 

de i høj grad påvirkes af, at Matas har lån med variabel rente, som betyder, at hvis renten stiger, 

bliver Matas’ gæld dyrere, hvilket øger de finansielle risici. Samtidig ses Matas i hele analyseperio-

den at nedbringe sin gældsandel, hvilket kan konkluderes at mindske de finansielle risici. Ligeledes 

ses Matas’ gearing at falde samtidig med, at rentedækningsgraden er stigende, hvilket også konklu-

deres at mindske de finansielle risici. Samtidig kan det konkluderes, at Matas har betydelige mulig-

heder for at påvirke og kontrollere de finansielle risici, hvilket betyder, at de i høj grad selv kan 

vælge de risici, de påtager sig. 



80 

 

Afslutningsvis opstillede jeg en SWOT-analyse, hvorfra det kan konkluderes, at Matas på grund af 

det manglende vækstpotentiale bør fokusere på at bevare værdien i Matas i form af bevarelse af 

deres stærke markedsposition samt konkurrencemæssige fordele.  

På baggrund af analysens resultater blev budgetforudsætningerne estimeret. Jeg opstillede i denne 

forbindelse to budgetter: scenarie 1, som blev lavet på baggrund af Matas’ nuværende fundamental-

situation, og scenarie 2, som afspejler Matas’ potentielle værdi ved en liberalisering af apotekersek-

toren.  

Først lavede jeg en værdiansættelse af Matas med udgangspunkt i DCF-modellen. Som et led i den-

ne værdiansættelse blev Matas’ WACC estimeret til 7,5 %, hvilket betød, at Matas’ aktiekurs for 

scenarie 1 blev estimeret til 142,2 kr. pr. aktie., mens den for scenarie 2 blev estimeret til 161,4 kr. 

pr. aktie.  

Samtidig blev Matas’ aktiekurs med udgangspunkt i P/E multipel estimeret til 191,1 kr. pr. aktie. På 

denne baggrund kan det konkluderes, at Matas’ aktuelle aktiekurs den 20.05.2014 bør være 147,1 

kr. pr. aktie, mens Matas’ aktiekurs ved en liberalisering af apotekersektoren potentiel vil kunne 

ligge på 164,3 kr. pr. aktie. 

Efterfølgende lavede jeg en følsomhedsanalyse af værdiansættelsen med udgangspunkt i DCF-

modellen, idet det var den primære model for værdiansættelsen. På denne baggrund kan det konklu-

deres, at estimaterne af WACC og omsætningsvækstraten for terminalperioden er de største usik-

kerheder ved værdiansættelsen. Ændringer i disse parametre havde lige stor effekt på værdiansæt-

telsen og ville kunne ændre kursen i intervallet 89,2 – 199,4 kr. pr. aktie for scenarie 1 og i interval-

let 100,9 – 226,4 kr. pr. aktie for scenarie 2, hvilket svarer til ændringer på plus/minus 40 %. 

Alt i alt kan det konkluderes, at Matas’ aktuelle aktiekurs bør ligge på 1147,1 kr. pr. aktie, hvilket 

kan konkluderes ikke at stemme overens med dagskursen, som er på 154 kr. pr. aktie. Derfor kan 

det konkluderes, at Matas-aktien er overvurderet med 4,7 %.   

Derfor er min anbefaling den 20.05.2014  til eksisterende investorer: SÆLG Matas-aktier; og for 

potentielle investorer: KØB IKKE Matas-aktier. 

Endvidere kan det konkluderes, at Matas’ potentielle aktiekurs ved en liberalisering af apotekersek-

toren bør være 164,3 kr. pr. aktie, hvorfor det kan konkluderes, at der er en potentiel stigning på 6,7 

% pr. aktie i forhold til den nuværende aktiekurs den 20.05.2014.  
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Bilag 1 – Business model Canvas 

Nedenstående figur viser Osterwalder & Pigneur (2009) Business model Canvas. 
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Bilag 2 – Detailomsætningsindekset 2006-2013 

Nedenstående figur viser detailomsætningsindekset
 
for de tre ovenstående, definerede markeder. I 

denne forbindelse skal det dog nævnes, at helsekostforretninger & øvrig med nærings- og nydel-

sesmidler kun er lavet til og med 2008, hvorfor det ikke er muligt at skabe et billede af den fulde 

situation med kun denne information. 

 

Kilde: Statistikbanken, 2008 og Statistikbanken, 2013 
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Bilag 3 – Samlede omsætning i Danske Apoteker 2008-2012  
Nedenstående graf er udarbejdet på baggrund af undersøgelse over danske apotekernes driftsfor-

hold, 2008-2012. 

 
Kilde: sundhedsstyrelsen, danske apotekernes driftsforhold, 2008-2012  
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Bilag 4 – Husstandenes årlige forbrug 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik, 2012a 

 
Kilde: Danmarks Statistik, 2012a  
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Bilag 5 – Dupont-model 

Strukturen for rentabilitetsanalysen, udarbejdet efter Plenborg & Petersen (2008) med egne tilføjel-

ser. 
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Bilag 6 – Matas reformulerede regnskaber 

Nedenfor er vist den reformulerede (analytiske) resultatopgørelse og balance for Matas. Ud for nog-

le af regnskabsposterne står der en note, der refererer til regnskabsposter som efterfølgende vil blive 

uddybet. Dette er for at tydeliggøre sondringen mellem drift og finansiering. Reformuleringerne er 

udarbejdet efter Plenborg & Petersen (2008) kapitel 1-4. 

Opstilling af analytisk resultatopgørelse 

 

DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

 

Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6 3.097,2 3.200,0 

1 Vareforbrug -1.621,4 -1.637,5 -1.675,8 

-

1.721,4 

 
Bruttoresultat 1.326,5 1.354,1 1.421,4 1.478,6 

 

Andre driftindtægter 0,0 0,2 1,4 0,0 

 

Andre eksterne omkostninger -271,1 -259,7 -276,7 -302,6 

 

Personaleomkostninger -571,1 -557,1 -558,4 -579,7 

 

Andre driftsomkostninger -0,1 -0,6 0,0 -0,1 

 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 484,2 536,9 587,7 596,2 

1 Af- og nedskrivning -136,0 -138,8 -134,2 -139,9 

 
Resultat af primær drift før skat (EBIT) 348,2 398,1 453,5 456,3 

2 Skat af resultat af primær drift -119,8 -72,4 -101,5 -112,7 

 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 228,4 325,7 352,0 343,6 

 

Finansielle poster, netto -267,7 -183,4 -132,6 -80,6 

2 Skattebesparelse på finansielle omkostninger 66,9 0,0 0,0 0,0 

 
Årets resultat 27,6 142,3 219,4 263,0 

 

1. Note: af- og nedskrivninger 

I Matas’ resultatopgørelse har af- og nedskrivninger deres egen post. Dog er nogle af af- og ned-

skrivninger også fordelt på posten vareforbrug. I noterne er af- og nedskrivningerne specificeret på 

de enkelte funktioner for perioden 2009-2012, som vist nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

2. Note: Selskabsskat 

I det officielle årsregnskab for Matas er selskabsskatten vist som en samlet regnskabspost. I noten 

for selskabsskatten er det ikke muligt at finde information over, hvilken effekt den driftsmæssige og 

finansielle indtægter og omkostninger har på selskabsskatten. Jeg har derfor været nødsaget til at 

skønne over den skat, der hviler på henholdsvis nettofinansieringsomkostningerne og driftsresulta-

tet.  

Skattefordelen kan beregnes ved:  

Skattefordel = netto finansielle omkostninger * selskabsskatteprocenten 

Af- og nedskrivning 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Immaterielle og materielle aktiver 135,8 132,0 126,6 132,5 

Varebeholdningen 0,2 6,8 7,6 7,4 

Af- og nedskrivning i alt 136 138,8 134,2 139,9 
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Matas operer hovedsageligt i Danmark og er skattepligtig i Danmark, hvorfor det er realistisk at 

antage at Matas gæld også er optaget i Danmark. Derfor vælger jeg at benytte den marginale sel-

skabsskat frem for den effektive til at beregne skattefordelen.  

I noterne ses det at Matas marginale selskabsskatteprocent er 25 %, endvidere kan de finansielle 

poster, netto ses i resultatopgørelsen.  

I Matas Årsregnskab 2012/2013 er skattebesparelsen på finansielle omkostninger estimeret på føl-

gende måde: 

80,6 mio. kr. * 25 % = 20,15 mio. kr.  

Dette vil sige, at selskabsskatten vedrørende driften kan estimeres til: 

112,7 mio. kr. + 20,15 mio. kr. = 132,9 mio. kr.  

Selskabsskatten og skat af finansielle poster, netto er beregnet på samme måde for de andre regn-

skabsår i reformuleringen. 

 

Opstilling af analytisk Balance 

Hensigten med reformuleringen af balancen er at opdele i driftsrelaterede og finansielrelaterede 

balanceposter. 

 

Analytisk Balance 

 
DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

 
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4.453,9 4.371,6 4.300,5 4.246,3 

 
Materielle anlægsaktiver i alt 211,0 200,5 207,1 199,4 

3 Udskudt skatteaktiver -377,0 -372,9 -368,4 -356,4 

 
Anlægsaktiver i alt 4.287,9 4.199,2 4.139,2 4.089,3 

 
Varebeholdninger i alt 627,1 612,5 542,9 601,8 

 
Tilgodehavender fra salg 72,9 78,3 87,2 89,7 

 
Tilgodehavender fra selskabsskat 0,2 0,1 6,8 26,1 

 
Deposita 25,9 27,2 29,7 31,0 

10 Driftslikviditet (1% af omsætningen) 29,5 29,9 31,0 32,0 

8 Andre værdipapirer og kapitalandele 4,4 1,1 1,1 1,1 

 

Periodeafgrænsning 13,1 10,0 12,5 21,1 

3 Udskudt skat (aktiv) 38,8 16,3 14,1 15,7 

4 Forudbetalinger fra kunder -61,0 -66,6 -75,2 -96,8 

5 Selskabsskat -16,5 -4,9 0,0 0,0 

6 Leverandører gæld -422,0 -420,3 -466,8 -535,9 

7 Anden gæld -216,7 -120,8 -138,8 -137,9 

 
Arbejdendekapital, netto 95,7 162,8 44,5 47,9 

 
Investeret Kapital 4.383,6 4.362,0 4.183,7 4.137,2 
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Analytisk Balance 

 

DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

 
Egenkapital i alt 1.701,0 1.877,0 2.096,4 2.359,4 

 

Langfristet rentebærende gældsforpligtelser 3.122,4 2.435,1 2.283,8 2.057,2 

 

Kortfristet rentebærende gældsforpligtelser 104,1 359,1 167,0 226,7 

9 Andre Tilgodehavender -5,2 -12,8 -2,2 -1,5 

10 Likvide beholdninger -538,7 -296,4 -361,3 -504,6 

 
Nettorentebærende gæld (NRBG) 2.682,6 2.485,0 2.087,3 1.777,8 

 
Investeret Kapital 4.383,6 4.362,0 4.183,7 4.137,2 

 

3. Note: Udskudte skatteaktiver/skat 

I årsregnskabets noter oplyses det at den udskudte skat vedrører materielle-, immaterielle- og øvrige 

aktiver samt varebeholdningen. Jeg har derfor valgt at opdele udskudt skat i to poster; udskudte 

skatteaktiver, som indeholder skatteforpligtelserne vedrørende aktiverne og udskudt skat, som ved-

rører skatteaktivet for varebeholdningen.  

Der foreligger ikke oplysninger i Matas’ årsregnskab, der uddyber indholdet af udskudt skat, hvor-

for jeg har valgt at klassificerer udskudt skat som en del af driften og udskudte skatteaktiver som 

driftsrelateret under anlægsaktiverne, da det i praksis ofte vil foreligge sådan. 

4. Note: Forudbetalinger fra kunder 

Der gives ikke yderligere oplysninger i Matas årsregnskaber vedrørende regnskabsposten forudbeta-

linger fra kunder, hvorfor jeg i dette konkrete tilfælde har valgt at klassificerer posten som en del af 

driften.   

5. Note: Selskabsskat 

Regnskabsposten selskabsskat er summen af de to tidligere regnskabsposter tilgodehavende skat fra 

aktiverne og skyldig selskabsskat fra passiverne. Der gives ikke yderligere oplysninger i Matas’ 

årsregnskaber vedrørende disse regnskabsposter, hvorfor jeg i dette konkrete tilfælde har valgt at 

klassificerer selskabsskat som en del af driften.  

6. Leverandør gæld  

Det står ikke specificeret i Matas’ årsregnskab, hvad der indgår i regnskabsposterne leverandør 

gæld. Disse regnskabsposter reklassificeres som en del af driften, idet jeg antager de er relateret til 

driften. 

 

7. Note: Anden gæld  

I årsregnskabets noter oplyses det at anden gæld vedrører forpligtelser til medarbejderne, hvorfor 

anden gæld klassificeres som en del af driften. 

8. Note: Andre værdipapirer og kapitalandele 

I årsregnskabets noter oplyses det at andre værdipapirer og kapitalandele vedrører ejerandele i kon-

tokortordninger i indkøbscenteret, hvilket derfor tyder på at det er lånemuligheder for kunden. På 

baggrund af dette klassificeres posten som en del af driften. 
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9. Note: Andre tilgodehavender  

I de officielle årsregnskaber for Matas’ fremgår det at regnskabsposten andre tilgodehavender er 

specificeret som afledte finansielle instrumenter. De afledte finansielle instrumenter er ikke specifi-

ceret og der gives ikke tilstrækkelige information i noterne til at kunne reklassificere regnskabspo-

sten. På denne baggrund medtages andre tilgodehavender i den investerede kapital knyttet til drif-

ten. 

10. Note: Driftslikviditet  

Det oplyses ikke i årsregnskaberne, hvor stor en andel af Matas’ likvider, der relaterer sig til drifts-

likviditeten. Driftslikviditet er nødvendigt i alle virksomheder, da det kan anvendes til opbygning af 

varelagre samt som finansiering af kommende investeringer eller blot uforudsete udgifter i løbet af 

året. Der knytter sig ikke renter til driftslikviditet, idet den vil være arbejdende henover året, og 

derfor reklassificeres den også under driften. Driftslikviditeten antages at udgøre én procent af om-

sætningen. Konsekvensen af denne reklassifikation og antagelsen kan vurderes som beskeden, dog 

vælger jeg alligevel at foretage denne klassificering, da det vil give et mere retvisende billede af 

Matas’ regnskab. 
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Bilag 7 – Matas rentabilitetsanalyse 

Nøgletallene til rentabilitetsanalysen er udarbejdet efter i Plenborg & Petersen (2008) kapitel 5. 

Nedenfor er vist et skema over de udregnede nøgletal for Matas samt formlerne for, hvordan de 

enkelte nøgletal er beregnet. Endvidere er der lavet en trendanalyse og common-size analyse for 

Matas. 

Nøgletalsanalyse af Matas 

Nøgletal før skat (Baseret på Balancens gns. tal) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Overskudsgrad, OG = NOPAT / Nettoomsætning 11,81% 13,31% 14,64% 14,26% 

Aktivernes omsætningshastighed, AOH = Nettoomsætning / 

gns. Inv. Kap. - 0,68 0,72 0,77 

Afkastningsgrad, ROIC = OG x AOH - 9,10% 10,61% 10,97% 

Afkastningsgrad, ROIC = Driftsresultat x 100/primo inv. 

kap. - 9,10% 10,61% 10,97% 

 

Nøgletal efter skat (Baseret på Balancens gns. tal) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Overskudsgrad, OG = NOPAT / Nettoomsætning 7,75% 9,35% 10,29% 10,11% 

Aktivernes omsætningshastighed, AOH = Nettoomsætning / 

gns. Inv. Kap. - 0,68 0,72 0,77 

Afkastningsgrad, ROIC = OG x AOH - 6,40% 7,46% 7,77% 

Afkastningsgrad, ROIC = Driftsresultat x 100/primo inv. kap. - 6,40% 7,46% 7,77% 

Netto Lånerenten, NRL = Finansielle omkostninger*, netto 

efter skat/NRG - 5,32% 4,35% 3,13% 

SPREAD, (AG - NRL) - 1,08% 3,11% 4,65% 

Finansiel gearing, FGEAR, NRG/EK - 1,44 1,15 0,87 

Egenkapital forrentning, ROE = AG + SPREAD x FGEAR - 7,95% 11,04% 11,80% 

Egenkapital forrentning, ROE = Årets Resultat efter skat/EK - 7,95% 11,04% 11,80% 
*Finansielle omkostninger, netto efter skat = Finansielle poster, netto + Skattebesparelse på finansielle omkostninger 

 

Trend analyse af Matas 

Balancen   

Indeksering - trendanalyse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Egenkapital i alt 100,0 110,3 123,2 138,7 

Langfristet rentebærende gældsforpligtelser 100,0 78,0 73,1 65,9 

Kortfristet rentebærende gældsforpligtelser 100,0 345,0 160,4 217,8 

Andre Tilgodehavender 100,0 246,2 42,3 28,8 

Likvide beholdninger 100,0 55,0 67,1 93,7 

Nettorentebærende gæld (NRBG) 100,0 92,6 77,8 66,3 

Investeret kapital 100,0 99,5 95,4 94,4 
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Balancen   

Indeksering - trendanalyse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 100 98,2 96,6 95,3 

Materielle anlægsaktiver i alt 100 95,0 98,2 94,5 

Udskudt skatteaktiver 100 98,9 97,7 94,5 

Anlægsaktiver i alt 100 97,9 96,5 95,4 

Varebeholdninger i alt 100 97,7 86,6 96,0 

Tilgodehavender fra salg 100 107,4 119,6 123,0 

Tilgodehavender fra selskabsskat 100 50,0 3400,0 13050,0 

Deposita 100 105,0 114,7 119,7 

Driftslikviditet (1% af omsætningen) 100 101,5 105,1 108,6 

Andre værdipapirer og kapitalandele 100 25,0 25,0 25,0 

Periodeafgrænsning 100 76,3 95,4 161,1 

Udskudt skat (forpligtelser) 100 42,0 36,3 40,5 

Forudbetalinger fra kunder 100 109,2 123,3 158,7 

Selskabsskat 100 29,7 na Na 

Leverandører gæld 100 99,6 110,6 127,0 

Anden gæld 100 55,7 64,1 63,6 

Arbejdendekapital, netto 100 170,2 46,5 50,1 

Investeret capital 100 99,5 95,4 94,4 

 

 

Resultatopgørelsen   

Indeksering - trendanalyse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Nettoomsætning 100 101,5 105,1 108,6 

Vareforbrug 100 101,0 103,4 106,2 

Bruttoresultat 100 102,1 107,2 111,5 

Andre driftindtægter na na na na 

Andre eksterne omkostninger 100 95,8 106,5 109,4 

Personaleomkostninger 100 97,5 100,2 103,8 

Andre driftsomkostninger na na na na 

Indtjeningsbidraget (EBITDA) 100 110,9 121,4 123,1 

Af- og nedskrivning 100 102,1 98,7 102,9 

Resultat af primær drift før skat (EBIT) 100 114,3 130,2 131,0 

Skat af resultat af primær drift 100 98,7 112,4 110,9 

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 100 122,5 139,6 141,6 
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Common-size-analyse af Matas 

Resultatopgørelsen   

Common-size-analyse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Nettoomsætning 100% 100% 100% 100% 

Vareforbrug -55% -55% -54% -54% 

Bruttoresultat 45% 45% 46% 46% 

Andre driftindtægter 0% 0% 0% 0% 

Andre eksterne omkostninger -9% -9% -9% -9% 

Personaleomkostninger -19% -19% -18% -18% 

Andre driftsomkostninger 0% 0% 0% 0% 

Indtjeningsbidraget (EBITDA) 16% 18% 19% 19% 

Af- og nedskrivning -5% -5% -4% -4% 

Resultat af primær drift før skat (EBIT) 12% 13% 15% 14% 

Skat af resultat af primær drift -4% -4% -4% -4% 

Resultat af primær drift efter skat (NO-

PAT) 8% 9% 10% 10% 

 

Balancen   

Common-size-analyse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 102% 100% 103% 103% 

Materielle anlægsaktiver i alt 5% 5% 5% 5% 

Udskudt skatteaktiver -9% -9% -9% -9% 

Anlægsaktiver i alt 98% 96% 99% 99% 

Varebeholdninger i alt 14% 14% 13% 15% 

Tilgodehavender fra salg 2% 2% 2% 2% 

Tilgodehavender fra selskabsskat 0% 0% 0% 1% 

Deposita 1% 1% 1% 1% 

Driftslikviditet (1% af omsætningen) 1% 1% 1% 1% 

Andre værdipapirer og kapitalandele 0% 0% 0% 0% 

Periodeafgrænsning 0% 0% 0% 1% 

Udskudt skat (forpligtelser) 1% 0% 0% 0% 

Forudbetalinger fra kunder -1% -2% -2% -2% 

Selskabsskat 0% 0% 0% 0% 

Leverandører gæld -10% -10% -11% -13% 

Anden gæld -5% -3% -3% -3% 

Arbejdendekapital, netto 2% 4% 1% 1% 

Investeret capital 100% 100% 100% 100% 
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Bilag 8 – Oriflame reformulerede regnskaber 

Nedenfor er vist den reformulerede (analytiske) resultatopgørelse og balance for Oriflame. Disse er 

udarbejdet på samme vis og med samme antagelser som Matas reformuleringer, hvorfor jeg ikke 

uddyber antagelserne igen, andet end de højst nødvendige.  

Opstilling af analytisk resultatopgørelse 

 
Analytisk resultatopgørelse 

 
€’000 2009 2010 2011 2012 

 

Nettoomsætning 1.316.595 1.513.596 1.493.767 1.489.285 

1 Vareforbrug -441.755 -511.057 -478.957 -436.233 

 
Bruttoresultat 874.840 1.002.539 1.014.810 1.053.052 

1 Andre indtægter 52.744 58.090 56.739 55.904 

1 Salg- og marketingsomkostning -548.711 -630.810 -635.692 -630.725 

1 Administrationsomkostninger -211.884 -246.940 -250.945 -276.230 

 
Indtjeningsbidraget (EBITDA) 166.990 182.880 184.913 202.002 

1 Af- og nedskrivning -21.549 -25.529 -26.759 -26.883 

 
Resultat af primær drift før skat (EBIT) 145.441 157.351 158.154 175.119 

2 Skat af resultat af primær drift -20.239 -20.115 -27.300 -36.087 

 
Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 125.202 137.236 130.854 139.032 

 

Finansielle poster, netto -28.188 -22.134 -36.340 -22.225 

2 Skattebesparelse på finansielle omkostninger 3.298 2.435 5.306 4.645 

 
Årets resultat 100.312 117.537 99.820 121.452 

 

1. Note: af- og nedskrivninger 

I Oriflame’s resultatopgørelse oplyses det kun af- og nedskrivninger fordelt på vareforbruget og 

ikke hvilken del som er på administrations, samt Salgs og marketingsomkostningerne, hvorfor jeg 

har valgt at fordele disse ligelidt. Af- og nedskrivningerne er specificeret for perioden 2009-2012, 

som vist nedenfor. 

Af- og nedskrivninger 2009 2010 2011 2012 

Administrationsomkostninger 10.746 12.735 13.368 13.423 

Salg- og marketingsomkostning 10.746 12.735 13.368 13.423 

Varebeholdning 58 60 24 38 

Af- og nedskrivning i alt 21.549 25.529 26.759 26.883 

  

2. Note: Selskabsskat 

I Oriflames årsregnskab er det kun den effektive skattesats som er oplyst, hvorfor det er denne jeg 

benytter. Skattefordelen kan beregnes ved:  

  2009 2010 2011 2012 

Selskabsskatteprocent (effektiv) 0,117 0,110 0,146 0,209 

Skattefordel = finansielle poster, netto * selskabsskattepro-

centen 3.298 2.435 5.306 4.645 
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Opstilling af analytisk Balance 

Analytisk Balance 

€’000 2009 2010 2011 2012 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 18.670 19.999 20.141 20.745 

Materielle anlægsaktiver i alt 135.934 185.259 203.030 252.583 

Udskudt skatteaktiver 17.187 33.530 37.751 30.675 

Anlægsaktiver i alt 171.791 238.788 260.922 304.003 

Varebeholdninger i alt 221.309 286.350 264.556 212.562 

Tilgodehavender fra salg 65.308 81.981 75.172 84.808 

Tilgodehavender andet 3.538 1.336 2.086 1.605 

Tilgodehavender fra selskabsskat 5.320 7.188 3.675 3.178 

Forudbetalinger omkostninger 39.288 42.135 44.939 44.375 

Driftslikviditet (1% af omsætningen) 13.166 15.136 14.938 14.893 

Afledte finansielle aktiver 1.473 11.823 41.930 36.654 

Periodeafgrænsning -455 -427 -510 -527 

Udskudt skat (aktiv) -4.098 -4.462 -4.826 -4.225 

Medarbejder forpligtelser -10.612 -17.316 -26.635 -3.618 

Selskabsskat -14.568 -16.633 -11.935 -9.842 

Leverandører gæld -76.185 -101.370 -87.018 -93.400 

Anden gæld -418 -458 -536 -3.173 

Arbejdendekapital, netto 243.066 305.283 315.836 283.290 

Investeret capital 414.857 544.071 576.758 587.293 

 

Analytisk Balance 

€’000 2009 2010 2011 2012 

Egenkapital i alt 158.121 225.383 224.036 252.858 

Langfristet rentebærende gældsforpligtelser 260.138 282.268 327.872 316.374 

Kortfristet rentebærende gældsforpligtelser 2.155 2.556 39.852 2.517 

Afledte finansielle forpligtelser 427 199 5.120 4.235 

Andre Tilgodehavender 88.063 104.777 101.980 102.662 

Likvide beholdninger -94.047 -71.112 -122.102 -91.353 

Nettorentebærende gæld (NRBG) 256.736,0 318.688,0 352.721,7 334.434,9 

Investeret kapital 414.857,0 544.071,0 576.757,7 587.292,9 
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Bilag 9 – Oriflame rentabilitetsanalyse 

Ligesom for Matas ses nedenfor de beregnede rentabilitets nøgletal, jeg har dog kun beregnet før 

skat nøgletallene for Oriflame, da det er disse som er sammenlignelige med Matas nøgletal før skat. 

Nøgletal før skat (Baseret på Balancen gns. tal) 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Overskudsgrad, OG 11,05% 10,40% 10,59% 11,76% 

Aktivernes omsætningshastighed, AOH - 3,16 2,67 2,56 

Afkastningsgrad, ROIC = OG x AOH - 32,82% 28,22% 30,09% 

Afkastningsgrad, ROIC = Driftsresultat x 100/gns. inv. 

kap. - 32,82% 28,22% 30,09% 

 

Uddrag af Common-size-analyse for Oriflame 

Balancen   

Common-size-analyse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 5% 4% 3% 4% 

Materielle anlægsaktiver i alt 33% 34% 35% 43% 

Udskudt skatteaktiver 4% 6% 7% 5% 

Anlægsaktiver i alt 41% 44% 45% 52% 

Varebeholdninger i alt 53% 53% 46% 36% 

Tilgodehavender fra salg 16% 15% 13% 14% 

Tilgodehavender andet 1% 0% 0% 0% 

Tilgodehavender fra selskabsskat 1% 1% 1% 1% 

Forudbetalinger omkostninger 9% 8% 8% 8% 

Driftslikviditet (1% af omsætningen) 3% 3% 3% 3% 

Afledte finansielle aktiver 0% 2% 7% 6% 

Periodeafgrænsning 0% 0% 0% 0% 

Udskudt skat (aktiv) -1% -1% -1% -1% 

Medarbejder forpligtelser -3% -3% -5% -1% 

Selskabsskat -4% -3% -2% -2% 

Leverandører gæld -18% -19% -15% -16% 

Anden gæld 0% 0% 0% -1% 

Arbejdendekapital, netto 59% 56% 55% 48% 

Investeret kapital 100% 100% 100% 100% 
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Bilag 10 – Matas Likviditets- & Finansielle risici  

Nøgletallene til likviditetsanalysen er udarbejdet efter bogen Plenborg & Petersen (2008) kapitel 8. 

Nedenfor er vist et skema over de udregnede nøgletal samt formlerne for hvordan de enkelte nøgle-

tal er beregnet. Disse nøgletal er beregnet ud fra det officielle årsregnskab og ikke det reformulere-

de og der er benyttet ultimo tal fra balancen til beregningen, da det giver et bedre billede af likvidi-

teten i Matas. 

Ikke reformuleret (balance)   2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Passiver i alt   6.020,70 5.656,70 5.596,40 5.770,30 

Egenkapital   1.701,00 1.877,00 2.096,40 2.359,40 

Renteindtægter   4,90 1,50 0,80 0,40 

Renteudgifter   199,30 206,80 101,30 78,90 

Gæld (passiver i alt-

egenkapital)   4.319,70 3.779,70 3.500,00 3.410,90 

Omsætningsaktiver   1.248,52 1.001,18 1.001,53 1.224,80 

Likvider+værdipapirer+tilgodehavender 621,42 388,68 458,63 623,00 

Kortfristet gæld   774,10 970,10 846,20 995,70 

      Likviditetsrisiko Risikotendens 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Likviditetscyklus ↘   16 dage 12 dage 5 dage 

Likviditetsgraden 1 (Current 

ratio) ↗ 1,61 1,03 1,18 1,23 

Likviditetsgraden 2 (Quick 

ratio) ↗ 0,80 0,40 0,54 0,63 

Soliditetsgrad ↘ 0,28 0,33 0,37 0,41 

  

 

        

Finansielle risici Risikotendens 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Rentedækningsgraden ↘ 1,77 1,93 4,48 5,79 

Gearing  ↘ 2,54 2,01 1,67 1,45 

 

Formler for Nøgletallene  
Likviditetscyklus = 365 / omsætningshastigheden for arbejdendekapital 

Likviditetsgraden 1 current ratio = (Likvider+værdipapirer+tilgodehavender) /kortfristet gæld 

Likviditetsgraden 2 quick ratio = omsætningsaktiver*/kortfristet gæld 

Soliditetsgrad = Egenkapital/samlede passiver 

Rentedækningsgrad = (EBIT + Renteindtægter) / Renteudgifter  

Matas Gearing = Nettorentebærende gæld/EBITDA  

 

*Omsætningsaktiver= varebeholdning, tilgodehavender, likvide beholdninger samt værdipapirer og 

kapitalandele.
242

 

  

                                                 
242

 Plenborg & Petersen, 2008. side 83 



106 

 

Bilag 11 – Matas omsætning fordelt på produktsegmenter 

Matas årsregnskab indeholder oplysninger omkring omsætningen fordelt på Matas seks produktka-

tegorier. Dog er denne information kun at finde i Matas årsregnskaber fra 2010-2012, hvorfor det 

ikke har været muligt at få oplysninger om fordelingen i 2009. Jeg har også valgt at medtage forde-

lingen for Matas’ 3. kvartalsregnskab 2013/14. 

DKK mio 2010/11 2011/12 2012/13 Q3 2013/14 

Omsætning fordelt på: Beløb % Beløb % Beløb % Beløb % 

Beauty Shop 1992,6 66,6% 2086,7 67,4% 2195,1 68,6% 766,2 75,2% 

Vital Shop 306,6 10,2% 301,9 9,7% 301,5 9,4% 85 8,3% 

Material Shop 256,5 8,6% 263,1 8,5% 256,9 8,0% 75,8 7,4% 

MediCare Shop 157 5,2% 167,7 5,4% 173,3 5,4% 41,9 4,1% 

Øvrige 32,7 1,1% 27,9 0,9% 26,9 0,8% 8,1 0,8% 

Salg til associerede butikkers han-

del 246,2 8,2% 249,9 8,1% 246,3 7,7% 41,4 4,1% 
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Bilag 12 – Matas distributionskanaler 

Nedenstående figur illustrerer netop Matas’ distributionskanaler, som benyttes til kommunikation 

og salg, samt andre grænseflader med kunden, hvorfor de kan identificeres som Matas’ Channels: 

 
Kilde: Danske Bank Winter Seminar, 2013 
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Bilag 13 – Matas Budget (scenarie 1) 

Nedenfor er hele Matas budget for scenarie 1 præsenteret. Endvidere fremgår mere detaljeret budget 

forudsætninger for overskudsgraden (OG), Aktivernes omsætnings hastighed (AOH) samt den fi-

nansielle gearing (FGEAR).  

 

 

Aktivernes omsætnings hastighed 

Matas’ AOH er steget forholdsvis stabilt henover analyseperioden, hvilket den også forventes at 

gøre i budgetperioden. Baggrunden for dette er at der ikke forventes væsentlige ændringer i den 

arbejdende kapital og anlægsaktiverne. 

Den arbejdende kapital er i analyseperioden blevet halveret, hvilket hovedsageligt skyldes en øget 

driftsgæld samt en mindre varebeholdning. Jeg mener fortsat Matas kan holde dette lave niveau, 

men på baggrund af åbningen af flere nye butikker og særlig åbning af Stylebox estimerer jeg den 

dog lidt højere end i 2012. Derudover forventer jeg heller ikke at Matas ændrer i deres kredit- og 

distributionspolitik, hvorfor Matas varebeholdning og tilgodehavender i forhold til omsætningen 

vurderes at bevare deres stabile udvikling og være lig det gennemsnitlige historiske niveau.  

Matas’ materielle anlægsinvesteringer har i analyseperioden ligget forholdsvis stabilt, og kun faldet 
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en smule. Derudover er de immaterielle anlægsaktiver i analyseperioden faldet, hvilket hovedsage-

ligt skyldes nedskrivning af goodwill vedrørende Matas’ butikker i Sverige, hvis bogførte værdi af 

goodwill i dag er 0 kr.
243

 Dette betyder endvidere at de samlede anlægsaktiver er faldet i analysepe-

rioden. Matas behov for anlægsinvesteringer er begrænset og vedrører hovedsageligt investerings-

aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelse og renovering af IT-infrastruktur, egne butikker og 

centrallagre, som i analyseperioden har ligget i gennemsnit på ca. 50 mio. kr. om året.
244

 Jeg forven-

ter derfor at denne dette investeringsbeløb vil være konstant fremover, hvorfor hver periode vil stige 

med 50 mio. kr.  

Grundet købet af Stylebox og de 7 erhvervede associerede butikker, forventes anlægsinvesteringer-

ne dog at stige for regnskabsåret 2013/14. Matas forventede at investere et samlet beløb på 25 mio. 

kr. i Stylebox, men har senere umeldt at det er blevet omkring 10 mio. kr. dyrere end først anta-

get.
245

 Derfor tillægges der det første år anlægsinvesteringer for 35 mio. kr. for Stylebox konceptet. 

I forhold til erhvervelsen af de 7 butikker fremgår det af Matas prospekt at de seneste erhvervelser 

af associerede butikker har medført en gennemsnitlig forøgelse i goodwill på 9. mio. kr. pr. butik. 

Jeg forudsætter at dette ligeledes vil være tilfældet med de 7 erhvervede butikker, hvilket svarer til 

at goodwill øges med 63 mio. kr. for de efterfølgende opkøbte butikker vil tillægges en goodwill på 

9 mio. kr. pr. butik. 

Anlægsaktiverne set i forhold til omsætningen vil falde i år for år, hvilket skyldes at omsætningen 

stiger i højere grad end anlægsinvesteringerne, idet der er behov for færre og færre anlægsinveste-

ringer, og ved terminalperioden forudsætter jeg at de sidste associerede butikker er opkøbt.  

Afskrivningerne har i den historiske periode udgjort en konstant stigende andel af de materielle og 

immaterielle anlægsaktiver. Da de samlede anlægsaktiver stiger i budgetperioden estimeres afskriv-

ningerne og med en lille stigning i forhold til 2012.  

Overskudsgraden 

Overskudsgraden før skat ses historisk at være stigende, og forventes også at være stigende i hele 

budgetperioden. Stigningen skyldes udelukkende en forventet forbedring af EBITDA-margin, da de 

stigende afskrivninger vil have en mindre negativ effekt på overskudsgraden. 

Matas oplyser i deres prospekt at de opnår en højere indtjening fra salg af egne butikker end ved 

salg til associerede butikker, hvorfor deres bruttoavanceprocent forbedres i forbindelse med opkøb 

af en associerede butik. Dette vil altså øge EBITDA-margin. Samtidig består det nye Stylebox kon-

cept hovedsageligt af serviceydelser i form af massage og andre behandlinger, hvorfor det forventes 

at lønudgiften hertil stiger, mens vareforbruget forventes at være mindre end for de andre butikker, 

alt andet end lige forventer jeg at Stylebox konceptet har en positiv indflydelse på EBITDA-margin. 

I forhold til Matas eksterne omkostninger forventer jeg at de stiger i forhold til omsætningen, hvor-

for de vil stige grundet øget lejeudgifter til de erhvervede butikker, samt øget markedsføringsudgif-

ter til lancering af Stylebox konceptet. Ligeledes gælder det at personaleomkostninger vil stige, 

grundet åbningen af Stylebox samt opkøbet af de 7 butikker, som har betydet ansættelse af mere 

personale. Personaleomkostningen ses ellers at være faldet i analyseperioden, hvilket hovedsageligt 

                                                 
243

 Matas Prospekt, 2013. side 77-78 
244

 Matas Prospekt, 2013. side 92 
245

 investor.borsen.dk, matas-ceo ringere drift end ventet i esthetique, 2013 
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skyldes et medarbejdereffektivitetsprogram. 

Jeg har valgt ikke at medtage andet driftsoverskud (svarende til at denne er sat til 0 kr.). Dette skyl-

des at Matas henover hele analyseperioden ikke har haft nogen betydelig anden totalindkomst. End-

videre operer de primært i Danmark, hvorfor de ikke er udsat for valutakursændringer. 
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Bilag 14 – Matas Budget (scenarie 2) 

Nedenfor er hele Matas budget for scenarie 2 præsenteret, samt udgangspunktet for omsætnings-

vækstraten. 

 

 

 

  



112 

 

Bilag 15 – Det danske skønheds- og sundhedsmarkedets sammensætning 2008-2012 

Matas fik i forbindelse med prospektet et konsulentfirma til at hjælpe med at estimere markedsstør-

relser, hvorfor det er baseret på en række forskellige kilder og estimater, som ikke er offentlig til-

gængeligt. Nedenstående figur illustrerer de skøn som konsulentfirmaet har fortaget på markedernes 

størrelse, samt Matas andel.   

Størrelsen på marked i Mia. kr. 2008 2010 2012 

Mass Beauty  4,40 4,40 4,70 
High-end Beauty 1,90 1,70 1,80 
VMS (Vital)  1,30 1,30 1,30 

OTC (MediCare) 0,60 0,60 0,70 

Danske Skønheds- og Sundheds-
marked 8,20 8,00 8,50 

        

Matas markedsandel 2008 2010 2012 

Mass Beauty  53,7% 54,3% 55,3% 
High-end Beauty 23,2% 21,0% 21,2% 
VMS (Vital)  15,9% 16,0% 15,3% 

OTC (MediCare) 7,3% 7,4% 8,2% 

Danske Skønheds- og Sundheds-
marked 37,25% 37,48% 38,08% 

Kilde: Matas prospekt 
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Bilag 16 – Værdiansættelse med DCF-model 

Strukturen for værdiansættelsen er inspireret af Sørensen (2011) værdiansættelse med DCF-model.   

 

 

 


