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Executive summary 

Friday 31 May Matas send out a press release which stated intents to IPO on the stock exchange in 
Copenhagen. The major shareholder was Svenska M Holding which is a Swedish subsidiary to the equity 
fund CVC Capital Partners. Svenska M Holding had purchased Matas in an acquisition in 2007 where it took 
over 69.4 % of the company. 

The purpose of this master thesis is to estimate the value of one share on stand-alone basis of the Danish 
company Matas A/S at the date for the IPO on June 28 2013. The value of the one share will be compared 
to the offer price of 115 DKK per share and a description of the subsequent development in the market 
value of the share. 

The company was incorporated in 1949 and has since grown big and today it is Denmark’s biggest retail 
seller on the market for beauty and health products. The annual revenue amounts to 3.2 billion DKK in 
2012/13 based on revenue from more than 250 retail stores and a national web shop. The beauty and 
health market is divided into four product segments, Mass Beauty, High-End Beauty, VMS and OTC. Matas 
is market leader on the product segments Mass Beauty and High-End Beauty. 

Based on a strategic analysis the company’s strategic situation is mapped and the company’s internal and 
external non-financial value drives has been identified. The analysis shows that Matas has a relative good 
strategic position compared to its competitors. Especially the economic development is an important non-
financial value driver for Matas together with Matas own resources and skills. 

A financial analysis was made to map the company’s financial value drivers. It shows a good and stable 
economic performance with a positive development in the key financial ratios compared to the 
competitors.  

Both strategic and financial analysis is summarized in a SWOT model. This model makes the foundation for 
the budgeting. The overall budget is mostly effect by the economic development, purchase of associated 
shops, opening of new Stylebox shops and the effect from the competitors. The budget shows an overall 
sales growth of 2.08 % in the terminal period. The fixed capital was effect by asset turnover ratio as most of 
the assets relates to goodwill from the 2007 acquisition. 

Hereafter a valuation of the company has been made based on the budget assumptions and the budget 
accounts. The valuation is based on the cash flow model DCF. In the model the weight average cost of 
capital (wacc) was estimated amounting to 7.34 %. 

The valuation estimated a share price of 145.41 DKK more than 20 % higher than the offer price of 115 DKK. 
The estimated stock price is subject to a sensitive test/stress test. It shows that changes in the wacc, sales 
growth or in asset turnover ratio will have a relative significant effect of the stock price.  

Finally, the results have been put in perspective with the development of the market value. 
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1. Indledning 
Matas A/S, herefter Matas, udsendte fredag d. 31. maj en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at 
selskabet har til hensigt ”at gennemføre en børsnotering på NASDAQ OMX Copenhagen”1. I 
selskabsmeddelelsen fremgik det, at den planlagte børsnotering forventedes at omfatte et delvist salg af 
eksisterende aktier fra selskabets to storaktionærer. 

I pressemeddelelsen fra 13. juni 20132, blev det indikative kursinterval for børsnoteringen fastlagt til 100-
120 kr. pr. aktie, svarende til en total aktieværdi mellem 4.100-4.900 mio. kr. Tilsvarende udgjorde den 
bogførte egenkapital i det seneste regnskabsår med balancedag 31. marts 20133 2.359 mio. kr. Samtidig 
blev børsprospektet offentliggjort, og datoen for børsnoteringen blev fastsat til fredag d. 28. juni 2013. Før 
børsnoteringen udsendte selskabet en pressemeddelelse, hvori det fremgik, at den endelige udbudskurs pr. 
aktie blev fastlagt til 115 kr., svarende til en samlet aktieværdi for Matas på ca. 4.700 mio. kr.4. Da den 
første handelsdag var overstået lukkede aktien i kurs 119, svarende til en samlet aktieværdi på ca. 4.900 
mio. kr. 

Baggrunden for den ønskede børsnotering var ifølge selskabsmeddelelsen at; ”styrke selskabets profil og 
skabe en langsigtet platform til at understøtte selskabets strategi og fremtidige vækst samt give adgang til 
de offentlige kapitalmarkeder og en diversificeret kreds af nye danske og internationale aktionærer”. 
Selskabets hidtidige storaktionærer var Svenska M Holding 1 AB samt Materialisternes Invest ApS. Begge 
storaktionærer var parter i 2007 akkvisitionen og havde således haft aktiemajoriteten i lidt over 6 år. 

I tiden efter den globale finanskrise har det været begrænset med børsnoteringer. Af mindre 
børsnoteringer kan nævnes Zealand Pharma, der i 2010 gik på børsen, efterfulgt af Danske Andelskassers 
Bank i 2011 og Smartguy i 2012. Der har dog ikke været nogen større børsnoteringer siden 
børsnoteringerne af Chr. Hansen og Pandora i 2010. En grundlæggende forudsætning for at ejerne, ofte 
kapitalfonde, vælger at børsnotere virksomhederne, er at aktiemarkedet er stabilt5. Således var tidspunktet 
for børsnoteringen af Matas en gylden mulighed for CVC Capital Partners. Inden børsnoteringen udtalte 
næstformanden Søren Vestergaard-Poulsen, som er valgt til bestyrelsen fra CVC Capital Partners, at 
børsnoteringen af Matas forventede at give et årligt afkast på 15-17 % 6, alt efter den endelige udbudskurs 
og den efterfølgende handel. 

Før børsnoteringen kom det frem i medierne, at analytikerne havde forventet en højere salgspris for Matas. 
Berlingske Business kom i besiddelse af analyser foretaget af bankerne Danske Bank, Carnegie samt SEB 
Enskidas, hvor vurderingen af den samlede værdi af Matas på børsnoteringstidspunktet udgjorde mellem 
5.100 – 6.500 mia. kr.7. Dette indikerer, at der måske har været en børsnoteringsrabat på aktierne. 

Ud fra ovenstående er det således interessant at belyse, hvad Matas’ værdi reelt var på 
børsnoteringstidspunktet og identificere, hvad aktionærerne havde af incitament for at børsnotere 
selskabet netop på dette tidspunkt. 

  

1 Selskabsmeddelelse, Allerød, 31. maj 2013 
2 Selskabsmeddelelse 1, Allerød, 13. juni 2013 
3 Matas A/S årsrapport 2012/13, egenkapitalopgørelse s. 18 
4 Selskabsmeddelelse 5, Allerød, 28. juni 2013 
5 ”Nye børsnoteringer kan være på vej”, Berlingske Business, 13. maj 2013  
6 ”Matas ejer hiver pænt afkast hjem”, Berlingske Business, 13. juni 2013 
7 ”Matas bliver solgt til en pris under analytikernes skøn”, Berlingske Business, 11. juni 2013 
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1.1 Problemformulering 
På baggrund af indledningen og situationsbeskrivelsen søger denne afhandling, gennem en 
fundamentalanalyse og værdiansættelse af Matas, at estimere egenkapitalen og aktiekursen på 
børsnoteringsdagen.  Herunder vurdere hvorvidt prisfastsættelsen af Matas aktien på 
børsnoteringstidspunktet må anses som fordelagtigt eller ej. 

Således vil nedenstående hovedspørgsmål søges besvaret: 

”Hvad er den estimerede værdi af én Matas aktie på stand-alone basis på baggrund af en 
fundamentalanalyse og værdiansættelse pr. 28. juni 2013, med henblik på sammenligning med 

børsprospektets udbudskurs og den efterfølgende udvikling i markedskursen?” 

Til at besvare ovenstående hovedspørgsmål vil følgende delspørgsmål søges besvaret: 

Strategisk analyse: 

• ”Hvordan er Matas’ strategiske situation d. 28. juni 2013?” herunder: 
o ”Hvilke omverdens- og branchefaktorer påvirker Matas’ værdidrivere?” 
o ”Hvilke interne forhold og faktorer påvirker Matas’ værdidrivere?” 
o ”Hvordan er Matas’ konkurrence- og vækststrategi?” 

Regnskabsanalyse: 

• ”Hvordan har den økonomiske udvikling i Matas været de seneste fem år?” 
• ”Hvordan er den økonomiske position i forhold til de væsentligste konkurrenter?” 
• ”Hvilke finansielle risici operer Matas under?” 

Budgettering og værdiansættelse: 

• ”Hvordan er Matas’ fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder?” 
• ”Hvor stor er usikkerheden forbundet med værdiansættelsen af Matas aktien?” 

1.2 Opgavestruktur og anvendt teori 

1.2.1 Opgavestruktur  
Kapitel 1 indeholder den generelle indledning til afhandlingen, herunder problemformulering. 
Virksomheds- og branchebeskrivelsen. Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af Matas som virksomhed og en 
beskrivelse af markedet hvorpå Matas befinder sig. 

Kapitel 3-5 indeholder en fundamental analyse af Matas, hvor den strategiske analyse i kapitel 3 analyserer 
de ikke-finansielle værdidrivere, og regnskabsanalysen i kapitel 4 analyserer de finansielle værdidrivere. 
Konklusionerne af disse gennemgås i fundamentalanalysen i kapitel 5. 

I kapitel 6 gennemgås de fremadrettede regnskabstal i udarbejdet som et budget, og som ligger til grund 
for værdiansættelsen i kapitel 7. Der udarbejdes i samme kapitel følsomhedsanalyse der vurderer 
konsekvenserne ved eventuelle ændringer i forudsætningerne. 

I kapitel 8 foretages der en overordnet konklusion af afhandlingens analyser, og problemformuleringens 
delspørgsmål besvares. 

I kapitel 9 foretages en generel perspektivering. 
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Den anvendte struktur i afhandlingen er vist i figur 1.2.a: 

 

1.2.2 Anvendt teori 
I nedenstående beskrives den anvendte teori i afhandlingen, herunder model- og metodevalg for de tre 
hovedafsnit. 

Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at kortlægge de ikke-finansielle værdidrivere, der har betydning 
for Matas i deres nuværende og fremtidige virke, og således betydning værdien af Matas og for 
aktiekursen. De ikke-finansielle værdidrivere omhandler eksterne omverdens- og branchefaktorer, interne 
faktorer og konkurrence- og vækststrategier8. 

De eksterne omverdensfaktorer vil blive analyseret på samfundsniveau ved hjælp af PEST modellen9 og på 
branche niveau ved hjælp af Porters five forces10. 

8 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 77 
9 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 82 
10 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 86 

3. Strategisk analyse 4. Regnskabsanalyse

8. Konklusion

9. Perspektivering

Figur 1.2a: Afhandlingens struktur

1. Indledning

2. Virksomhedsinfomration og  
branchebeskrivelse

5. Delkonklusion på 
Fundamentalanalyse

6. Budgettering

7. Værdiansættelse
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PEST modellen (Political, Economic, Social, Technological) omfatter alle eksterne faktorer der har 
indflydelse på Matas’ værdiskabelse, som selskabet ikke selv har mulighed for at påvirke. Modellen 
omfatter politiske og lovgivningsmæssige forhold, økonomiske forhold, sociale og kulturelle forhold samt 
teknologiske og miljø forhold. Nedenstående figur 1.2b viser PEST modellens struktur. 

 

Porters five forces analyserer markedskræfternes indflydelse på Matas værdiskabelse, hvilke Matas ikke 
selv har mulighed for at påvirke. I forhold til PEST modellen, der også tager højde for de fremtidige 
påvirkninger, er Porters five forces statisk og analyserer kun den nuværende situation i branchen. 
Strukturen i Porters five forces ses af ovenstående figur 1.2c. 

 

De interne faktorer vil blive analyseret gennem en analyse af interne ressourcer og kernekompetencer, 
samt ved analyse af produktporteføljen hjælp af Boston modellen. 11 

  

11 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 98 

Politiske og lovgivningsmæssige 
forhold

Teknologiske og miljø forhold Matas Økonomiske forhold

Sociale og kulturelle forhold

Figur 1.2b: PEST modellen

Truslen fra nye konkurrenter

Leverandørernes forhandlings- 
styrke Konkurrence intensiteten i  branchen Kundernes forhandlings- styrke

Konkurrence fra substituerende 
produkter

Figur 1.2c: Porters five forces
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Analysen af Matas’ interne ressourcer foretages med udgangspunkt i følgende12: 

1) Materielle anlægsressourcer 

2) Immaterielle ressourcer 

3) Menneskelige ressourcer 

Kernekompetencerne vil efterfølgende blive beskrevet i en funktionsanalyse jf. figur 1.2.d. 
Funktionsanalysen13 har til formål at identificere samspillet mellem virksomhedens ressourcer og 
kompetencer og vurdere, hvorvidt disse kan tilføre en merværdi til kunderne som konkurrenterne 
umiddelbart ikke kan efterligne. 

 

Boston modellen, som ses af figur 1.2e, et værktøj der kan analysere produktporteføljens sammensætning. 
Modellen tager udgangspunkt i markedsvækst og markedsandel, og den kan således anvendes til at 
vurdere, hvorvidt produktporteføljen vil tilføre virksomheden værdi fremadrettet. En virksomhed bør så 
vidt muligt søge at have en afbalanceret portefølje. 

 

Konkurrence- og vækststrategier analyseres ved brug af henholdsvis Porters generiske strategier14 og 
Anshoffs vækstmatrice15. 

12 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 90 
13 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 92 
14 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 106 

Funktioner Kompetence

Virksomhedsledelse Abc

Produktion Abc

Lager Abc

Distribution Abc

Marketing Abc

Salg Abc

Figur 1.2d: Funktionsanalyse
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Relativ markedsandel

Figur 1.2e: Boston modellen
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Når virksomhederne skal vælge deres konkurrencestrategier skal de overveje, hvilke forhold de vil 
konkurrere på. Strategien afhænger af virksomhedens ressourcer og kompetencer. Ifølge Porters generiske 
strategier kan en virksomhed kun opnå vækst, hvis den følger minimum én af de fire generiske strategier 
vist i figur1.2f. I analysen sammenholdes Matas’ valgte konkurrencestrategier endvidere i forhold til 
konkurrenternes. 

 

Valget af vækststrategi skal ligeledes baseres på de ressourcer og kompetencer virksomheden har. Kan 
stordriftsfordelene udnyttes bedre? Kan medarbejderne motiveres til at sælge mere? Skal væksten ske på 
nuværende marked og med nuværende produkter? Eller skal væksten ske gennem opkøb? Hvis den valgte 
vækststrategi virker, vil dette medføre en forøgelse af virksomhedens fremtidige værdi, og således have en 
positiv effekt på aktiekursen. Analysen af vækststrategi vil ske gennem Anshoffs vækstmatrice jf. figur 1.2g. 

 

  

15 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 112 
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Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at identificere og beskrive de finansielle værdidrivere. Analysen 
indledes med et afsnit omkring regnskabskvaliteten. Dernæst foretages reformuleringer af 
regnskabstallene for at fjerne ”støjen” fra ikke tilbagevendende regnskabsposter. De reformulerede 
egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser, balancer samt pengestrømsopgørelser ligger til grund for 
nøgletalsberegningerne. 

Nøgletalsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede DuPont model16 jf. figur 1.2h. 

 

I DuPont modellen dekomponeres egenkapitalforrentningen (ROE) i underliggende værdidrivere, 
henholdsvis overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH) samt den finansielle gearing. 
Tilsvarende analyse foretages for konkurrenterne og sammenholdes med Matas. 

  

16 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 255 
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Fundamentalanalyse 

Som konklusion på den strategiske analyse samt regnskabsanalysen opsummeres de væsentligste forhold i 
en SWOT analyse17, ligeledes til brug for den efterfølgende budgettering. 

Budgettering 

De i fundamentalanalysen opsummerede værdidrivere, finansielle som ikke finansielle, anvendes i dette 
kapitel til udarbejdelsen af et budget for Matas. 

Budgetperioden og terminalperioden vil blive fastlagt, og herefter vil proforma regnskabet blive udarbejdet 
til brug for den efterfølgende værdiansættelse. 

Værdiansættelse 

Til brug for værdiansættelse af en virksomhed skal der vælges den værdiansættelsesmodel der er mest 
hensigtsmæssig. Der findes fire grundlæggende værdiansættelsesmodeller, og disse er vist i figur 1.2i 
nedenunder18. 

 

17 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 118 
18 ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele” s. 12, FSR, december 2002 
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FSR beskriver i notatet om værdiansættelse, at de mest anvendte værdiansættelsesmetoder er de 
kapitalværdibaserede og de relative værdiansættelsesmetoder. Dette bekræftes ligeledes af en 
undersøgelse fra 200619. De relative værdiansættelsesmetoder adskiller sig fra de kapitalbaserede ved, at 
de ikke kræver budgettering. For de relative værdiansættelsesmetoder er det en forudsætning, at man kan 
sammenligne værdiansættelsen med andre virksomheder. 

Ud over de to førnævnte modeller er der substansværdimodeller og (real)optionsmodeller. I tilfælde, hvor 
der er tvivl om virksomhedens going concern, anvendes substansværdimodellerne. Dette er ikke tilfældet 
for Matas, hvorfor disse modeller ikke finder anvendelse herpå.  Tilsvarende anvendes 
(real)optionsmodellerne i de tilfælde, hvor der er større usikkerhed omkring fremtidige forsknings- og 
udviklingsprojekter. I de tilfælde anvendes en kapitalbaseret model, og dernæst tillægges 
optionsværdierne. Matas har ikke væsentlig forsknings- og udviklingsprojekter, hvorfor disse modeller ikke 
finder anvendelse. 

Den valgte værdiansættelsesmodel skal således findes blandt de kapitalværdibaserede- og de relative 
værdiansættelsesmetoder. I afhandlingen anvendes cash flow modellen, som er en af de 
kapitalværdibaserede modeller. Argumenterne for valget af netop denne model vil blive nærmere 
beskrevet i kapitel 7 Værdiansættelse.  

Resultatet af værdiansættelsen vil være en estimeret børskurs, og dermed en samlet virksomhedsværdi. I 
forlængelse af værdiansættelsen vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, der tester konsekvenserne af 
eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne. 

1.3 Dataindsamling  
Den valgte empiri og dataindsamlingsteknik tager udgangspunkt i afhandlingens karakteristika i kraft af 
formålet og problemstillingen. 

Gennem afhandlingen anvendes to typer af data; primær- og sekundærdata20. De primære data består 
hovedsagligt af selskabets og konkurrenternes officielle og offentligt tilgængelige årsrapporter, samt 
børsprospektet af 13. juni 2013. Afhandlingens karakter ligger ikke op til øvrigt primært data/empiri såsom 
spørgeskemaer eller observationer. De sekundære data består af avisartikler, informationer fra online-
nyhedsmedier, brancherapporter, statistikker og faglitteratur. Endvidere består de sekundære data af 
øvrigt materiale tilgængeligt på Matas’- og konkurrenternes hjemmesider. 

Regnskabstal fra de officielle årsrapporter indgår som kvantitative data i afhandlingen. Ledelsesberetninger 
fra de pågældende årsrapporter samt prospektet indgår som kvalitative data i afhandlingen, tilsvarende 
pressemeddelelser samt anvendte love og regler. 

Data fremkommet efter 28. juni 2013 er ikke inddraget i afhandlingens analyse, men bliver separat 
behandlet i perspektiveringen i kapitel 9.  

19 ”Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?”, s. 171, Christian Pedersen, Thomas Plenborg og Finn 
Schøler, 2006 
20 Den skindbarlige virkelighed, s. 27 
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1.4 Kildekritik 
Igennem afhandlingen er der taget kritisk og objektivt stilling til de valgte kilder og det anvendte data. 

De anvendte årsrapporter for 2007/08 til 2012/13 samt børsprospektet pr. 13. juni 2013 er alle hentet fra 
Matas’ hjemmeside. I årsrapporterne er der påført revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende 
oplysninger. De i prospektet beskrevne fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for 
regnskabsåret 2013/14 er endvidere påført revisionserklæring, der konkluderer, at prospektet i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i henhold med den gældende regnskabspraksis for Matas A/S. De 
øvrige forhold i prospektet er påtegnet af selskabets ledelse. Både ledelsesberetningerne i årsrapporterne, 
samt beretningen, analyserne og vurderingerne i prospektet bærer præg, af at de er skrevet af selskabet 
selv, og fremstår således positive og subjektive i forhold til Matas. 

Afhandlingens primære data er benyttet ved vurdering af selskabets anvendte regnskabspraksis samt 
resultatopgørelser, balancer, pengestrømsopgørelser og noter, hvor gennemgangen og vurderingen heraf 
er foretaget på baggrund af gældende lovgivning, standarder samt bekendtgørelser mv. Lovgivning samt 
bekendtgørelser vurderes værende objektive. 

Afhandlingens sekundære data afspejler som oftest journalistens, forfatterens eller branchens holdning, 
hvorfor objektiviteten vurderes moderat. 

Gældende er at øvrigt materiale fra Matas’ hjemme side og beretninger i årsrapporter og prospekt er tillagt 
en objektiv grad af skepsis. 

1.5 Afgrænsning 
For at blive inden for afhandlingens givne rammer og formalia, har det været nødvendigt at foretage 
afgrænsning for følgende: 

Afhandlingens formål er overordnet at foretage en værdiansættelse af Matas pr. 28. juni 2013, datoen for 
selskabets børsnotering. De i opgaven anvendte information er derfor afgrænset til informationer til og 
med d. 28. juni 2013. 

Reformulerede egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser er 
udarbejdet på baggrund af historiske regnskabstal for 5 år tilbage, dvs. fra og med 2008/09. Der er til brug 
for regnskabsanalysens rentabilitetsberegninger, til beregning af gennemsnitlige værdier dog også 
foretaget reformulering af 2007/08. Femårs historikken er valgt på baggrund af at sikre større indblik i den 
historiske finansielle performance. For en endnu større nøjagtighed og større indblik kunne flere års 
historiske regnskabstal også inddrages. Dette har dog ikke været muligt, da 2007/08 regnskabet var det 
første ”store” koncernregnskab efter 2007 akkvisitionen. 

I kapitlerne omkring virksomheds- og branchebeskrivelse, strategisk analyse, samt regnskabsanalyse, er der 
beskrevet og analyseret på en række konkurrenter. Ved benchmarking til disse konkurrenter i 
regnskabsanalysen, er der foretaget reformulering af deres officielle årsregnskaber. For konkurrenternes 
regnskabstal er der foretaget afgrænsning til de seneste treårs historiske regnskabstal, da det vurderes at 
tidligere års regnskabstal ikke bidrager til større nøjagtighed eller større indblik. For visse af konkurrenterne 
er der afgrænset fra at foretage rentabilitetsanalyse, da de officielle årsregnskaber for disse selskaber ikke 
er direkte sammenlignelige. For en anden af de beskrevne og analyserede konkurrenter er der i 
regnskabsanalysen foretaget reformuleringer og rentabilitetsanalyse på selskabets modervirksomheds 
koncernniveau, grundet der ikke var tilgængelige regnskabstal alene på selskabet. 
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Datoen for seneste regnskabstal er 31. marts 2013. Der er ikke foretaget fremskrivning fra balancedagen til 
datoen for børsnoteringen. Til trods for at afgrænsningstidspunktet for opgaven er 28. juni 2013, vurderes 
udviklingen frem til afgrænsningstidspunktet som værende en del af 2013/14 estimatet. 

Den i værdiansættelsen estimerede aktieværdi bliver ikke sammenholdt med andre konkurrenter. Dette 
skyldes til dels konkurrenternes størrelse, ejerskab og strategiske forhold. 

Hvis det findes relevant at foretage yderligere afgrænsninger, vil det løbende blive kommenteret i 
afhandlingen. 

1.6 Målgruppe 
Gennem afhandlingen søges en vurdering af Matas aktiens værdi på børsintroduktionstidspunktet og en 
vurdering af potentialet for aktien. Målgruppen for afhandlingen er således både de tidligere ejere, 
nuværende aktionærer og potentielle investorer i Matas, private som analytikere. Det skal dog bemærkes, 
at afhandlingens formål ikke er at give en købs- eller salgsanbefaling, men alene tjener til formål, at vurdere 
markedsværdien af Matas på noteringstidspunktet i forhold til hidtidige økonomiske formåen og de af 
ledelsens fastlagte og udmeldte strategier. 

Derudover er afhandlingens målgruppe opgavens vejleder og censor samt øvrige med interesse i Matas’ 
finansielle formåen gennem de seneste år.  
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2. Virksomhedsinformation og branchebeskrivelse 
Indeværende kapitel er opdelt i virksomhedsinformation af Matas og en branchebeskrivelse af markedet 
hvorpå Matas befinder sig. 

Fælles for alle afsnit er at præsentere Matas og dens interessenter i perioden op til børsnoteringen, for på 
den måde at give en objektiv baggrundsviden til brug for fundamentalanalysen i de følgende kapitler. 

2.1 Virksomhedsinformation 

2.1.1 Virksomhedshistorie 
I november 1949 blev aktieselskabet Matas A/S stiftet, som en forkortelse af MATerialisternes 
AktieSelskab21. Selskabet blev stiftet af en lille flok materialister der ved indgåelse af et indkøbssamarbejde 
kunne fremstå som én samlet indkøbsenhed og dermed lettere opnå attraktive leverandørvilkår såsom 
mængderabat. 

Samarbejdet blev fra starten en succes, og i det første år realiserede en omsætning på 537 tkr., og et 
underskud på 24,5 kr. Året efter udgjorde antallet af butikker 60, og Matas var allerede på vej til at blive 
landsdækkende. I 50’erne udviklede Matas sig som virksomhed, det første logo kom, og der blev skrevet en 
”grundlov” der indeholdt Matas’ egne ”love” for produkternes kvalitet og indhold. Den første Matas avis 
udkom i slutningen af 50’erne i 700.000 eksemplarer, hvilket var et større antal end nogen af de danske 
aviser. I 1957 tildeles Matas retten til at distribuere vitaminer. 

I 60’erne blev Matas’ eget varemærke ”Matas Striberne” udviklet. I 70’erne blev helsekostkonceptet ”Vital 
Shoppen” introduceret, og antallet af Matas butikker rundede 200. I 80’erne fortsatte væksten, samtidig 
med at den velkendte blå/hvide profil blev lanceret i logoet og i butikkerne. Matas begyndte op gennem 
90’erne at fokusere på miljøet ved bl.a. at lancere et retursystem for brugt emballage. Herudover blev 
”Matas Miljøfond” oprettet med formål for at udvikle miljørigtige produkter, der i dag er kendt som 
svanemærkede produkter. 

I 2001 blev markedet for håndkøbsmedicin liberaliseret22, hvilket lagde grunden for at Matas MediCare 
Shop blev introduceret i 2005. Matas MediCare Shop fører et sortiment inden for dermokosmetisk 
hudpleje, håndkøbsmedicin og sygepleje samt veterinære lægemidler.  I 2006 havde Matas 292 butikker, og 
udviklede en ny generation af ”Striber”. Samme år modtog Matas’ aktionærer et købstilbud fra henholdsvis 
CVC Capital Partners, gennem deres datterselskab Svenska M Holding 123, og Materialisternes Invest 
(Materialisternes Invest blev etableret af tidligere butiksejere og visse medarbejdere i den tidligere 
sammenslutning af selvstændigt ejede butikker). Forhandlingerne mellem parterne resulterede til en ny 
ejer struktur, hvori størstedelen af butikkerne indgik. Herefter blev Svenska M Holding 1 d. 28. februar 2007 
hovedaktionær i Matas. Der blev indgået samarbejde med de resterende privatejede butikker (associerede 
butikker) om levering af ”Striberne”, om fælles kampagner, samt om mulighed for fremtidig indtrædelse i 
Matas. I årene efter akkvisitionen gennemførte Matas’ nye ejere og ledelse en restrukturering af selskabet, 
hvilket bl.a. indebar en styrkelse af corporate funktioner, forbedring af selskabets systemer, procedurer og 
kontroller, og en yderligere centralisering af indkøbsfunktionen, logistikken og IT systemerne. 

I 2009 fejrede Matas 60 års jubilæum, og samme år blev webshoppen lanceret. Året efter blev 
kundeklubben ”Club Matas” introduceret og den rundede i 2012 1.000.000 medlemmer. I løbet af 2011 og 
2012 blev et samarbejde med Uldum om medicinudlevering etableret, og samtidig udviklede Matas en B2B 
kundeklub kaldet ”ClubM”. I april 2013 erhvervedes Esthetique Danmark A/S og dennes 9 butikker i 

21 www.matas.dk/historie 
22 ”Regeringens resultater oktober 2000 – maj 2001”, Skatteministeriet, 31. maj 2011  
23 www.cvc.com/Our-Portfolio/Historical-Portfolio.htmx?itemid=9831413023301 
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Danmark24. Esthetique var hidtil norsk ejet af Validus AS og JotunFjell Partners AS, og var en af Matas’ 
konkurrenter indenfor parfume25. To af disse butikker åbnede i 2013 under brandet ”Stylebox by Matas”. 

I foråret 2013 besluttede Matas’ aktionærer at sælge Matas, og den 28. juni 2013 blev Matas børsnoteret 
på Fondsbørsen (Nasdaq OMX Copenhagen), og er derefter ejet af flere end nye 12.000 aktionærer. Matas 
er nu Danmarks største detailforhandler inden for skønheds- og sundhedsprodukter, med bred 
anerkendelse af selskabets professionelle rådgivning og gode service, og med et karakteristisk one-stop 
butikskoncept, med et bredt sortiment inden for sundhed, skønhed, helse og personlig pleje. Omsætningen 
i 2012/13 udgjorde 3.200,0 mio. kr., fordelt på 258 egne butikker i Danmark, 2 egne butikker i Sverige og 35 
associerede butikker26. Omsætningen i egne butikker udgjorde 92,3 % af den samlede omsætning. Der var i 
regnskabsåret 2013 2.051 ansatte27. 

2.1.2 Mission, vision og strategi samt fremtidsmål 
Matas’ mission er kvalitet til rimelige penge. Der arbejdes efter disse mottoer: Det gode råd gør forskellen” 
og at ”Vi vil hjælpe vore kunder med at have det godt, se godt ud og være i godt humør – for rimelige 
penge"28. Dette skal ske samtidig med, at der ligges vægt på at udvise ansvarlighed over for miljø og 
sundhed29. 

Matas’ vision er ”at udnytte sit brand og sin førende position på det danske marked for skønheds- 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”30. Således skal 
visionen underbygge en fortsat høj markedsandel og en heraf rentabel drift. 

Matas’ strategi til at fremme missionen og visionen er følgende31: 

• udvikle og øge værdien af Club Matas loyalitetsprogrammet, 
• udbygge og konsolidere Matas’ butiksnetværk og optimere den operationelle platform, 
• udbygge og udvikle Matas’ Webshop, 
• lancere og udbygge Matas’ nye butikskoncept, StyleBox, 
• udvide selektivt til beslægtede områder, herunder til det Danske Apoteksmarked, hvis de fornødne 

juridiske rammer etableres.  

24 www.matas.dk/matas-overtager-esthetique-danmark-as 
25 ”Matas køber konkurrent”, Børsen, 15. april 2013  
26 Prospektet s. 57 
27 Matas A/S årsrapport 2012/13, note 8 s. 37 
28 www.matas.dk/organisation 
29 www.matas.dk/om-matas 
30 Prospektet, s. 55 
31 Prospektet, s. 55 og s. 56 
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På baggrund af Matas’ fastlagte strategier, samt selskabets nuværende økonomiske formåen, budgetterer 
ledelsen følgende mål for 2013/1432: 

• En salgsvækst på mere 3,3 % 
• En dækningsgrad på samme niveau som 2012/13 
• En EBIT-margin på niveau eller højere end 2012/13 (justeret EBIT-margin reguleret for 

børsnoteringsomkostninger). 

2.1.3 Ejerforhold 
I årsregnskabet for 2012/13, med balance dato d. 31. marts 2013, udgjorde selskabets aktiekapital nominelt 
101.688.101 kr. fordelt på aktier á 0,1 kr. Heraf var der præference aktier på nominelt 1.688.101 kr., hvor 
der var fortrinsret på 12 % p.a. ved enhver udlodning. 

4. juni 2013 blev de to aktieklasser sammenlagt til én aktieklasse, hvilket også betød, at 
præferenceaktiernes fortrinsret blev afskaffet. I forbindelse med sammenlægningen blev der udstedt 
fondsaktier på nominelt 261.409 kr., og et aktiesplit blev gennemført. 

Således udgjorde selskabets aktiekapital jf. nedenstående tabel 2.133 nominelt 101.949.510 kr. fordelt på 
40.779.804 aktier á nominelt 2,5 kr. pr. 13. juni 2013, som var datoen for udgivelsen af prospektet34. 

 

Svenska M Holding 1 AB var den ene part i 2007 akkvisitionen og er et datterselskab til CVC Fondene. De 
købte Matas til en pris på ca. på 4,235-4,5 mia. kr.36. Fondene er private equity-fonde hvis formål er, at 
investere i selskaber, der har potentiale for fremtidig værditilvækst. På tidspunktet før udbuddet udgjorde 
Svenska M Holding 1’s ejerandel 69,4 %. Som det ses af bilag 1 vil ejerandelen af aktierne efter udbuddet 
udgøre mellem 36,8 % - 37,0 % alt efter overallokeringen og udbudskursen.  

Materialisternes Invest ApS var den anden part i 2007 akkvisitionen og blev stiftet i forbindelse heraf, da 
70 af materialisterne geninvesterede 500 mio. kr. i selskabet37. På tidspunktet før udbuddet udgjorde 
Materialisternes Invests ejerandel 30,3 %. Som det ses af bilag 1 vil ejerandelen af aktierne efter udbuddet 
udgøre mellem 16,1 % - 16,2 % alt efter overallokeringen og udbudskursen. 

De resterende 0,3 % af aktierne var før udbuddet ejet af direktionen, nøglemedarbejdere, af tidligere og 
nuværende medarbejdere samt en mindre beholdning ejet af selskabet selv. 

32 Matas A/S årsrapport 2012/13, ledelsesberetning s. 8-9 
33 Bilag 1  
34 Prospektet, s. 117 
35 ”Kæmpegevinst til Matas-ejere”, Ritzau, 9. september 2009 
36 ”Matas notering giver tab for CVC”, Økonomisk ugebrev, 3. juni 2013 
37 ”Kæmpegevinst til Matas-ejere”, Ritzau, 9. september 2009 

Aktionærer Antal aktier %

Svenska M Holding 1 28.292.986 69,4%
Materialisternes Invest 12.343.805 30,3%
Nye aktionærer 0 0,0%
Selskabet (egne aktier) 10.032 0,0%
Direktion 87.818 0,2%
Nøglemedarbejdere 27.398 0,1%
Medarbejdere (Øvrige aktionærer) 17.765 0,0%
Aktier i alt 40.779.804 100,0%

Tabel 2.1: Aktionærernes ejerandel af aktier før udbuddet

19 
 

                                                            



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

2.1.4 Organisation og koncernstruktur 
Organisation 

Matas har en todelt ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion. Ledelsesorganerne er uafhængige 
af hinanden, og har således ingen fælles medlemmer. Direktionen har uddelegeret ansvarsområder til en 
række nøglemedarbejdere. Fælles for bestyrelse, direktion og nøglemedarbejdere er at alle har et bredt 
kendskab til branchen og markedet for skønheds- og sundhedsprodukter, og alle har arbejdet i selskabet i 
mindst 6 år38. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, med Lars Vinge Frederiksen som formand. 4 af de 5 
bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, mens det 5. medlem, næstformand Søren Vestergaard-Poulsen, er 
partner i CVC Capital Partners, som er den nuværende ejer, og efter udbuddet fortsat vil være en væsentlig 
aktionær. Bestyrelsen har jf. selskabets vedtægter et revisionsudvalg, vederlagsudvalg og 
nomineringsudvalg, hvor flertallet af hvert enkelt udvalg består af uafhængige bestyrelsesmedlemmer39. 

Bestyrelsen ansætter direktionen, og denne har ansvaret for den daglige ledelse. Direktionen består af 
administrerende direktør Terje List og af finansdirektør Anders Skole-Sørensen. Den administrerende 
direktør har ansvaret for ledelse og budget, samt det overordnede ansvar for drift og salg i kædens 
butikker. Finansdirektøren er ansvarlig for årsregnskab, likviditet, budgetter, investeringer, IT, 
butiksudvikling, lejemålsadministration og administrative systemer. Fælles for direktør og finansdirektør er 
at de begge blev ansat i Matas i forbindelse med 2007 akkvisitionen.  

Derudover består nøglemedarbejderne af en indkøbsdirektør, HR-direktør, marketingsdirektør, 
informations- og miljøchef, og 2 regionsdirektører. Bilag 2 viser den øvrige ledelse samt dennes 
ansvarsområder40.  

38 Prospektet s. 102 
39 http://investor.matas.dk/governancestatement.cfm 
40 Bilag 2 
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Koncernstruktur 

Matas A/S, tidligere MHolding A/S, er koncernens moderselskab. Af selskabets dattervirksomheder er det 
MHolding 3 A/S og MHolding 4 A/S der ejer de fleste Matas butikker, og som beskæftiger de fleste 
medarbejdere. Koncernens immaterielle rettigheder er ligeledes placeret i MHolding 4 A/S. I Matas 
Operations A/S er al indkøb, distribution og engrosaktiviteter for hele koncernen placeret. Matas Property 
A/S ejer hovedkontoret og centrallageret i Allerød41. 

Den 29. maj 2013 ændrede moderselskabet navn fra MHolding A/S til Matas Holding A/S, og 
datterselskabet der hidtil hed Matas A/S ændrede navn til Matas Operations A/S. Nedenstående tabel 2.1.b 
viser de af moderselskabet ejede dattervirksomheder42. 

 

2.1.5 Distribution, produkter og forretningssegmenter 
Distribution 

Matas kæden har gennem de 64 år opbygget et landsdækkende butiksnetværk. Strategien har igennem 
årene været at udvælge de bedste beliggenheder i danskernes nærområder, hvor alle husstande har en 
Matas i nærområdet. Dette har betydet at kæden i dag er at finde i alle landets kommuner med over 
20.000 indbyggere.  

Kæden sælger deres produkter i 3 forskellige butikskoncepter: 

• I store butikker i områder med meget kundetrafik, som fx hovedstrøg i de større byer 
• I butikker der supplerer og er tæt beliggende på en stor butik 
• I provins butikker beliggende i de mindre byer 

Siden 2007 akkvisitionen har udviklingen i antallet af butikker primært vedrørt Matas’ køb af associerede 
butikker, sammenlagt er der siden 2007 overtaget 45 af disse. Dertil har selskabet åbnet 11 egne butikker. 

Fælles for alle butikker, egne som associerede, er et fælles butikskoncept med samme type af inventar, 
indretning mv. Den totale omsætning fra Matas egne butikker udgjorde i regnskabsåret 2012/13 2.953,7 

41 Prospekt s. 154 
42 Matas A/S årsrapport 2012/13, note 8 s. 68 

Navn Hjemsted Ejerandel 
2012/13

Ejerandel 
2011/12

Ejerandel 
2010/11

MHolding 2 A/S Allerød, Danmark 100% 100% 100%
MHolding 3 A/S Allerød, Danmark 100% 100% 100%
Matas Operations A/S Allerød, Danmark 100% 100% 100%

Matas Sverige AB Malmø, Sverige 100% 100% 100%
Matas Property A/S Allerød, Danmark 100% 100% 100%
MHolding 4 ApS Allerød, Danmark 100% 100% 100%
MHolding 5 ApS Allerød, Danmark 100% 100% 100%
MHolding 6 ApS Allerød, Danmark 100% 100% 100%
Center Materialisten Viborg ApS Allerød, Danmark 100% 0% 0%
Matas Homslet ApS * Allerød, Danmark - 100% 0%
P/F 31. juli  1982 Allerød, Danmark 100% 100% 100%

* Fusioneret med MHolding 3 A/S pr. 1. april  2012

Tabel 2.1b: Oversigt over dattervirksomheder
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mio. kr., svarende til ca. 92 % af koncernens samlede omsætning43. Der er lukket 6 egne butikker siden 
2007 akkvisitionen. Heraf er 2 butikker lukket i Sverige, således er der kun 2 tilbage. 

Den ene butik er placeret i Malmø i Skåne, og den anden i byen Varberg mellem Halmstad og Gøteborg. 
Omsætningen i de 2 svenske butikker udgør sammen med salg af et øvrigt begrænset antal produkter ca. 
27 mio. kr., svarende til lidt under 1 % af koncernens samlede omsætning44. 

Nedenstående figur 2.1c viser Matas kædens landsdækkende butiksnetværk45: 

 

Matas’ produkter kan også købes via Matas egen webshop. I regnskabsåret 2012/13 udgjorde salget via 
webshoppen ca. 1 % af den samlede omsætning, svarende til ca. 30 mio. kr. 46. 

De 35 tilbageværende associerede butikker er butikker, der er ejet af butiksindehaveren, og er bl.a. de 
butiksejere, der ikke valgte at sælge deres butikker til koncernen i forbindelse med 2007 akkvisitionen. De 
er forpligtet til at føre Matas’ produktsortiment, herunder egne varemærker som ”Striberne”. De følger 
endvidere samme markedsføring, og anvender samme IT-infrastruktur, koncernbutikkerne. Den totale 
omsætning fra salg af varer til de associerede butikker udgjorde i 2012/13 regnskabet 246,3 mio. kr., 
svarende til ca. 7 % af koncernens samlede omsætning.  

43 Prospekt s. 59 
44 Prospekt s. 61 
45 Prospekt s. 57 
46 Prospekt s. 59 

Figur 2.1c: Matas kæden i Danmark
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Produkter 

Alle Matas butikker fører produkter indenfor de ovenfor fire beskrevne butikssegment. Produkterne består 
af følgende mærker47: 

Selskabets egne mærker, hvor produktsortimentet primært består af ”Striberne”, men også mærker som 
Matas Kids, Matas Natur, Plasir og en række øvrige. Egne mærker udgør kernen i Matas’ produktsortiment, 
og Matas vurderer, at egne produkter i sig selv trækker kunderne til butikkerne. Størstedelen af salget af 
egne mærker stammer fra Mass Beauty segmentet. Heraf udgjorde ”Striberne” alene i 2012/2013 en 17 % 
af den samlede omsætning fra egne butikker, svarende til ca. 502 mio. kr. 

Selskabets ene forhandlede mærker, hvor produktsortimentet består af mærker inden for Mass Beauty, og 
hvor Matas er eneforhandler i Danmark. Det er mærker som Rimmel og Mavala. 

Selektive mærker, hvor produktsortimentet består af luksus mærker inden for High-End Beauty, som fx 
Bulgari, Clinique, Chanel mv. Der er her strenge distributionskrav fra leverandørerne. 

Øvrige mærker, som både er lokale og internationale mærker, som fx L’Oreal, Nivea, Philips, Gillette mv. 

Af bilag 3 fra Matas hjemmeside fremgår der af oversigten, at Matas forhandler over 574 forskellige 
mærker, heriblandt egne mærker48. 

Forretningssegmenter 

Matas har som en del af deres butikskoncept inddelt deres forretningsområde i 5 forretningssegmenter: 

Beauty shop:  

- Mass Beauty: Produkterne består af skønhedsprodukter i lav- og mellemprisniveauet, herunder kosmetik, 
dufte, hudpleje og hårprodukter. Produkterne kan være både selskabets egne mærker, eneforhandlede 
mærker, selektive mærker eller øvrige mærker. Tanken bag Mass Beauty kategorien er at have et 
produktsortiment, der dækker størstedelen af kundernes behov. En del af produkterne udskiftes årligt for 
at afdække nye modetrends, som fx når nye kosmetikfarver, hårfarver mv.  

- High-End Beauty: Segmentet består af luksusprodukter i højprisniveau, herunder kosmetik, dufte, 
hudpleje og hårprodukterne, alle fra velkendte internationale selektive mærker. I denne kategori findes 
primært selektive luksus mærker. Der er således også kvantitets- og kvalitetsmæssige kriterier, der skal 
opfyldes for at være kvalificeret til at sælge disse produkter, som fx allokering af x antal m2 til de 
pågældende produkter mv. Produktsortimentet varierer efter den enkelte butiks størrelse og efter 
kundernes købsadfærd. 

Vital shop, indeholder en bred vifte af produkter inden for vitaminer, mineraler og kosttilskud. Produkterne 
kan være selskabets egne mærker, selektive mærker eller øvrige mærker. Især Matas egne ”Striberne” har 
et bredt sortiment indenfor denne kategori såsom multivitaminer, levertran mv. Øvrige mærker der føres 
er bl.a. Gerimax, Nupo mv. 

Material shop, produkterne i dette segment er husholdningsprodukter og produkter til personlig pleje. Det 
er bl.a. produkter til rengøring, vedligeholdelse, babypleje, hygiejneprodukter og tilbehør som barbergrej 
mv. Produkterne er primært inden for øvrige mærker. Kategorien er historisk set ikke en del af Matas’ 
kerneforretning, men den har med årene udviklet sig til at blive en integreret del af kæden, ikke mindst da 

47 Prospektet s. 60 
48 Bilag 3 
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kunderne får oplevelsen af at Matas butikkerne er ”one-stop” butikker inden for det meste til personlig 
pleje. 

MediCare shop, det er primært håndkøbsmedicin, der er omfattet af MediCare Shop, herunder selskabets 
egne samt øvrige mærker. Kategoriens produkter er indenfor smertestillende medicin, næsespray, nikotin 
produkter, førstehjælpsprodukter mv. Fælles for produkterne er at de er omfattet som værende produkter 
godkendt til salg af andre butikker end apotekerne. Matas har endvidere udlevering af receptpligtig 
medicin i 50 butikker, som sker via et samarbejde med en uafhængig apoteker. Det er Apotekeren der selv 
står for håndtering af recepter og leveringen af medicinen, men denne har outsourcet selve udleveringen til 
Matas. 

I tabel 2.1d ses omsætningen i Matas kæden fordelt på ovenstående butikssegmenter49. Segmentet 
”Øvrige” består af salget fra de 2 svenske butikker samt fra salg af et begrænset antal af øvrige produkter i 
Danmark.  

  

49 Prospekt s. 61 

Matas omsætning, DKK mio. 2012/13 % 2011/12 % 2010/11 %
Beauty shop 2.195,1 74% 2.086,7 73% 1.992,6 73%
- Mass beauty 1.212,7 1.149,1 1.078,1
- High-End Beauty 982,4 937,6 914,5
Vital shop 301,5 10% 301,9 11% 306,6 11%
Material Shop 256,9 9% 263,1 9% 256,5 9%
MediCare Shop 173,3 6% 167,7 6% 157,0 6%
Øvrige 26,9 1% 27,9 1% 32,7 1%
Total før salg til ass. butikker 2.953,7 100% 2.847,3 100% 2.745,4 100%
Ass. butikker 246,3 249,9 246,2
Omsætning i alt 3.200,0 3.097,2 2.991,6

Tabel 2.1d: Matas kædens omsætning fordelt på butikssegment

24 
 

                                                            



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

2.2 Branche beskrivelse 
Matas opererer primært på det danske marked og er en del af den samlede danske detailhandel. 
Detailhandlen i Danmark var samlet set stigende i perioden 2002 til 200850, hvorefter recessionen 
begyndte. I perioden 2008 til 2010 under recessionen var detailsalget været svagt faldene, hvorefter det 
igen i 2011 begyndte at stige svagt. Denne udvikling er illustreret i nedenstående tabel51: 

 

Den danske detailhandel består af mange forskellige udbydere, herunder supermarkeder, 
discountforretninger samt øvrige detailhandler. Markedet er omfattet af mange produkter, hvortil 
slutforbrugeren har egne præferencer. På dette marked befinder Matas sig i en monopolistisk konkurrence 
og konkurrerer med andre detailvirksomheder om hvordan slutforbrugerne bruger deres penge. Danmarks 
Statistik opdeler detailhandlen i en række overordnede udbydere jf. bilag 4. De væsentligste udbydere 
opdeles i grupperne ”supermarkeder og varehuse”, ”detailhandlende med tekstiler og husholdningsudstyr 
mv.”, ”detailhandel med beklædning og fodtøj” samt en række mindre detailhandler. Markedet for 
”detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje” indgår i gruppen ”detailhandel med 
tekstiler og husholdningsudstyr mv.” Dette marked er den største del af det samlede danske skønheds- og 
sundhedsmarked, og heri indgår bl.a. Matas, The Body Shop, Helsam og Sephora mv. Omsætningen for 
dette delmarked udgør jf. bilag 4 1,7 % af den samlede detailhandelsomsætning i 201252. Dette betyder, at 
Matas er en mindre udbyder på det samlede detailmarked. 

Udover skønheds- og sundhedsmarkedet har Matas en mindre aktivitet indenfor apoteker markedet, 
indenfor de i Apotekerlovens fastsatte retningslinjer. I de følgende afsnit vil henholdsvis skønheds- og 
sundhedsmarkedet og apotekermarkedet bliver beskrevet. 

50 Prospektet s. 44 
51 Kilde: www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp.  
52 Bilag 4 

Figur 2.2 Detailomsætningsindeks 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
4700 Detailhandel i alt 103,9 100,3 100,0 100,3 100,3 96,1
471120 Supermarkeder 110,1 103,1 99,8 97,1 93,8 88,8
471130 Discountforretninger 87,4 94,5 100,0 108,5 117,6 123,6
477300 Apoteker 97,1 97,8 100,0 96,9 92,3 88,9
477500 Detailhandel med kosmetikvarer 

og produkter til personlig pleje 103,9 100,6 100,0 103,2 104,1 98,7
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2.2.1 Det danske skønheds- og sundhedsmarked 
I 2012 blev 46 % af salget af skønheds- og sundhedsprodukter distribueret gennem ”detailhandel med 
kosmetikvare og produkter til personlig pleje”, 26 % af apoteker og 21 % af supermarkeder og varehuse og 
de resterende 7 % af øvrige, jf. bilag 553.  

Udviklingen i omsætningen for branchen detailhandel med ”kosmetikvarer og produkter til personlig pleje” 
følger udviklingen i den samlede detailhandel, men indekset har siden 2010 ligget en smule højere end den 
samlede detailhandel jf. ovenstående figur 2.2. 

Denne udvikling afspejles også af omsætningen i Matas, som er faldet fra 3.011,4 mio. kr. i 2008/09 til 
2.947,9 mio. kr. i 2009/10, hvorefter den igen stiger til 3.200,0 mio. kr. i 2012/13. 

Matas forretningsområde er det danske skønheds- og sundhedsmarked, hvilket er inddelt i følgende fire 
segmenter54: 

Mass Beauty: Omfatter skønhedsprodukter med bred distribution på massemarkedet. De primære 
produktkategorier er makeup, hårpleje, dufte, hudpleje og toiletartikler. Mass Beauty udgør omkring 55 % 
af det samlede danske skønheds- og sundhedsmarked og havde i 2012 en samlet omsætning på 4,7 mia. kr. 
Den anslåede omsætning fra Matas’ egne butikker fra segmentet udgjorde i 2012/13 45 % af den samlede 
omsætning, og Matas havde i 2012 en markedsandel på ca. 29 %. I dette segment er Matas 
markedsledende efterfulgt af supermarkeder og discountbutikker. Siden 2002 til 2012 har Matas realiseret 
en vækst i markedsandelen på 10 %. 

High-End Beauty: Segmentet adskiller sig fra de øvrige tre segmenter ved at have højere priser og ved at 
have varemærker inden for luksusvarer. Dertil kommer selektive regler for bl.a. distribution. De primære 
produktkategorier er dufte, hårpleje, makeup og hudpleje. High-End Beauty udgør omkring 21 % af det 
samlede danske skønheds- og sundhedsmarked og havde i 2012 en samlet omsætning på 1,8 mia. kr. 
Omsætningen fra Matas’ egne butikker fra segmentet udgjorde i 2012/13 38 % af den samlede omsætning, 
og Matas havde i 2012 markedsandel på ca. 62 %. Matas er markedsledende for dette segment efterfulgt 
stormagasiner og uafhængige forhandlere. Siden 2002 til 2012 har Matas realiseret en vækst i 
markedsandelen på 8 %. 

VMS: Omfatter helseprodukter med de primære produktkategorier sportsernæring, vitaminer, mineraler, 
og kosttilskud, vægtkontrolløsninger og homøopatiske lægemidler. VMS udgør omkring 16 % af det 
samlede danske skønheds- og sundhedsmarked og havde i 2012 en samlet omsætning på 1,3 mia. kr. 
Omsætningen Matas’ fra egne butikker fra segmentet udgjorde i 2012/13 11 % af den samlede omsætning, 
og Matas havde i 2012 en markedsandel på ca. 26 %. Matas er markedsledende for dette segment 
efterfulgt af helse-butikker, apoteker og supermarkeder. I dette segment har Matas realiseret et fald på 5 % 
i markedsandelen fra 2002 til 2012. 

OTC: Omfatter medicin der er godkendt til salg uden recept og uden for apotekerne. OTC udgør omkring 8 
% af det samlede danske skønheds- og sundhedsmarked og havde i 2012 en samlet omsætning på 0,7 mia. 
kr. Omsætningen fra egne butikker fra segmentet udgjorde i 2012/13 5 % af den samlede omsætning, og 
Matas havde i 2012 en markedsandel på ca. 15 %. I dette segment er Apotekerne markedsledende. Matas 
vækst i markedsandelen i dette segment er 9 % mellem 2002 til 2012. 

  

53 Bilag 5 
54 Bilag 6 
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2.2.1.1 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 
I bilag 6 ses Matas’ markedsandele fordelt på de 4 segmenter. Det ses endvidere at Matas’ samlede 
markedsandel i 2012 udgjorde 35 %, hvilket indikerer, at de ikke har en direkte landsdækkende konkurrent, 
som har det tilsvarende aktivitetsniveau i Danmark. Øvrige "mellemstore"/"tætteste" udbydere i branchen 
”detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje”, som tilsammen har en markedsandel på 
maks. 11 %, omfatter55: 

The Body shop56, udbyder produkter indenfor kosmetik og hudpleje. Det er en britisk detailhandel, der har 
2.000 butikker i 54 lande. I Danmark sælger de deres produkter via 39 butikker samt via webshop. I 2006 
blev kæden opkøbt af L'oreal. Detailkæden har ikke nært så stort et produktudvalg som Matas, fx på 
medicin og vitaminer, og er således mest målrettet inden for segmentet Mass Beauty. Virksomheden har i 
deres årsrapport valgt ikke at præsentere omsætningen, hvilket ikke muliggør en sammenholdelse af 
salgsniveauet med Matas. Bruttoresultatet har været stigende i de sidste 5 år og er steget fra 30 mio. kr. til 
39 mio. kr. 

Helsam57, udbyder naturlige produkter indenfor kosmetik, hudpleje og sundhed. Helsam er et danskejet 
grossistvirksomhed, der ca. har 70 butikker, et stort lager og en webshop. På deres hjemmeside står, at de 
er en grossistvirksomhed. Men de ca. 70 butikker og webshoppen sælger også til slutbrugere, hvorfor de 
også betragtes som en detailforhandler. Produktmæssigt udbyder de næsten samme sortiment som Matas 
inden for VMS segmentet, men de har også lang vej, hvis de skal nå 266 Matas butikker i hele Danmark. 
Ligesom The Body shop kender offentligheden heller ikke til omsætningen for Helsam, da de også kun 
præsentere bruttoresultatet i årsrapporten, som er steget fra 29 mio. kr. i 2007/08 til 41 mio. kr. i 2011/12. 

Sephora58, udbyder produkter indenfor kosmetik. Sephora er en fransk detailkæde, der ca. har 1.300 
butikker fordelt på 27 lande. I juli 2011 er Sephora gået ind på det danske marked, hvor de i dag har 2 
butikker, men intet websalg fra Danmark. Dog kan der handles fra den internationale hjemmeside. I øvrigt 
udbyder Sephora heller ikke produkter indenfor "medicare" og "helse og sport". De har således primært 
produkter indenfor segmenterne High-End Beauty og Mass Beauty. Sephora har også kun præsenteret 
bruttoresultat i deres årsrapport som udgør - 132 tkr. I det franske marked, hvor Sephora er på 
hjemmebane, der har Sephora 312 butikker, og dermed har de på den langsigtede bane potentiale til at 
udfordre Matas.  

55 Jf. Bilag 6 har Matas har 35 % markedsandele. Jf. Bilag 5 stammer 46 % af omsætningen fra ”detailhandel med 
kosmetikvarer og produkter til personligpleje”. (46 % - 35 % = 11 %) 
56 www.thebodyshop.dk samt B.S. Danmark A/S årsrapport 2013, s.7 
57 www.helsam.dk/default.asp?ID=186 samt Helsam A/S årsrapport 2007/08-2011/12 
58 www.sephora.dk/historie/pid1010.html  samt Sephora Danmark ApS årsrapport 2011/12 s. 14 
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2.2.1.2 Apoteker 
Det danske apotekermarked står for 26 % af salget i 2012 af skønheds- og sundhedsprodukter jf. bilag 5. 
Det sker gennem 314 apoteker, hvilket er lidt flere butikker end Matas. Dog er apotekernes 
forholdsmæssige salgsandel af skønheds- og sundhedsprodukter mindre end Matas. Dette forklares ved, at 
hovedparten af apotekernes omsætning består af receptpligtige lægemidler og udgør 10 mia. kr. ud af en 
omsætning på 12 mia. kr.59. De resterede 2 mia. kr. kan henføres til apotekernes salg af skønheds- og 
sundhedsprodukter, håndkøbsmedicin og øvrige sundhedspleje. På baggrund af ovenstående vurderes de 
danske apoteker, som en af de relativ stærke konkurrenter til Matas, især indenfor OTC segmentet gennem 
håndkøbsmedicin og mindre skønheds- og sundhedsprodukter, da disse er begrænsede hos de danske 
apoteker. 

Udviklingen i omsætningen for det danske apoteker marked er forskellig i forhold til det samlede 
detailmarked. Omsætningen er steget fra 2008 til 2010, hvorefter den har været faldende. Faldet skyldes, 
at der er hård priskonkurrence på apoteksmedicin, som primært skyldes at patentet på apoteksmedicin er 
udløbet, og dermed er medicinpriserne faldet60. 

Dette har dog ingen effekt på apotekernes salg af skønheds- og sundhedsprodukter, og udviklingen for 
disse viser en stigning fra 15 % i 2007 til 26 % i 2012 jf. henholdsvis bilag 7 og bilag 5. 

2.2.1.3 Supermarkeder og varehuse mv. 
Supermarkeder og varehuse står for 21 % af salget jf. bilag 5 i 2012 af skønheds- og sundhedsprodukter, 
heraf udgør supermarkeder 6 % og discountforretninger 11 %.  Supermarkedsbranchen omfatter Føtex, 
Bilka, Kvickly, Brugsen og Super Best og discountforretninger omfatter Netto, Fakta, Rema 1000, Aldi og 
Lidl. 

Ses der på salget i 2012 for hele detailmarkedet i Danmark kommer 43 % jf. bilag 4 af den samlede 
omsætning fra Supermarkeder og varehuse. Dette indikerer, at de er størst på detailmarkedet og 
tilsammen har supermarkedskæderne også flere forretninger end Matas. Derfor er de også mere synlige 
end Matas, men sælger mindre af skønheds- og sundhedsprodukter. Dette skyldes, at deres udvalg og 
service er begrænset i forhold til Matas. Det primære segment er Mass Beauty. Salget af skønheds- og 
sundhedsprodukter gennem supermarkeder er faldet fra en markedsandel på 10 % i 2007 til 6 % i 2012 jf. 
bilag 7 og 5, mens discountforretninger er steget med 1 % siden 2007. Dette indikerer, at forbrugerne i 
større grad foretrækker at købe discountprodukter. 

Siden recessionen i 2008 er supermarkedsbranchens omsætning faldet fra et omsætningsindeks på 110 % 
til 94 % i 2012 jf. figur 2.2. I forhold til det samlede detailomsætningsindeks, er udviklingen den samme 
indtil 2010, hvorefter omsætningsindekset for supermarkedsbranchen fortsat falder, imens det samlede 
detailomsætningsindeks stiger svagt. 

I prospektet nævnes stormagasinerne Magasin, Illum og Salling, som også distribuerer skønheds- og 
sundhedsprodukter. Omsætningen for dette segment for denne branche: "Anden detailhandel fra ikke-
specialiserede forretninger udgør: 2 %, og dermed betragtes de ikke som en væsentlig konkurrent til Matas.  

59 ”Samlet salg af lægemidler i Danmark, 2008-2012”, s. 8, Statens Serum Institut, juni 2013, samt prospektet s. 48 

60 ”Lægemidler i Danmark 2012”, s. 6, Danmarks Apotekerforening, 2012 
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2.2.2 Det svenske skønheds- og sundhedsmarked 
Matas har 2 butikker i Sverige. Butikkerne er placeret i Malmö og Varberg. Nettoomsætningen udgør: 13,8 
mio. SEK pr. marts 2013, hvilket er et fald på 40 % i forhold til marts 201161. 

På det svenske marked møder Matas bl.a. konkurrencen fra ovenstående distributører, The Body shop og 
Sephora. The Body Shop har været etableret siden 1994, og har i dag en omsætning på 231 mio. SEK62 pr. 
december 2012, og er generet gennem 42 butikker i Sverige.  Omsætningen har været stigende de sidste 5 
år. Sephora gik først ind i det svenske marked i 2012 med 4 butikker. Omsætningen udgør 8 mio. SEK63, 
hvilket er lavere end Matas. 

I det svenske marked opererer Kicks også som en væsentlig distributør af skønheds- og sundhedsprodukter. 
Koncernen Axstores ejer bl.a. detailkæden Kicks, som har omkring 150 butikker i Sverige og kalder sig selv 
nordens ledende kosmetikkæde med 250 butikker fordelt i Sverige, Finland og Norge64. Samlet set har Kicks 
en omsætning i 2011 på 1,6 mia. SEK. heraf 1,3 mia. SEK fra omsætning i Sverige. Matas koncernomsætning 
er større end Kicks koncernomsætning også i 2011.  Siden 2007 er Kicks omsætning vokset fra 1 mia. SEK til 
1,3 mia. SEK i 201265.  

61 www.allabolag.se/5565486072/bokslut  
62 www.allabolag.se/5562358928/The_Body_Shop_Svenska_AB  
63 www.allabolag.se/5568895659/verksamhet  
64 www.kicks.se/om-kicks-i60    
65 Axstores AB årsrapport 2007-2012 
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3. Strategisk analyse 
Den første del af fundamentalanalysen består af den strategiske analyse. Den tager udgangspunkt i 
identifikationen af de ikke-finansielle værdidrivere, og har således til formål at identificere værdiskabelsen i 
Matas. De ikke-finansielle værdidrivere opdeles og analyseres på baggrund af eksterne 
forhold/makrofaktorer og interne forhold. 

Den strategiske analyse vil tage udgangspunkt i Matas som virksomhed, og dennes strategiske positioner i 
omverdenen og i forhold til de i branchebeskrivelsen afsnit 2.2 identificerede konkurrenter. 

3.1 Makroanalyse, PEST-modellen 
På det danske detailmarked findes en række forhold og faktorer, som Matas ikke selv kan styre eller 
påvirke, men blot agere ud fra. Disse omverdensfaktorer vil blive analyseret i den følgende PEST analyse. 

3.1.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 
Det danske skønheds- og sundhedsmarked er underlagt en længere række love og bestemmelser. 
Ændringer i disse, både som stramninger eller liberaliseringer, kan have indflydelse på Matas’ drift og 
dermed den fremtidige indtjening. På markedet for skønheds- og sundhedsprodukter findes lovgivning der 
har indflydelse på indhold af kemikalier og tilsætningsstoffer, regulering af afgifter ved brug af emballage, 
og lovgivning der regulerer afgifter på reklamer kan endvidere være på vej. Dertil kommer regulering 
specifikt rettet mod lægemiddelprodukter, arbejdsretslig lovgivning og persondatalovgivning. De følgende 
afsnit beskriver de love og reguleringer, der kan have væsentlige indflydelse på Matas’ forretning. 

3.1.1.1 Miljø- og afgiftspolitik 
Lovgivning og regulering omkring indhold af kemikalier og andre stoffer i produkterne er beskrevet i 
”Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter”66, vedtaget 22. december 2006. Loven opsætter 
bl.a. regler for salg af giftige stoffer og produkter, regler for begrænsning af forekomst og anvendelse af 
kemiske stoffer samt regler for godkendelsesprocedurer af stoffer og produkter. Til loven er der desuden 
udarbejdet lister over godkendte og omfattede stoffer og produkter. Til trods for den omfattende 
regulering er listen for stoffer og produkter ikke udtømmende, og der kan således være stoffer og 
produkter der ikke er omfattet, enten fordi de ikke er bevist sundhedsskadelige, eller også fordi de er 
nyudviklede. 

Endvidere findes Kosmetikbekendtgørelsen fra Miljøministeriet fra juni 201067, som er udarbejdet på 
baggrund af direktivet for Kosmetik vedtaget i EU i 1976. Direktivet bliver i juli 2013 erstattet af en ny EU 
forordning som tilsvarende ”Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter” indeholder en række 
regler om forbudte og tilladte stoffer mv. Den omfattende regulering og de løbende ændringer dertil, er 
faktorer, der kan have betydning for Matas’ produkter. Det er faktorer, der kan vanskeliggøre Matas’ 
produktsammensætning, og som kan tvinge Matas til enten at justere på produkternes indhold og på det 
generelle produktmix. I tilfælde hvor anvendte stoffer og produkter er blevet videnskabeligt klassificeret 
som sundhedsskadelige, kan Matas helt tvinges til at tage produktet af hylden68. 

Matas kan via brancheorganisationer forsøge at påvirke de politiske beslutninger, og grundet Matas 
væsentlige markedsposition i Danmark, er de således også en aktør, der bliver hørt inden vedtagelse af nye 
love. Det ses bl.a. af ”Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om 
dyreforsøg”69 fra 2003, og af ”Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og 

66 Kemikalieloven, af 26. juni 2010 

67 Kosmetikbekendtgørelsen, af 21. juni 2013 
68 ”Tilbagetrukne fødevarer 2006”, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
69 ”Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg”, af 18. december 2003 
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forskellige andre love”70 fra 2011, hvor Matas i begge tilfælde er blandt de virksomheder og organisationer, 
som har haft lovforslaget til høring. Matas’ forhandlingsevne vurderes at være begrænset dette til trods, og 
således kan fremtidige lovændringer potentielt medføre trusler mod Matas. 

Den gældende Emballageafgiftslov fra 2006 indeholder bl.a. en vægtbaseret emballageafgift, hvor bl.a. 
plast pålægges en afgift på et givent beløb pr. kg. Vækstplan DK, vedtaget 28. juni 201371, medfører en 
afskaffelse af emballage afgiften, hvilket vil give en årlig besparelse for de danske virksomheder på ca. 460 
millioner kr.72. Afskaffelsen af emballageafgiften medfører en øget indtjening for Matas’ og det vil styrke 
deres forretning. 

3.1.1.2 Skattepolitik 
Matas er underlagt de danske skatteregler73, herunder en gældende selskabsskatteprocent på 25. 
Vækstplan DK indebærer en gradvis sænkelse af selskabsskatten fra de nuværende 25 % til 22 % i 2016 og 
frem74, påbegyndende med 24,5 % i 2014, hvilket vil have en positiv indvirkning på Matas’ økonomi. Den 
historiske udvikling i selskabsskatten er faldet fra 34 % i 1995 til 22 % i 2016. Sammenligner man Danmark 
med de øvrige Europæiske lande ses samme udvikling med fald i selskabsskatteprocenten75, så den 
fremtidige udvikling vil således højst sandsynligt afspejle de europæiske landes finans- og skattepolitik. 
Selskabsskatten kan også fremadrettet være både en mulighed eller en trussel. 

Fortolkningen af den gældende skattelovgivning kan også påvirke selskabet. Matas kan ikke umiddelbart 
påvirke skattelovgivningen, men som det ses af selskabets årsregnskaber og prospektet, har Skat anfægtet 
Matas’ behandling af transaktionsomkostninger i forbindelse med 2007 akkvisitionen. Der er således en 
risiko for at Matas får forhøjet deres skattepligtige indkomst i årene 2006-2009 med i alt 126,5 millioner kr. 
og dertilhørende renter på 18,5 millioner kr. Der er endvidere også en tvist omhandlende kildeskat på 
renter. Der er risiko for Matas får opkrævet en skat på 56,4 millioner kr. samt tilskrevne renter på 30 
millioner kr. Fælles for skattesagerne er, at Matas ikke har hensat til disse i 2012/13 regnskabet76, og 
afgørelsen af disse sager er således en trussel for Matas.  

70 ”Forslag til Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love”, af 27. november 2011 
71 ”Vækstplan DK er vedtaget”, Skatteministeriet, 28. juni 2013 
72 ”Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK”, Skatteministeriet, 25. april 2013 
73 Selskabsskatteloven § 1 stk.1. 
74 ”Vækstplan DK er vedtaget”, Skatteministeriet, 28. juni 2013 
75 ”Selskabsskattesatser i EU landende 1995-2013”, Skatteministeriet, juni 2013 
76 Prospektet s. 75 
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3.1.1.3 Konkurrencelovgivning 
Matas er underlagt den generelle konkurrencelovgivning i Danmark og EU. Da Matas har en væsentlig 
markedsposition særligt inden for High-End Beauty og Mass Beauty, medfører det visse begrænsninger i 
forhold til køb af konkurrerende virksomheder samt fusioner. Dette skete i forbindelse med 2007 
akkvisitionens godkendelse fra Konkurrencerådet. Af godkendelsen fremgik en række begrænsninger med 
udløb henholdsvis 31. december 2010 og 30. juni 2014. Begrænsningerne omfatter bl.a. at Matas og ejeren 
Svenska M Holding 177: 

• ikke må begrænse de associerede butikker i at købe eller sælge produkter (på nær hvis de er i 
modstrid med Matas kædens generelle image), ikke må forskelsbehandle mellem egne butikker og 
associerede butikker i forhold til markedsføringsbidrag og ikke må håndhæve og indgå 
konkurrenceklausuler med visse tidligere indehavere af butikker, 

• ikke må pålægge leverandører af High-End Beauty mærker som markedsføres i Danmark, 
eksklusivforpligtelser til fordel for Matas, 

• ikke må forsøge at påvirke High-End Beauty leverandørers aftaler til andre detailhandlere, 
• og ikke mindst ”ikke må sælge parfume og kosmetik i en eller flere danske lufthavne eller rederier, 

der anløber dansk havn, medmindre der er mindst to konkurrenter, der driver forretning det 
pågældende sted, og Matas ikke opnår væsentlig større eller mere fordelagtige salgs- eller 
lagerlokationer end konkurrenterne”78. 

Ovenstående begrænsninger betyder, at Matas ikke har butikker i lufthavne eller på færger og de 
efterfølgende muligheder for at komme ind på netop dette marked kan være begrænset, da konkurrerende 
detailbutikker allerede har sat sig. Dette ses bl.a. ved at The Body Shop har en shop-in-shop butik i 
Københavns Lufthavns taxfree område. Når 2007 akkvisitionens begrænsninger udløber, kan Matas forsøge 
at gå ind på disse markeder og forsøge at begrænse konkurrencefordelsperioden hos de konkurrerende 
detailbutikker. 

3.1.1.4 Øvrig regulering 
Selskaber der distribuerer, fremstiller eller indfører lægemidler, herunder håndkøbsmedicin, er underlagt 
lægemiddellovens § 39. Matas er derfor underlagt særskilte licenskrav i forhold til selskabets handel med 
lægemidler via håndkøbsmedicin. Selskaber inden for EU/EØS-området skal have licenser til at have engros 
distribution af lægemiddelprodukter, naturlægemidler, højdosis vitaminer med flere. Licenserne er 
underlagt Lægemiddelstyrelsens tilsyn. Der kan således være risiko for, at dansk eller europæisk lovgivning 
begrænser Matas’ muligheder for at opnå flere licenser eller får frataget en række af deres nuværende 
licenser. 

Markedet for håndkøbsmedicin og lægemidler kan øge vækstmulighederne for Matas, og opdeles i tre 
hovedkategorier79: 

• Receptpligtig medicin 
• Ikke-receptpligtig medicin, herunder: 

o ikke-receptpligtig håndkøbsmedicin, som kun må sælges gennem apoteker 
o ikke-receptpligtig medicin, der er godkendt til salg uden for apoteker af Ministeriet for 

Sundhed og forebyggelse 
• Andre beslægtede produkter 

77 Prospektet s. 70 
78 ”CVC’s overtagelse af Matas A/S og en række Matas butikker”, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, 31. januar 2007 
79 Prospektet s. 71 
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I 2001 blev apoteksmonopolet reguleret i Apotekerloven, liberaliseret80, og dette medførte Matas’ indgang 
til apotekernes marked for håndkøbsmedicin (ikke-receptpligtig medicin der er godkendt til salg uden for 
apoteker, jf. ovenover). Både Norge og Sverige har fuldt liberaliserede markeder for lægemidler. 
Sideløbende med debatten om en tilsvarende liberalisering i Danmark udgav Forbrugerrådet i december 
2011 en rapport om erfaringerne i netop Norge og Sverige81. I Norge blev markedet liberaliseret i 2001 og i 
Sverige skete det i 2009. For især Norge kunne Forbrugerrådet således undersøge hvad liberaliseringen 
havde medført. Hovedpunkterne i undersøgelsen var følgende: 

• ingen apoteker var lukket tværtimod blev der åbnet flere 
• tre store kæder havde delt markedet mellem sig 
• priserne var faldet 

Reagerer markedet tilsvarende i Danmark ved fuld liberalisering, vil der være både muligheder og trusler 
for Matas. Af muligheder er et stort marked, hvor Matas gennem sit nuværende distributions- og 
detailsetup vil have relative lave adgangs barrierer. Som anført i kapitel 2 havde apotekerne i 2012 en 
samlet omsætning på ca. 11 mia. kr. Til sammenligning udgjorde det danske skønheds- og sundhedsmarked 
8,5 mia. kr.82. Af trusler er risikoen for at apotekerne i forsøg på ikke at tabe markedsandele og top-linje, 
begynder på en brancheglidning mod Matas’ forretningsområder. Dertil kommer øvrige konkurrenters nye 
muligheder, som fx detailbranchen, hvor både COOP og Dansk Supermarked har ytret sig positivt omkring 
muligheden for at komme ind på apoteker markedet83. 

Debatten om hvorvidt der skal ske yderligere regulering er på afgrænsningstidspunktet fortsat 
igangværende og uden afklaring. I forhold til den videre budgettering i kapitel 6 foretages der budgettering 
på baggrund af nuværende markedsforhold i forhold til apoteker markedet. Der vil dog blive udarbejdet et 
scenarie på baggrund af en eventuel yderligere liberalisering af apoteker markedet. 

3.1.2 Økonomiske forhold 
Samfundsøkonomiens konjunkturer har direkte betydning for købekraft og dermed forbrugsmønstre, de 
har betydning for lønudviklingen, på råvarepriserne og de har betydning for renteniveauet. For Matas 
relaterer de væsentligste muligheder og trusler sig til købekraft og forbrugsmønstrene, sæsonudsving samt 
renteniveauet. Disse vil blive analyseret i de følgende afsnit. 

3.1.2.1 Konjunkturpåvirkning af købekraft og forbrugsmønstre 
De seneste års krise har medført en økonomisk ustabilitet blandt virksomhederne og forbrugerne. Øget 
arbejdsløshed påvirkede forbrugertilliden negativt. Forbrugernes rådighedsbeløb faldt, og der blev måske 
også sparet mere op i stedet for at forbruge. For virksomhederne førte det til lavere indtjening og øgede 
omkostninger bl.a. til ukurant varelager og nedskrivninger på aktiver. Konjunkturudsving påvirker således 
forbrugernes købekraft, og kan derigennem ændre forbrugsmønstre. 

Til at vurdere Matas’ muligheder og trusler under konjunkturudsving, vil vi i det følgende se på udviklingen i 
det samlede marked, samt i de markeder Matas befinder sig på. 

Matas’ sortiment består både af basis- og luksusvarer. Ved lavkonjunktur vil basisvarer typisk være 
foretrukket blandt forbrugerne, mens der ved højkonjunktur typisk bruges mere på forbrugsgoder og 
luksusvarer. Til at begynde med gennemgås markedet som helhed. Figur 3.1.2a viser udviklingen i det 

80 ”Detailhandlen sælger kun få typer håndkøbsmedicin”, Danmarks Apotekerforening, 13. marts 2013 
81 ”Apotekerliberalisering – nordiske erfaringer ”, Forbrugerrådet, december 2011 
82 Jf. Bilag 6 
83 ”Supermarkeder klar til at drive apotek”, MedWatch, 18. juni 2013 
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danske skønheds- og sundhedsmarked i forhold til detailmarkedet og den samlede økonomi. I figuren og i 
det efterfølgende afsnit forkortes skønheds- og sundhedsmarked med S&S. 

 

Som det ses af figuren84 følger det danske S&S marked den samme trend som både det samlede detailsalg 
og det nominelle BNP. Fra 2002-2005 lå markederne endvidere på samme niveau, men fra 2006-2007, i en 
periode med højkonjunktur, lå det danske S&S marked ca. 10-12 % højere end både det samlede detailsalg 
og det nominelle BNP. I de hårde krise år 2007-2009, faldt det danske S&S marked med 3,7 %, det samlede 
detailsalg faldt med 3,6 % og det nominelle BNP faldt med 4,4 %. Matas’ marked er således 
konjunkturfølsomt. Dog faldt Matas andel af det samlede danske S&S marked blot med 2,0 %. 

Figur 3.1b viser de fire segmenters historiske og anslåede vækst, på det danske skønheds- og 
sundhedsmarked, i årende 2002 – 201785. I figuren og i det følgende forkortes denne vækst ”CAGR”86 

Mass Beauty: I 02-08 udgjorde segmentets CAGR 5,6 %, S&S’ CAGR udgjorde 5,1 %, fra 08-10 udgjorde 
segmentets CAGR 0,1 %, S&S’ CAGR udgjorde -0,6 % og fra 10-12 udgjorde segmentets CAGR 2,7 %, imens 
S&S’ CAGR udgjorde 2,3 %. I årene 12-17 forventes segmentets CAGR at udgøre 3,5-4,5 %, imens S&S’ CAGR 
forventes at udgøre 3-4 %. 
Tendensen viser at segmentet har klaret sig bedre end det generelle danske skønheds- og sundhedsmarked 
gennem konjunkturudsving, dog relativt marginalt. Der forventes samme tendens i årene der kommer. 

High-End Beauty: I 02-08 udgjorde segmentets CAGR 6,3 %, S&S’ CAGR udgjorde 5,1 %, fra 08-10 udgjorde 
segmentets CAGR -5,5 %, S&S’ CAGR udgjorde -0,6 % og fra 10-12 udgjorde segmentets CAGR 2,4 %, imens 
S&S’ CAGR udgjorde 2,3 %. I årene 12-17 forventes segmentets CAGR at udgøre 3-4 %, imens S&S’ CAGR 
forventes at udgøre 3-4 %. 
Tendensen viser at segmentet har klaret sig bedre end det generelle danske skønheds- og sundhedsmarked 
under højkonjunktur og dårligere gennem lavkonjunktur. De kommende år forventes det at segmentet 
følger markedet. 

84 Prospektet s. 43 
85 Prospektet s. 46 
86 CAGR er en forkortelse for Compounded Annual Growth Rate, dvs. den årlige gennemsnits vækst 
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VMS: I 02-08 udgjorde segmentets CAGR 2,3 %, S&S’ CAGR udgjorde 5,1 %, fra 08-10 udgjorde segmentets 
CAGR 2,2 %, S&S’ CAGR udgjorde -0,6 % og fra 10-12 udgjorde segmentets CAGR 0,3 %, imens S&S’ CAGR 
udgjorde 2,3 %. I årene 12-17 forventes segmentets CAGR at udgøre 1-2 %, imens S&S’ CAGR forventes at 
udgøre 3-4 %. 
Tendensen for segmentet er blandet. Det har klaret sig dårligere end det generelle danske skønheds- og 
sundhedsmarked under højkonjunktur og bedre gennem lavkonjunktur. De kommende år forventes det, at 
segmentet ligger væsentligt under markedet. 

OTC: I 02-08 udgjorde segmentets CAGR 4,4 %, S&S’ CAGR udgjorde 5,1 %, fra 08-10 udgjorde segmentets 
CAGR 3,1 %, S&S’ CAGR udgjorde -0,6 % og fra 10-12 udgjorde segmentets CAGR 3,3 %, imens S&S’ CAGR 
udgjorde 2,3 %. I årene 12-17 forventes segmentets CAGR at udgøre 2,5-3,5 %, imens S&S’ CAGR forventes 
at udgøre 3-4 %. 
Tendensen segmentet er ligeledes blandet. Det har klaret sig dårligere end det generelle danske skønheds- 
og sundhedsmarked under højkonjunktur og bedre gennem lavkonjunktur. De kommende år forventes det, 
at segmentet ligger under markedet. 

 

Mass Beauty og High-End Beauty er de to segmenter, der er mest konjunkturfølsomme, og da de samtidig 
udgør 3/4 af hele Matas’ omsætning, vil de være særligt eksponeret for ændringer i den økonomiske 
udvikling. Dette kan forklares ved at Beauty produkter er luksusprodukter. VMS og OTC segmenterne udgør 
en mindre del af Matas’ samlede omsætning, og de er ikke på samme måde konjunkturfølsomme som 
Beauty segmenterne.  
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3.1.2.2 Konjunkturpåvirkning af renteniveauet 
Ved 2007 akkvisitionen blev Matas finansieret med en relativ stor fremmedkapital, er relativt følsom over 
for ændringer i renteniveauet. Den globale finansielle krise der ramte i 2007 har haft en påvirkning på 
niveauet på de ledende markedsrenter, som har medført rekord lave renter i en årrække. Nationalbankens 
ledende rente blev i maj 2013 nedsat med 0,10 procentpoint, til 0,20 procent87, og den Europæiske Central 
Bank (ECB) sænkede ligeledes renten i maj 2013 fra 0,75 procentpoint til 0,50 procent88. Den 
gennemsnitlige udlånsrente de seneste 10 år (fra april 2003) udgjorde 2,18 procent89, så den nuværende 
rente er meget lav. Tilsvarende udgjorde den effektive rente på den 10-årige statsobligation i maj 2013 1,56 
%. Den gennemsnitlige effektive rente for den 10-årige statsobligation udgjorde derimod 3,36. Der er 
således også risiko for at renten vil stige, også inden for en kortere årrække, og på den måde reducere 
Matas’ likviditet og dermed handlefrihed. Endvidere er renten på Matas’ faciliteter variabel, dog med 
mulighed for konvertering til fast rente. 

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold 
Sociale og kulturelle forhold også have indflydelse på Matas’ fremtidige muligheder og trusler. Bl.a. spiller 
kulturelle forhold som livsstil og sundhed en stadig stigende rolle hos danskerne90. Dette smitter af på 
danskernes forbrugsvaner, hvor den moderne forbruger i dag netop har fokus på sundhed i form af mere 
motion, køb af økologiske- og naturprodukter og dermed et aktivt liv også som ældre91. 

Den øgede fokus på økologi og sundhed har medført at producenterne og detailbutikkerne har rettet deres 
opmærksomhed den vej. Forbrugerne bruger flere penge på sundhedsprodukter end tidligere. Matas var på 
en måde first-mover tilbage i 90’erne da de påbegyndte deres salg af natur- og helseprodukter. Men 
dengang var der ikke samme efterspørgsel og fokus på dette område, og målgruppen var en mindre smal 
kreds.  Nu er der flere spillere på markedet, og med internettets udbredelse er konkurrencen væsentlig 
øget. Målgruppen er bred og mere krævende og oplyst. Produkterne skal ikke blot være sunde, de skal også 
brandes og sælges med et bestemt look, der sælger forbrugerne en status og livsstil. Apotekerne spiller 
også en rolle i sundhedssegmentet, da de, qua deres position med at sælge lægemidler, har opnået en vis 
troværdighed der følger alle deres produkter. Der er således risiko for at Matas mister markedsandele eller 
ikke har et produktmix der passer til efterspørgslen. 

Vores livsstil gennem de seneste årtier har medført en række folkesygdomme. Til trods for 
sundhedslivsstilen har vundet ind, er fedme og følgesygdomme deraf stadig et problem. Endvidere rammes 
danskerne bl.a. af sygdomme som fx astma og allergi. Statens Institut For Folkesundhed beskrev i en 
undersøgelse fra 2007, hvor 18 % af de adspurgte danskere led af allergi og 6,4 % af astma. Fælles for disse 
sygdomme er at de er steget voldsomt i løbet af slut 90’erne og start 00’erne92.  Som tidligere beskrevet er 
det således vigtigt at Matas’ egne produkter ikke fremkalder disse sygdomme. Derfor er der risiko for at 
Matas’ kunder i stedet vælger at gå på apoteket og købe deres produkter. 

Demografien spiller også en rolle, herunder sammensætningen af kvinder og mænd, samt 
aldersfordelingen i samfundet. Den aldrende befolkning er noget Matas selv har analyseret muligheder i. 
Jævnfør prospektet93 resulterer den forventede levealder i en højere gennemsnitlig aldersprofil blandt 
forbrugerne. Netop de ældre forbrugere har en stærkere købekraft, og de sætter mere pris på service og 
rådgivning, hvorfor der er fremtidige muligheder i dette forbrugersegment. Matas forventer at de aldrende 

87 www.nationalbanken.dk/da/markedsinfo/officiellerentesatser/Sider/Default.aspx 
88 ”ECB holder renten i ro i denne omgang”, Information, 6. juni 2013 
89 www.statistikbanken.dk 
90 ”Sundhed er danskerne nye religion”, Berlingske, 30. januar 2010 
91 ”Portræt af den moderne forbruger”, Dansk Erhverv, 23. maj 2013 
92 ”Astma og Allergi”, Statens Institut for Folkesundhed, Folkesundhedsrapporten 2007 
93 Prospektet s. 46 
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forbrugere, set i lyset af fokusset på sundhed og livsstil, også vil bruge flere penge på skønhedsprodukter 
der hjælper deres udseende til at udstråle deres livsstil, og gerne få dem til at se lidt yngre ud. 

Hvis Matas ikke når at opfange og registrere forandringer i de sociale og kulturelle forhold og reagere på 
disse i tide, er der risiko for at miste markedsandele og indtjening. 

3.1.4 Teknologiske og miljø forhold 

3.1.4.1 Teknologiske forhold 
Den digitale og teknologiske udvikling har medført nye muligheder for både produktion, marketing og salg. 
Da Matas ikke har egenproduktion er teknologiske forhold i forhold til produktionen ikke væsentligt. De 
teknologiske muligheder i forhold til supply chain management og andre interne processer kan også give en 
række muligheder. Disse er beskrevet i afsnittet omkring interne ressourcer under analysen af interne 
forhold. 

For Matas som detailkæde, har den digitale udvikling medført nye muligheder inden for både marketing, 
CRM (customer relationship management) og salg gennem webshop. 

Mulighederne inden for CRM har Matas allerede taget hul på gennem deres kundeprogram ClubMatas 
samt deres B2B-program ClubM. Derudover giver webshoppen mulighed for at opsamle data omkring 
kundeadfærd hos de besøgende, og ved hjælp af disse data målrette markedsføringen direkte mod den 
enkelte kunde. Medlemmer af kundeprogrammerne kan således modtage direkte tilbud der matcher deres 
købshistorik og adfærd, mens data opsamlet på baggrund af de øvrige besøgende på webshoppen kan give 
målrettede tilbud på Matas’ produkter. CRM giver endvidere en række data, fx gennemsnitlige køb, 
indkøbskurve med varer i webshoppen der alligevel ikke bliver købt, overordnede trends og tendenser mv.. 
Disse relevante nøgledata kan hjælpe Matas med at målrette fokus på et øget salg. 

Med webshoppen er åbningstiderne ubegrænset, og således er Matas rykket ind i alle husstande, uanset 
fysisk afstand til den nærmeste butik. Det er konkurrenterne dog også, hvilket medfører øget risiko for 
konkurrence og prispres. Øget prispres er især grundet den hurtige måde at foretage prissammenligninger 
på, hvor forbrugeren frit kan finde produktets bedste pris. Dermed forsvinder loyaliteten over for butikken. 
Det er dog ikke alle produkter der kan købes i webshoppen, fx ikke smertestillende håndkøbsmedicin, og 
endvidere er en del af Matas’ kundesegment forbrugere der har behov for rådgivning og vejledning ved 
køb, hvilket også sætter en begrænsning for webshoppens muligheder i den henseende. Den årlige 
undersøgelse om det nordiske marked for e-handel for 201394, udarbejdet af PostNord viser, at kosmetik-, 
hår- og hudplejeprodukter er blandt de fem mest populære varer at købe på nettet af folk i Danmark, 
Norge og Sverige. For Danmark svarer det til ca. 14 % af danskerne der købte kosmetik-, hår- og 
hudplejeprodukter online. Tøj udgjorde 38 %, forbrugerelektronik 29 % og bøger 26 %. Der er således 
muligheder for at en ændring i købsadfærden kan give et øget salg på Matas’ webshop. 

  

94 ”E-Handel i Norden”, s. 41, PostNord, 2013 
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3.1.4.2 Miljø forhold 
Matas vil gerne associeres med ord som miljøvenlig- og allergivenlig, samfundsbevidst og CO2 reducerende, 
da netop disse ord beskriver en proaktiv, miljøbevidst virksomhed. Som nævnt i virksomhedsbeskrivelsen 
havde Matas allerede i 90’erne fokus på dette, bl.a. gennem oprettelsen af miljøfonden, retursystemet og 
svanemærkede produkter. 

Truslerne for Matas kan være produkter der indeholder skadelige stoffer, både for naturen og mennesker. 
Netop i en branche, hvor produkterne smøres på huden eller kommes i håret, kan farlige stoffer være en 
trussel. Inden for de seneste år har der været sager omkring produkter med allergifremkaldende og 
miljøskadelige stoffer95 og en sag om baby-shampoo med kræftfremkaldende kemiske stoffer96. Disse 
trusler forsøges afdækket gennem overholdelse af den gældende regulering jævnfør afsnittet omkring 
lovgivningsforhold. Yderligere forsøger Matas at følge med i forskningen, og derigennem proaktivt reagere 
på egne produkters styrker eller svagheder. På den måde kan det mindske risikoen for at 
produktsortimentet ikke lever op til den moderne forbruges krav til miljøsikkerhed og etik. Samtidig skal 
Matas være hurtige til at reagere på nye forskningsresultater, for at undgå at produkterne fremstilles som 
værende kræft- eller allergifremkaldende. 

Mulighederne for Matas ligger i at være miljø- og samfundsbevidst. Matas har et CSR (samfundsansvar) 
fokus, med redegørelse for eget CSR ansvar og egne CRS mål. Det forsøges at være et forbillede, ved fx at 
slukke lyset om natten i butiksvinduerne, bruge genbrugsemballage, få svanemærket på flest mulige af 
egne produkter mv. På Matas’ hjemmeside97 er der dedikeret meget opmærksomhed til at gøre kunderne 
bevidst om miljøet og samfundsansvaret. Der kan i CSR rapporten endvidere redegøres for leverandørernes 
CRS ansvar. Det kræver bl.a. også, at Matas kan stå inde for leverandørernes produktionsmetoder, etik mv., 
hvilket kan dokumenteres gennem CRS audits.  

95 ”Kontant undersøger”, og ”SE LISTEN: Her er cremerne med kemi”, DR, 23. april 2013 
96 ”Kræftfremkaldende kemi i baby-shampoo”, Jyllands Posten, 18. januar 1999 
97 www.matas.dk 
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3.1.5 Opsummering af PEST 
PEST analysen er opsamlet i nedenstående figur 3.1c: 

  

Politiske og lovgivningsmæssige 
forhold:
- Regulering om skadelige og 
farlige stoffer
- Afskaffelse af emballage afgift
- Sænkelse af selskabsskat 
- Konkurrence lovgivning og 
klausuler
- Liberalisering af Apoteker loven 

Teknologiske og miljø forhold:
- Muligheder i  CRM og webshop
- Samfundsfokus på miljøvenlige 
produkter 

Matas

Økonomiske og demografiske 
forhold:
- Lav- og højkonjunktur 
- Stigende renteniveau 

Sociale og kulturelle forhold:
- Øget fokus på folkesundhed 
- En gennemsnitl ig længere 
levealder

Figur 3.1c: Opsummering af PEST
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3.2 Porters five forces 
Porters five forces analyserer den interne rivalisering på skønheds- og sundhedsmarkedet, dvs. 
omverdenen på brancheniveau. Modellen tager udgangspunkt i 4 omverdens faktorer, der belyser den 
interne konkurrence på markedet. 

Ulempen ved denne model er at den er statisk, og derfor ikke umiddelbart tager højde for evt. fremtidige 
ændringer i markedet og konkurrencen. Den er derfor primært rettet mod branchens nuværende situation 
og kræfternes interne positionering. 

3.2.1 Truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarrierer) 
Til at igangsætte distribution kræves en opstartskapital, der er afhængig af den valgte strategi. 
Kapitalkravet er dog i den lave ende i forhold til indtrængen i en industribranche, hvor der kræves kapital til 
maskiner og anlæg mv. Opstartskapitalen afhænger endvidere af selskabsform, 
salgsmetode(butik/webshop), antal ansatte, produktmix, herunder egne udviklede produkter, investering i 
egene ejendomme/indretning af lejede lokaler, den generelle drift mv. 

Nye udbydere skal også overveje hvilke konkurrenter de skal konkurrere imod, herunder Matas, Apoteker, 
supermarkeder og discountforretninger. Alle med hver sit produktsortiment, pris, kvalitet, service og Know-
how mv. 

For nye distributører vil det være svært at konkurrere med de store konkurrenter. Som eksempel kan 
nævnes Sephora, der i 2011 etablerede 2 butikker i Danmark og hvor de i deres første regnskabsår på 18 
måneder havde et bruttotab på 0,1 mio.kr. Dette vil sige at de i deres første regnskabsår ikke har haft den 
nødvendige profit til at dække driftsomkostningerne som løn og af- og nedskrivninger på henholdsvis 16,4 
og 2,2 mio.kr. Yderligere har de pr. 31. december 2012 investeret 15,1 mio.kr. til indretning af deres 2 
lejede lokaler og har indkøbt en lagerbeholdning på 10,9 mio.kr. Dette har medført en samlet gæld på 55,6 
mio.kr. fra tilknyttede virksomheder for at drive forretningen i Danmark og for Sephora har det derfor 
været nødvendigt med likviditetsstøtte fra moderselskabet98. Dette indikerer, at det er svært som nystartet 
distributør i Danmark at konkurrer mod de store, især i forhold til likviditet. Sephora forventer at øge deres 
forretninger i Danmark, muligvis ved køb af nogle af de privatejede (associerede butikker) Matas butikker, 
som ikke er en del af børsnoteringen99. 

Yderligere bør nye udbydere også overveje evt. exit planer, hvis det ikke lykkes på markedet. Dvs. 
overvejelser omkring huslejeforpligtelser, tab på indretning af lejede lokaler og tilbagebetaling af gæld. Jo 
større omkostninger til exit, jo mindre risikovillig bør man være for at gå ind på markedet.  

Når nye udbydere beslutter sig for at investere i branchen, er de primært interesseret i profit. Afhængig af 
investeringsniveauet vil profit først kunne opnås efter nogle års drift. I branchen er det tidligere set, at nye 
udbydere beslutter en exit, grundet en hård konkurrence og ingen profit. Som eksempel kan nævnes den 
tyske parfumeforhandler Douglas og discountmaterialisten Schlecker. 

Parfumeri Douglas ApS blev etableret Danmark i januar 2004 og i 2009 ophørte deres aktivitet i Danmark. 
Selskabet har ikke formået at levere et overskud i Danmark, tværtimod har de i regnskabsperioden 2006/07 
og 2007/08 generet et underskud på 10 mio.kr. I deres sidste regnskabsperiode (2008/09) før likvidationen 
genererede de et underskud på 20 mio.kr. Årsagen til det høje underskud i forhold til 2007/08 skyldes 

98 Sephora Danmark ApS årsrapport 2011/12  
99 ”Parfume giganter i kamp mod Matas”, Berlingske Business, 6. juni 2013 
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ekstraordinære nedskrivning af aktiver på ca. 6 mio.kr. Yderligere har moderselskabet eftergivet deres gæld 
til Parfumeri Douglas ApS på 22 mio.kr100. 

Schlecker kom også ind på det danske marked i 2004 og på under et halvt år fik de åbnet 22 butikker. På 
daværende tidspunkt var det selskabets målsætning at have omkring 400 – 500 lavprisbutikker i 
Danmark101. Ved udgangen af 2008 havde selskabet ikke en gang nået 100 butikker, og måtte se en exit i 
Danmark102. 

Desuden kræves der et knowhow om branchen, kunderne og produkterne for at give kunden den bedste 
service og kvalitet. 

Markedet for distribution af håndkøbsmedicin er gennemreguleret, hvilket kræver særskilte godkendelse, 
uddannelse mv., hvorfor dette marked også har høje indgangsbarrierer. 

Matas har gennem deres store distributionsnetværk stordriftsfordele i forhold til vareindkøb, og de har 
oparbejdet et brand der gør det muligt at samarbejde med de store udenlandske mærkevareleverandører. 
Dette er forhold der ligeledes er med til, at Matas også kan konkurrere på priser på Mass Beauty produkter 
samt har forhandlerrettigheder at High-End Beauty produkter. 

Samtidig har supermarkederne også en relativ stor del af markedet for Mass Beauty, hvorfor nye 
konkurrerende udbydere inden for dette segment vil møde et marked med høj konkurrence. 

De eneste reelle trusler for Matas i forhold til nye konkurrenter vil være større etablerede udenlandske 
kæder som Sephora og Kicks. 

3.2.2 Konkurrence fra substituerende produkter 
Matas markedsfører på deres hjemmeside nedenstående skønheds- og sundhedsprodukter: 

• dufte 
• hudpleje 
• makeup 
• barbering 
• beauty tilbehør 
• fodtøj og forpleje 
• hygiejne  

For ovenstående Mass Beauty produktkategorier findes der mange direkte substitutter, hvor der kan være 
forskel på mærke, indhold, pris, kvalitet, emballage, service, design mv. Som eksempel undersøges 
kategorien makeup, herunder ”foundation” nærmere. Matas har 336 produkter indenfor foundation med 
priser fra 34 kr. til 1.330 kr. De kan fås med fem forskellige slags egenskaber(normal/kombineret hud, uden 
parfume, uden parabener, med økologisk indhold og Ecocert) og udgøres af 23 slags varemærker, herunder 
deres eget mærke Matas ”Striberne”103. Sephora har kun en international webshop, hvor de har 214 
produkter indenfor foundation. Priserne varierer fra 5 -135 USD svarende til 30 - 740 kr.104. Deres produkter 
har også mange forskellige slags egenskaber og udgøres af 51 forskellige varemærker, herunder deres eget 
mærke ”Sephora Collection”.  Kicks svenske hjemmeside viser 206 produkter indenfor kategorien 

100 Jf. årsrapport for Parfumeri Douglas ApS, Danmark for 2008/09 og 2007/08 
101 ”Schlecker vokser i lyntempo”, Børsen, 18. oktober 2004 
102 ”Schleckers fiasko”, Berlingske Business, 30. april 2011 
103 Jf. opslag på Matas' hjemmeside: www.matas.dk/kvinde/makeup/ansigt/foundation  
104 Jf. opslag på deres hjemmeside: www.sephora.com/foundation-makeup  
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foundation med priser mellem 60 - 1.775 SEK svarende til 50 - 1.480 kr.105. Produkterne har også hver deres 
egenskaber og udgøres af 34 slags varemærker inkl. deres eget mærke KICKS. 

Endvidere sælger alle 3 distributør fx også en: Lancome Teint Miracle Foundation 30 ml. Matas sælger 
denne til 340 kr.106, Sephora til USD 40107, svarende til 218 kr., og Kicks til SEK 455108, svarende til 380 kr. 

Dertil kommer det øvrige butikssortiment indenfor VMS og OTC. Håndkøbsmedicinen kan ikke substitueres 
direkte, men den forhandles af konkurrerende detailbutikker i forskellige mærker. Det samme gælder for 
sundhedsprodukterne, hvor der især udbydes substituerende produkter fra sundheds detailbutikker109. Der 
er også substituerende produkter indenfor en sund og varieret kost, hvor der fx er skrevet masser af koge- 
og madlavningsbøger til enhver livsstil. 

Som tidligere beskrevet markedsføres der i branchen egne udviklede produkter som er specielt udviklet og 
produceret af store detailkæder som fx Matas, Sephora og Kicks. Funktionaliteten i produkterne vil 
tilnærmelsesvis være den samme, dog med forskel i indehold(opskrift), mærke, image og loyalitet og pris. I 
disse tilfælde vil substitution være begrænset ift. de øvrige produkter på markedet. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der findes mange substitutter og flere af produkterne 
findes også hos konkurrenterne.  I de tilfælde, hvor produktet er identisk med konkurrenternes, er pris, 
service og loyalitet afgørende for, hvor kunden køber sit produkt. Samme forhold gør sig gældende for 
langt de fleste produktkategorier. 

3.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Indkøb af skønheds- og sundhedsprodukter sker gennem forskellige leverandører, herunder mærkevarer-
distributører, grossister og -producenter. Matas har over 250 leverandører, herunder er de primært 
afhængig af deres 10 største leverandører, der står for 57 % af deres salg110. Disse har større 
forhandlingsstyrke i forhold de resterende leverandører. Særligt Persano Group A/S, som Matas har 
samarbejdet med i over 40 år, hvor leverandøren har produceret størstedelen af Matas egne mærker, 
herunder ”Striberne”. 

Et stærkt og langvarigt samarbejde med større leverandører kan give økonomiske fordele i form af 
mængderabatter samt forståelse af behovet mellem leverandøren og distributøren. Bl.a. stiller Matas krav 
til Persano omkring produktstandarden og kvaliteten, krav som Persano hidtil levet op til, siden de har 
været samarbejdspartnere i 40 år. Ulempen med en sådan leverandør er, at Matas er meget afhængig af 
Persano, især da de ejer opskrifterne på Matas varemærke "Striberne", hvilket øger deres 
forhandlingsevne. Dog har Matas ret til erhvervelse af opskrifterne, såfremt aftalen med Persano 
opsiges111. I øvrigt har de mulighed for at hente deres produktion fra andre leverandører såfremt deres 
oprindelige leverandør ikke er leveringsdygtig. 

Matas’ har indgået en 5-årig aftale med deres primære leverandører, herunder med leverandøren af 
”Striberne”. Endvidere fornyes aftalen automatisk efter 5 år og kan opsiges med 1 års varsel. For øvrige 

105 Jf. opslag på deres hjemmeside: www.kicks.se/makeup/bas/foundation-c104  
106 Jf. opslag på deres hjemmeside: www.matas.dk/lancme-teint-miracle-foundation-30-ml-01  
107 Jf. opslag på deres hjemmeside: www.sephora.com/foundation-
makeup?ref[]=900207&categoryName=foundation-makeup  
108 Jf. opslag på deres hjemmeside: www.kicks.se/lancme/makeup/bas/foundation-c104/teint-miracle-foundation-spf-
15-p12364#product-info-read-more  
109 Fx www.bodystore.dk, www.bodylab.dk, samt en lang række mindre netbutikker 
110 Prospektet s. 18 
111 Prospektet s. 19 
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leverandører af skønheds- og sundhedsprodukter har Matas aftalt en 3-årig samarbejdsaftale eller for en 
ubegrænset periode indtil den opsiges af en af parterne. 

Øvrige skønheds- og sundhedsprodukter inden for Mass Beauty segmentet med distribution på 
massemarkedet er stort tilgængeligt hos mange leverandører, hvorfor disse har en lav forhandlingsstyrke. 
Der er mange leverandører, og produkterne henvender sig mod en bred gruppe af forbrugere. Med Matas 
omfattende butiksnetværk og markedsledende position på det danske skønheds- og sundhedsmarked er de 
også attraktive overfor leverandørerne. Matas kan optage stor volumen af produkter, og produkterne 
bliver markedsført ud til hundrede-tusindvis af danske husstande samt direkte til medlemmer af 
ClubMatas. 

Leverandører af High-End Beauty produkter har en høj forhandlingsstyrke, da leverandørerne kræver at 
detailhandlerne opfylder kvantitative og kvalitetskrav som står på mål med deres image, for at markedsføre 
deres produkter112. Dette gælder også leverandørerne af mærker, hvor Matas har 
eneforhandlerrettigheder. Her har leverandørerne ligeledes høj forhandlingsstyrke, da det er dem, der 
sætter de kvantitative og kvalitative krav for, at samarbejdet kan fortsætte. 

Inden for OTC segmentet er antallet af leverandører begrænset, og disse leverandører har således en 
relativ højere forhandlingsstyrke. Af smertestillende håndkøbsmedicin sælger Matas fx de mest gængse 
mærker som Panodil, Pinex m.fl. VMS segmentet har flere leverandører at vælge imellem og 
leverandørerne har derfor en relativ lav forhandlingsstyrke. 

3.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke 
Slutforbrugerne (privatpersoner) til skønheds- og sundhedsprodukter er primære kunder. Forbrugerne har 
et hav af alternativer ved køb af skønheds- og sundhedsprodukter, idet der er mange udbydere og 
substituerende produkter på markedet, hvorfor kunderne generelt har en stor forhandlingsevne. I en sådan 
situation er det vigtigt, at udbyderne kan servicere og rådgive deres kunder samt lytte til deres behov, og 
på den måde forsøge at differentiere sig og sine produkter fra konkurrenternes. 

Til at hjælpe med dette har Club Matas en stor værdi. Matas har bl.a. et bredt vare sortiment til begge køn 
og forskellige aldre. Matas vurderer dog, at kvinderne i 2012/13 udgør ca. 94 % af Club Matas’ medlemmer. 
Langt størstedelen af kvinderne er i alderen 15-65 år.  I en undersøgelse fra november 2012113 blev det 
klarlagt, at kvinderne er den gruppe der oftest besøger Matas’ butikker. Ca. 40 % besøger endda Matas’ 
egne butikker mere end én gang om måneden, hvilket er højere end for de fleste andre detailforhandlere i 
Danmark. Gennem Club Matas, hvor medlemmerne bliver belønnet for deres loyalitet, kan Matas forsøge 
at øge kundernes ”afhængighed” af Matas. 

Distributionen af egne varemærker samt eneforhandlede mærker som kun udbydes i Danmark af Matas, er 
også en mulighed for at Matas styrke deres forhandlingsstyrke over for kunderne. Som beskrevet i kapitel 2 
udgjorde alene salget af ”Striberne” i 2012/13 hele 17 % af den samlede omsætning, og dette indikerer at 
Matas’ kunder er loyale overfor netop disse produkter. 

Gennem et fagligt dygtigt og uddannet personale til at rådgive deres kunder, samt gennem et generelt godt 
omdømme og brand, forsøger Matas at fastholde deres relationer med kunderne. Samlet set skal disse 
tiltag øge kundernes køb fra Matas butikker i stedet for at købe fra andre steder. 

På trods af Matas’ omdømme og brand, herunder deres rådgivning og kvaliteten i deres egne produkter, 
vurderes Matas’ kunder at have en mellem - høj forhandlingsstyrke. 

112 Prospekt s. 44 
113 Prospekt side 66, undersøgelse udført af Carat Deep Blue i november 2012 
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3.2.5 Konkurrenceintensiteten i branchen 
Branchens samlede konkurrenceintensitet afhænger af de fire ovenfor analyserede omverdensfaktorers 
påvirkning. 

På baggrund af ovenstående analyse af forhandlingsstyrken kan ovenstående faktorer opsummeres til: 

Matas har opbygget et stort distributionsnetværk og har stordriftsfordele. Samtidig har Matas et godt 
omdømme blandt forbrugerne og forhandlerrettigheder på de fleste High-End produkter. Kun 
kapitalstærke konkurrenter vil have mulighed for at indtræde markedet. Truslen for nye konkurrenter vil 
således være lav til mellem. 

Egne varemærker (begrænset). Øvrige høj grad af substitution. Gennem egne varemærker, særligt 
”Striberne”, har Matas oparbejdet en række produkter, der som udgangspunkt er svære at substituere, 
hvilket skyldes kundernes opfattelse og loyalitet overfor disse produkter. Generelt er der for alle andre 
varemærker høj grad af substitution, og kunderne har mange produkter at vælge imellem. Derfor vurderes 
truslen fra substituerende produkter på markedet at være høj. 

Matas har et omfattende distributions- og butiksnetværk, og de har samtidig en størrelse der giver 
stordriftsfordele. Inden for Mass Beauty segmentet vil en leverandørs produkter således kunne distribueres 
bredt ud i det danske marked, hvilket vil give leverandøren en relativ lavere forhandlingsstyrke. Skønheds- 
og sundhedsmarkedet er dog præget af mange leverandører, herunder leverandører af kendte High-End 
varemærker som Gucci, Chanel mv., hvis produkter er uundværlige. Leverandørerne har således en stærk 
forhandlingsstyrke inden for segmentet. Samlet set vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke derfor at 
være lav – høj. 

Matas forsøger at differentiere sig fra deres konkurrenter ved at tilbyde egne kvalitetsmærker samt 
mærker med eneforhandlerrettigheder. Samtidig forsøger Matas at fastholde et tættere kundeforhold 
gennem Club Matas programmet, hvor kundeloyaliteten belønnes. Markedet er dog præget af rigtig mange 
substituerende produkter, og kunderne har rig mulighed for at købe de kendte varemærker hos mange 
forskellige udbydere. Ligeledes er der kunder der vælger deres køb af produkter på baggrund af, hvor de 
finder de billigste priser. Samlet set giver det kunderne en forhandlingsstyrke der er mellem – høj.  

44 
 



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

Konkurrenceintensiteten i branchen er sammenfattet i nedenstående figur 3.1d: 

  

Truslen fra nye konkurrenter:
Lav - mellem afhængig af:
- Distributionsnetværk
- Stordriftsfordele 
- Omdømme og knowhow
- Kapital 

Leverandørernes forhandlings- 
styrke:
Lav - høj afhængig af:
- Distributions- og butiksnetværk
- Strategiske leverandøraftaler
- Leverandør knowhow

Konkurrenceintensiteten i 
branchen

Kundernes forhandlings- styrke:
Mellem - høj afhængig af:
- Sortiment af egne varemærker 
- Udvalg af substituerende 
produkter 
- Pris

Konkurrence fra substituerende 
produkter:
Høj grundet:
- Mange varemærker med høj grad 
af substitution 

Figur 3.1d: Konkurrenceintensiteten i branchen
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3.3 Analyse af interne forhold 
Den interne analyse skal give et billede af hvilke ressourcer Matas har som virksomhed, og hvordan disse 
ressourcer stiller Matas og deres produkter i forhold til markedet114. Denne ressourcebase skal Matas 
anvende for at tilføre deres produkter værdi, samt til at give dem fordele i forhold til deres konkurrenter. 

3.3.1 Materielle ressourcer 
3.3.1.1 Butikker 

Som beskrevet i kapitel 2 distribuerer Matas via de 262 egne butikker, gennem de 35 associerede butikker 
samt via webshoppen. I 2012/13 udgjorde varesalget gennem egne butikker 92,3 % af den samlede 
omsætning, svarende til 2.953,7 mio. kr. Heri udgjorde salget gennem webshoppen 1,0 %. Varesalg til 
associerede butikker udgjorde samme år 7,7 % af den samlede omsætning, svarende til 246,3 mio. kr. 115. 
Som det endvidere er beskrevet i afsnit 3.2 Porters Five Forces, er Matas markedsledende på skønheds- og 
sundhedsmarkedet. Dette skyldes bl.a., at Matas åbnede butikker i hele landet, og dermed har et 
distributionsnetværk der er væsentligt større end flere af de fysiske konkurrenters. 

En del af Matas’ forretningskoncept er at selskabet ikke ejer butikkerne, men i stedet lejer sig ind. Dette 
giver en større fleksibilitet, da Matas relativt hurtigt kan tilpasse sig de lokale forhold, herunder åbne eller 
lukke butikker, uden større omkostninger. Stort set alle lejekontrakter pr. 31. marts 2013 var 
tidsubegrænsede og uopsigelige fra udlejers side i henhold til Erhvervslejeloven. Fra Matas’ side var der 
opsigelsesvarsler på mellem 3-12 måneder116. For de 10 største butikker, målt på omsætning, udløber 
lejeaftalerne i 2019. I den forbindelse skal der genforhandles nye aftaler, og ved eventuel fraflytning er 
Matas forpligtet til at foretage istandsættelse. Endvidere er der generelle årlige indeks reguleringer på 
huslejerne, og hvert fjerde år er der mulighed for at få reguleret huslejerne til markedsniveau. 

Indretningen af de lejede lokaler følger samme koncept både for egne butikker og associerede butikker. 
Sortimentet i de enkelte butikker er dog tilpasset butikkernes placering og tilpasset butikkernes 
salgshistorik. Matas’ butikskoncept vurderes at være fordelagtig. Det ses bl.a. i udviklingen af salget 
gennem egne butikker, jf. nedenstående figur 3.3a117. 

 

114 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 90 
115 Prospektet s. 59 
116 Prospektet s. 70 
117 Prospektet s. 86 

Figur 3.3a: Udvikling i egne butikker
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Som det ses af figur 3.3a har Matas i perioden 2008/09 øget det samlede butiksareal med 7,2 %. I samme 
periode er den gennemsnitlige omsætning steget med 3,6 %. Antallet af transaktioner faldt med 4,3 %, da 
den finansielle krise indtrådte. Dette opvejes af den gennemsnitlige transaktionsstørrelse der er steget med 
hele 10,4 %. Matas beskriver selv, at deres nuværende butikkers brand og omdømme ligeledes gør dem 
attraktive for diverse indkøbscentre, da Matas butikkerne er med til at genere kundegennemstrømning, og 
derfor er de i gennem tiden, og bliver fortsat, tilbudt gode beliggenheder118. 

Ved at leje butikslokalerne, binder Matas ikke likviditet i grunde og bygninger til butikker, hvilket medfører 
et mere jævnt cash flow, og en større økonomisk handlefrihed. Samtidig har Matas opbygget et stærkt 
butikskoncept, med mange produkter, stærke egenproducerede mærker og en anerkendt rådgivning og 
kundeservice. For Matas er deres landsdækkende butikker dermed en stærk intern ressource, der kan give 
dem konkurrencemæssige fordele. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Matas’ konkurrenter bortset 
fra supermarkeder og discountforretninger, ikke har samme distributions netværk. 

3.3.1.2 Produktionsforhold 

Til trods for Matas ikke har egenproduktion, anses de eksterne leverandørers produktionsforhold at være 
en ressource for Matas. Især samarbejdet med Persano anses som værende et stærkt tilknyttet 
produktionsforhold. Indkøbsdirektøren og dennes afdelinger er ansvarlige for kontakten med 
leverandørerne, herunder indkøb, marketing, logistik og lager (som vist i bilag 2). 

Matas har dog ikke selv fuld kontrol over produktionen, og er derfor sårbar over for problemer hos 
leverandørerne, og Matas kan ikke umiddelbart i situationen reagere på sådanne problemer. Jf. afsnittet 
omkring leverandørernes forhandlingsstyrke søges risici ved afbrudt samarbejdet afdækket ved at tage 
patent på de anvendte opskrifter, med mulighed for at købe opskrifterne tilbage fra leverandøren. 

De væsentligste ressourcer der skal give Matas konkurrencemæssige fordele er således, at de ikke selv 
binder penge i et stort produktionsapparat, og at de, indenfor de aftalte opsigelsesvarsler, selv kan skifte 
leverandør, da de har patent på egne produkter. Dette vil dog være gældende for de fleste af Matas’ 
konkurrenter også. Matas ressourcer i forhold til konkurrenternes vil ligge i, at Matas er en stor spiller på 
markedet med en hvis forhandlingsstyrke. Dette kan fx medføre en vis mængderabat og eksklusive aftaler.  

118 Prospektet s. 58 
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3.3.1.3 Kontor og administration, lager og logistik 

Matas’ hovedkontor er beliggende nord for København. Bygningerne er ejede og udgøres af 3.000 m2.  På 
samme adresse, men i særskilte ejede bygninger, findes også centrallagerne. Der var pr. 31. marts 2013 246 
fuldtidsansatte på Matas’ hovedkontor og på centrallagerne. 

Det primære centrallager er 10.000 m2, og indeholder opbevarings- og lagerfaciliteter under samme tag. 
Udover det primære centrallager blev der i 2012 indgået aftale om leje af et yderligere centrallager på 
3.000 m2. Dette lager er placeret ved siden af det primære centrallager. Centrallagerne er en del af kernen i 
Matas’ supply chain management. Her håndteres modtagelse af leverancer, der foretagers lagerføring og 
intern logistik på lageret, pakning og forsendelse ud til både egne butikker og associerede butikker. 

Behovet for det ekstra centrallager kom bl.a. af, at High-End Beauty produkter indtil da blev leveret til 
butikkerne direkte fra de forskellige leverandører. For at optimere distributions processen, var der således 
behov for at samle alle de leverede varer på ét centrallager, hvor der derfra kunne leveres ud til de 
respektive butikker. På den måde har Matas kunnet reducere håndteringsomkostningerne forbundet med 
distributionen. Derudover er de ekstra m2 lager med til at underbygge den forventede vækst. Det eksterne 
lager kan tidligst opsiges 30. september 2022 af udlejer, hvorfor Matas den vej igennem har sikret kapacitet 
til den forventede vækst. Selve distributionen fra centrallagrene er outsourcet, således at al udgående 
logistik, herunder forsendelse til butikkerne og kunderne, sker gennem eksterne logistikleverandører. 

I modsætning til Matas’ konkurrenter, har Matas mulighed for at opnå stordriftsfordele med deres 
nuværende lager- og distributionssetup. Lagerstyringen og logistikken er således en stærk ressource for 
Matas, der vurderes værende mere værdiskabende end konkurrenternes. 

3.3.1.4 IT-infrastruktur 

Gennem den nyligt opgraderede IT-infrastruktur, har Matas opbygget en lagerstyring der er højteknologisk, 
og som direkte matcher de behov der er til en national detailkæde. Det er den anden væsentlige kerne i 
Matas’ supply chain management. 

Matas gennemførte et 3-årigt investeringsprogram for IT systemerne, hvor fokus var at opgradere det 
eksisterende ERP system, samt implementere et nyt system til styring af detailsalg. I 
investeringsprogrammet blev der brugt et anseeligt antal mio. kr. Systemerne blev integreret, således at 
processerne mellem butikkerne og varelageret blev væsentligt forbedret. Det har bl.a. betydet, at priser og 
kampagner registreres centralt, og derefter overføres automatisk til alle butikkernes salgsterminaler. 
Integrationen med lageret har medført flere fordele. Der er indført et fuldt automatiseret 
varebestillingssystem som er med til at nedbringe binding af arbejdskapital på varelageret og som 
forhindrer tomme hylder119. Dermed kan butikspersonalet fokusere deres tid på kundearbejdet i stedet. 

Samtidig med opgraderingen og implementeringen af det nye IT system blev et nyt integreret data 
warehouse sat op. Her registreres alle selskabets data, og det er bl.a. muligt at foretage 
rentabilitetsanalyser på produktgrupper og salgskanaler, trække detaljerede rapporter på alle niveauer af 
forretningen, analysere på kapitalbinding på arbejdskapitalen og dermed også trække overordnede cockpit 
rapporter til brug for den daglige ledelse. 

Også gennem CRM programmet, er der mulighed for en bedre positionering blandt konkurrenterne. Især 
data omkring kundernes køb og data fra Club Matas gør det muligt at foretaget detaljerede analyser, 
opfange eventuelle markedstrends og reagere derpå samt målrette markedsføringen online. CRM 

119 Prospekt s. 66-67 
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programmet er ikke blot en materiel ressource, men er ligeså meget et intelligent IT program der kan 
registrere forbrugernes købsadfærd. 

Matas har en opdateret IT-infrastruktur, som er tilpasset Matas’ markedsposition og Matas’ behov i de 
kommende år. IT-infrastrukturen vurderes at være en stærk og central intern ressource for Matas. På 
baggrund af den nylige investering i IT-infrastrukturen vurderes dette at være mere værdiskabende end 
konkurrenternes. Den konkurrencemæssige fordel vil dog ikke vare ubegrænset, og der er risiko for at den 
løbende reduceres i takt med konkurrenterne implementerer lignende løsninger. Bl.a.er samme løsninger 
allerede kendt fra supermarkedskæder som Dansk Supermarked. 

3.3.2 Immaterielle ressourcer 
Som det ses af Matas årsrapport for 2012/13, er der bogført goodwill til en værdi af 3.580,3 mio. kr., 
varemærker og navnerettigheder til en værdi af 657,5 mio. kr. og andelsbeviser og andre immaterielle 
aktiver til en samlet værdi på 8,5 mio. kr. Den bogførte goodwill relaterer sig til opkøb af egne butikker, 
primært i forbindelse med 2007 akkvisitionen. Den goodwill er blandt andet et udtryk for den værdi 
selskabet har overfor andre, med andre ord selskabets brand og omdømme. 

Matas’ brandets styrke og omdømme er opbygget over en længere årrække. Dertil kommer produkternes 
omdømme, hvor ”Striberne” er opbygget som sit eget mærke, men samtidig er blevet et brand, der er 
bredt kendt blandt de danske forbrugere, og som købes af loyale forbrugere. Et opslag på Trustpilot120 viser 
Matas omdømme, registreret af den del af brugergruppen der handler via webshoppen, og som tager sig 
tid til at bedømme deres købsoplevelse. Her ses det at Matas scorer 9.2 ud af 10, bedømt på over 7.000 
anmeldelser. 

Varemærker og navnerettigheder er den anden væsentlige immaterielle ressource for Matas. Der er ca. 70 
varemærkeregistreringer i Danmark, og ca. 30 i Norden121. Varemærkeregistreringerne i Danmark dækker 
over Matas’ handelsnavn og logo samt selskabets varemærker, heri blandt ”Striberne”. Dette gælder 
tilsvarende for varemærkeregistreringerne i Norden, dog med undtagelse af at Matas har indgået 
samarbejde med en fransk virksomhed, som begrænser Matas i at markedsføre en række af sine egne 
produkter udenfor Danmark og Sverige. I denne begrænsning ligger endvidere at Matas ikke må bruge dets 
logo på butiksfacader og skønhedssaloner i Norge og i resten af EU, bortset fra Danmark og Sverige. 

Matas som brand, herunder selskabets omdømme blandt forbrugerne og selskabets egne varemærker, er 
ressourcer, der giver Matas konkurrencemæssige fordele og ressourcerne vurderes at være mere 
værdiskabende i forhold til konkurrenternes. Dette er bl.a. baseret på historik og kundetilfredshed. I takt 
med den digitale udvikling med mere online handel, er der risiko for at omdømme ikke vægtes så højt 
blandt forbrugerne, der måske i stedet vægter pris højere. Tilsvarende er der risiko for at konkurrerende 
selskaber kan opnå og overgå Matas omdømme på sigt. Matas’ registrering af varemærker og 
navnerettigheder er endvidere en stærk ressource, der dog begrænser sig til Matas’ nuværende marked i 
Danmark og Sverige. 

3.3.3 De menneskelige ressourcer 
Af de ca. 2.051 ansatte er ca. 250 ansat på hovedkontoret og på centrallageret. Som beskrevet i afsnittet 
omkring organisationen i kapitel 2, har både administrerende direktør Terje List og finansdirektør Anders 
Skole-Sørensen været ansat siden 2007 akkvisitionen. De har således været i spidsen for Matas gennem 
den globale finansielle krise, og har i perioden 2008/09 til 2012/13 formået at øge omsætningen med knap 
200 mio. kr., og bundlinjen med knap 300 mio. kr. Samtidig har de implementeret den ovenfor beskrevne 
IT-infrastruktur. I samme periode er antal af fuldtidsansatte reduceret fra 2.164 til 2.051. Direktionen har 

120 www.trustpilot.dk/review/www.matas.dk 
121 Prospekt s. 69 
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ligeledes haft succes med igangsætningen af de to kundeprogrammer Club Matas og ClubM, hvor Club 
Matas i 2012 har rundet de 1,2 mio. medlemmer. 

Direktions indsats sammen med de øvrige ledende medarbejdere, viser at Matas har en ledelse der har et 
stærkt markedskendskab, men samtidig har evnerne til at iværksætte både effektiviseringsprojekter og 
strategiske projekter. Deres ressourcer vurderes således til at være stærke. 

Af de ca. 2.051 ansatte er ca. 1.750 ansat ude i butikkerne, herunder ca. 460 materialistelever, ca. 260 
butikschefer og de resterende ca. 1.090 er almindeligt butiksansatte. Matas vurderer den årlige 
personaleomsætning til at udgøre ca. 20 %, og mere end 55 % af de ansatte har været ansat i mere end 3 
år. Matas’ sygefravær er endvidere lavere end detailbranchen generelt, hvilket indikerer at Matas’ 
medarbejdergrupper er loyal og har en høj anciennitet. 

Alle fuldtidsansatte deltager i selskabets eget uddannelsesprogram, hvor der løbende udbydes 
produktkworkshops, salgskurser samt andre relevante kurser. Blandt de ansatte er der ca. 1.200 udannede 
materialister, et antal som løbende bliver reguleret i takt med eleverne uddannes. Elevuddannelsen er et 2-
årigt uddannelsesprogram, hvor eleverne både er i butikkerne og på skoleophold. I løbet af uddannelsen 
lærer eleverne den specialiserede ekspertise, og får uddannelse i rådgivning. For alle øvrige 
butiksmedarbejdere gælder det, at de er med i Matas’ incitamentsprogram kaldet ”Sales Excellence-
programme” 122.  Formålet med programmet er at motivere medarbejderne til at fremme salget gennem en 
god service og rådgivning. 

Den interne uddannelse, både til materialist, men også de interne kurser samt incitamentsprogrammet skal 
være med til at styrke Matas position på markedet, herunder konsolidere deres omdømme og strategi 
omkring ”det gode råd gør forskellen”. De nærmeste konkurrenter besidder ikke tilsvarende viden omkring 
så bredt et produktsortiment, og derfor vurderes det at Matas ressourcer på disse områder giver dem 
konkurrencemæssige fordele.  

122 Prospekt s. 68 
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3.3.4 Analyse af kernekompetencer 
Gennemgangen af Matas’ ressourcer har haft til formål at identificere ressourcebasen med de 
kompetencer der kan udnyttes til at give Matas en konkurrencefordel og tilføre værdi fremadrettet. I dette 
afsnit er disse ressourcer og kompetencer sammensat til Matas’ kernekompetencer ved hjælp af en 
funktionsanalyse som ses af figur 3.3b nedenfor. 

  

Funktioner Kompetence

- Dygtige ti l  at implementere strategi (ved indførelse af Club Matas og ClubM)
- Hurtigt reagerende med at gennemføre omstruktureringsprogrammer (foretog hurtige 
og vellykkede ti lpasninger gennem finanskrisen)
- Proaktive i  form af effekteffektiviseringsprogrammer i  virksomheden (gennem 
opdatering af IT-infrastrukturen)

- Leverandøraftaler om produktion af egne mærker, uden pengebinding i  
produktionsanlæg
-Relativ større forhandlingsstyrke hos leverandører end konkurrenterne grundet 
stordriftsfordele da markedsledende

- Stordriftsfordele på centrallagre
- Opdateret IT-infrastruktur, herunder avancerede integrerede ERP og 
lagerstyringssystem

- Stordriftsfordele på distributionen ti l  butikkerne
- Opdateret IT-infrastruktur, herunder avancerede integrerede ERP og 
lagerstyringssystem
- Outsources den fysiske distribution og fokuserer i  stedet på egne kompetencer
- Opdateret IT-infrastruktur, herunder avancerede integrerede ERP og logistikstyring 
systemer
- Bredt produktsortiment, målrettet mod en stor del af markedet, herunder 
omkostningsbevidst målrettet Mass Beauty

- Bredt anerkendt for god kvalitet ti l  rimelige penge
- Bredt anerkendt for god kvalitet af egne varemærker
- Registrering af varemærker og navnerettigheder på det danske og svenske marked, 
herunder også af egne mærker
- Proaktive i  forhold ti l  miljø forhold, blandt andet gennem miljøfond og 
returemballager 
- Bred reklameplatform via webshoppen og ikke mindst CRM af Club Matas

- Grundig intern materialistuddannelse, suppleret med øvrige kurser og incitaments 
program medfører dygtige medarbejdere
- Bredt anerkendt for medarbejdere der yder god service og rådgivning

Salg

Figur 3.3b: Funktionsanalyse

Virksomheds- 
ledelse

Produktion

Lager

Distribution

Marketing
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3.4 Porteføljeanalyse, Boston modellen 
Boston matricen er delt op i en akse med relativ markedsandel samt en akse for markedsvækst, begge 
opdelt i høj og lav. Dette skaber fire områder i modellen123: Dogs, Question marks, Stars, og Cash cows. En 
afbalanceret produktportefølje i Boston-modellen vil bestå af en portefølje med Cash cows, der gennem 
stort cash flow kan finansiere vækst i nuværende og potentielle Stars. Samtidig bør der være Question 
marks der i fremtiden kan udvikle sig til Stars. Dogs skal observeres for at vurdere, hvorvidt produkterne 
kan finansiere sig selv eller bør skrottes. En virksomhed bør så vidt muligt søge at have produkter 
repræsenteret inden for alle fire felter. 

Anvendelsen af Boston-modellen er som udgangspunkt mest hensigtsmæssig at anvende til at analysere på 
produktniveau, men i dette afsnit vil analysen blive foretaget på segment niveau. Dette skyldes det brede 
produktsortiment som Matas fører, hvor der jf. bilag 3 føres over 574 mærker alene. Dette vil gøre analysen 
særdeles omfattende, hvorfor der er afgrænset fra dette. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at der 
kan være enkelte produkter under de fire produktsegmenter, der kan ligge forskellige steder i modellen 
end den samlede vurdering af segmenterne. 

Som oplyst i oversigten på bilag 5, oplyser Matas ikke den totale omsætning fordelt på det danske 
skønheds- og sundhedsmarkeds 4 segmenter, men oplyser i stedet selskabets omsætning fordelt på de 5 
butikskoncepter. I analysen vil der derfor tages udgangspunkt i omsætningen for de 4 markedssegmenter 
Mass Beauty, High-End Beauty, VMS og OTC. Samtidig offentliggør Matas ikke detaljerede 
resultatopgørelser for deres 5 butikskoncepter, og således er det heller ikke muligt at analysere på andet 
end netop omsætning på de 4 markedssegmenter. I forhold til Boston-modellens placeringer af porteføljen 
i forhold til cash flow og overskud er det i analysen efter bedste evne forsøgt at vurdere dette på baggrund 
af egen tilvirkning. 

Markedsandelene i 2012 og -væksten fra 2002 – 2012 er de 2 afgørende faktorer for at placere de 4 
produktsegmenter i modellen og kan jf. bilag 6 sammenfattes i nedenstående figur 3.4124. 

 

  

123 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 99 
124 Uddrag af bilag 6 

Segment
Matas' 

markedsandel på 
segmenterne

Matas' vækst i 
markedsandelen 

fra 2002-2012

Forventet fremtidig 
udvikling i markeds-
væksten (til 2017)

Andel af 
omsætning

Mass Beauty 29% 10% 3,5-4,5 % 45%
High-End Beauty 62% 8% 3,0-4,0 % 38%
VMS 26% -5% 1,0-2,0 % 11%
OTC 15% 9% 2,5-3,5 % 5%
Webshoppen - - - 1%

100%

Figur 3.4a: Matas' markedsandele
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3.4.1 Mass Beauty 
Segmentet udgør ca. 45 % af Matas’ samlede koncernomsætning, og udgør således den største del af 
Matas’ omsætning, hvorfor segmentet er særdeles væsentligt for Matas. Matas’ markedsandel udgør 29 % 
og den har i perioden 2002-2012 steget med 10 % point. Væksten i markedsandele skyldes til dels en vækst 
gennem køb af associerede butikker. Væksten i disse markeder følger BNP-væksten og privatforbruget og 
er afhængig af de faktorer, som er omtalt i PEST analysen, og det forventes at markedsvæksten indtil 2017 
for Mass Beauty vil udgøre 3,5-4,5 %. 

Da Matas har en relativ høj markedsandel, der er opnået gennem køb af associerede butikker, og 
sammenholdt med en forventet fremtidig vækst i markedet, må det forventes at Matas også fortsat kan 
holde en relativ høj markedsandel samt sikre en vækst i segmentet. 

Overskuddet fra segmentet må antages at være relativt stort og ligeledes cash flowet. Dette antages bl.a. 
på baggrund af segmentet indeholder en lang række af egne mærker, hvor produktionen er outsourcet. 
Dertil kommer at segmentets omsætning udgør en stor volumen, og da Matas har stordriftsfordele på 
lager, logistik og distribution, hvorfor kostpriserne på produkterne kan holdes relativt lave. Matas’ strategi 
for segmentet er endvidere at øge væksten på det nuværende marked til dels gennem nuværende 
produkter samt gennem løbende produktudvikling. 

Samlet set vurderes Mass Beauty segmentet at være stars med en andel af samt retning mod cash cow. 

3.4.2 High-End Beauty 
Segmentet udgør ca. 38 % af Matas’ samlede koncernomsætning, og udgør således den næst største del af 
Matas’ omsætning. Segmentet er på samme måde som med Mass Beauty særdeles væsentligt for Matas. 
Matas’ markedsandel udgør hele 62 % og den har i perioden 2002-2012 steget med 8 % point. Væksten i 
markedsandele skyldes til dels en vækst gennem køb af associerede butikker. Væksten i disse markedet 
følger BNP-væksten og privatforbruget og er afhængig af de faktorer, som er omtalt i PEST analysen, og det 
forventes at markedsvæksten indtil 2017 for High-End Beauty vil udgøre 3-4 %. 

Matas’ markedsledende position er ligeledes opnået gennem køb af associerede butikker, og samtidig har 
Matas gennem sit landsdækkende butiksnetværk i højere grad kunnet tiltrække distributionsaftaler med 
leverandørerne af High-End Beauty produkter. Sammenholdt med en forventet fremtidig vækst i markedet, 
må det antages at Matas også fortsat kan holde en relativ høj markedsandel samt sikre en vækst i 
segmentet. 

Overskuddet fra segmentet må også antages at være relativt stort og ligeledes cash flowet. Dette antages 
på samme måde som for Mass Beauty segmentet. 

Samlet set vurderes High-End Beauty segmentet at være halv stars og halv cash cow. 

3.4.3 VMS 
Segmentet udgør blot ca. 11 % af Matas’ samlede koncernomsætning, og er således den næst mindste del 
af Matas’ omsætning. Segmentet er således mindre betydningsfuldt. Matas’ markedsandel udgør 16 % og 
den har i perioden 2002-2012 faldet med 5 % point. Faldet skyldes primært den øgede konkurrence på 
netop dette segment, hvor der som beskrevet i PEST analysen er kommet en lang række niche butikker, 
især online. Det forventes at markedsvæksten indtil 2017 for VMS vil udgøre 1-2 %. 

Matas’ landsdækkende butiksnetværk samt webshop sikrer et relativt lavt omkostningsniveau, hvorfor det 
antages at segmentet bidrager med overskud, om end i et lavere niveau. Cash flowet antages ligeledes at 
være nogenlunde neutralt. 

Samlet set vurderes VMS segmentet at være dog. 
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3.4.4 OTC 
Segmentet udgør blot 5 % af Matas’ samlede koncernomsætning, og er Matas’ mindste segment. Matas’ 
markedsandel udgør blot 8 % men i perioden 2002-2012 dog steget med 9 % point. Væksten i 
markedsandele skyldes til dels en vækst gennem køb af associerede butikker, samt at der kan købes flere 
produkter uden for apotekerne, som følge af liberaliseringen af apotekerloven jf. PEST analysen.. Det 
forventes at markedsvæksten indtil 2017 for OTC vil udgøre 2,5-3,5 %. 

OTC-segmentet er jokeren hos Matas. Væksten på dette marked er nemlig afhængig af lovgivning omkring 
salg af produkter uden for apotekerne. 

Overskuddet fra segmentet må også antages at være relativt lille og med et tilsvarende lavt cash flow. 
Strategien er således markedsudvikling som følge af en eventuel liberalisering af Apotekerloven. 

Samlet set vurderes OTC segmentet at være halv dog og halv question mark. 

3.4.5 Samlet portefølje oversigt 
I den følgende figur 3.4b er Matas’ segmenter placeringer indsat i Bostonmodellen.  

1) Mass Beauty – star, 

2) High-End Beauty – star, 

3) VMS – dog og 

4) OTC – questionmark/dog 
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3.5 Konkurrence- og vækststrategier 
I kapitel 2 blev Matas’ strategier til opnåelse af mission og vision beskrevet. De overordnede strategiske 
mål er uddybet i det følgende: 

• Udvikle og øge værdien af Club Matas loyalitetsprogrammet (og det tilknyttede ClubM 
partnernetværk). Formålet er at øge transaktionsstørrelsen og købsfrekvensen for medlemmerne, 
hvilket skal ske gennem målrettet markedsføring baseret på historik, samt fortsat at øge 
medlemsantallet. 

• Udbygge og konsolidere Matas’ butiksnetværk og optimere den operationelle platform. 
Udbygningen af butiksnetværket skal ske gennem ny åbninger og udvidelse af eksisterende 
butikker, samt ved opkøb af associerede butikker. Optimering af den operationelle plat form skal 
fortsat ske gennem optimeringsprogrammet ”Sales Excellence” samt gennem optimering af 
produktmix, logistik, lager og administration. 

• Udbygge og udvikle Matas’ Webshop. Selskabets ledelse vurderer at der fortsat er betydeligt 
potentiale for webshoppen. Potentialet skal udnyttes via online tilbud, eksklusive online produkter 
og via en kommerciel integration til Club Matas og ClubM medlemskaberne. 

• Lancere og udbygge Matas’ nye butikskoncept, StyleBox. Konceptet består af selektive produkter 
inden for hårpleje, neglepleje og makeup som ikke indgår i Matas’ øvrige butikker, og hvor der er 
mulighed for at få behandling i butikken med netop disse produkter. Et par af de tidligere 
Esthetique butikker blev i 2013 åbnet som StyleBox butikker og de resterede butikker forventes 
åbnet i 2014, og erfaringerne fra disse skal anvendes til at vurdere potentialet i konceptet. Hvis 
konceptet som forventet bliver velmodtaget er det planen at der skal åbnes op mod 50 StyleBox 
butikker i regionale indkøbscentre i de større byer i Danmark. 

• Udvide selektivt til beslægtede områder, herunder til det Danske Apoteksmarked, hvis de 
fornødne juridiske rammer etableres. Ledelsen vurderer løbende mulighederne for at udvide 
forretningen til beslægtede områder, hvor det med Matas’ nuværende kompetencer vurderes 
værende muligt at opnå vækst og lønsomhed. Markedet for receptmedicin kan være et eksempel 
på sådan en mulighed, hvor Matas med sit nuværende setup kan opnå synergi effekt. 

Konkurrencestrategierne vil blive analyseret på baggrund af Porters konkurrencestrategier samt ved en 
analyse af de anvendte strategiske netværk. Vækststrategierne vil blive analyseret på baggrund af H.I. 
Anshoffs vækstmatrice.  
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3.5.1 Konkurrencestrategier 

3.5.1.1 Porters konkurrencestrategier 
På baggrund af virksomhedens interne ressourcer og kompetencer, samt på baggrund af virksomhedens 
strategiske position, vælges virksomhedens konkurrencestrategi. Jf. M. Porter kan en virksomhed kun opnå 
succes, hvis den følger en af de generiske strategier125. De generiske strategier består af kombinationen 
mellem den konkurrencemæssige sigte, dvs. en stor eller lille andel af totalmarkedet samt den 
konkurrencemæssige fordel, dvs. lave omkostninger eller differentiering. Porter beskriver således følgende 
tre overordnede strategier. Analysen af Matas’ samt de nærmeste konkurrenters konkurrencestrategier er 
foretaget på segment niveau, og de valgte strategier er indsat i Porters matrice jf. figur 3.5a. 

Omkostningslederstrategi 

Matas’ Mass Beauty segment har en relativ stor markedsandel jf. bilag 6.  Gennem stordriftsfordele samt 
den nye implementerede IT-infrastruktur fokuserer Matas på at være omkostningsledende. Dette 
underbygges endvidere af selskabets definerede strategiske mål om at ”Udbygge og konsolidere Matas’ 
butiksnetværk og optimere den operationelle platform”. 

Differentieringsstrategi 

Matas’ High-End Beauty segment har også en relativ stor markedsandel jf. bilag 6. Segmentet har fokus på 
luksusbehovet, hvorfor produkterne er differentieret. Matas vil med StyleBox konceptet endvidere søge en 
øget differentiering, hvilket ligeledes underbygges af selskabets egen strategi om at ”Lancere og udbygge 
Matas’ nye butikskoncept, StyleBox”. 

Fokusstrategi 

VMS segmentet har en mindre markedsandel jf. bilag 6. Produkterne er differentieret på sundhed og helse, 
men til konkurrencedygtige priser. 

Matas’ OTC segment har en relativ lav markedsandel, jf. bilag 6. Produkterne er differentieret på 
liberaliserede lægemidler. Matas’ strategiske position gør at selskabet er interesseret i at fokusere på 
håndkøbsmedicinmarkedet, og dette er ligeledes beskrevet i deres overordnede strategi om at ”Udvide 
selektivt til beslægtede områder, herunder til det Danske Apoteksmarked, hvis de fornødne juridiske 
rammer etableres”.  

125 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 106 
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3.5.1.1.4 Matas’ valgte konkurrencestrategier i Porters generiske strategier 

I det følgende ses Matas’ konkurrencestrategier. 

1) Mass Beauty – omkostningsledende, 2) High-End Beauty – differentiering, 3) VMS – fokus og 4) OTC 
fokus 

 

A) The Body Shop har en relativ lav markedsandel primært inden for Mass Beauty og har en fokus strategi, 
der går ud på at dække storbyerne126 med et begrænset udvalg. Den valgte strategi adskiller sig således fra 
Matas’ strategi om at være omkostningsledende. 

B) Helsam har også en relativ lav markedsandel inden for VMS, hvor produkterne til dels markedsføres på 
en differentieret fokusstrategi. Det er til dels samme strategi som Matas anvender, dog ligger Matas’ i 
matricen tættere på omkostningsleder strategien, da Matas’ distributions- og butiksnetværk også ligger til 
grund for VMS segmentet. 

C) Sephora har en relativ lav markedsandel, primært med differentierede produkter indenfor High-End 
Beauty og eget udviklede varemærke. Sephora søger en differentierings strategi ligesom Matas, men Matas 
har en væsentlig større markedsandel og Sephora søger således en differentierings/fokus strategi. 

D) Supermarkederne har derimod en større markedsandel inden for Mass Beauty end de førnævnte 
konkurrenter, med et mål om at være omkostningsleder. Det er samme strategi som Matas, og 
supermarkederne har tilsvarende distributions- og salgsnetværk som Matas. Det vurderes dog, at Matas 
som enkelt virksomhed har en relativt større markedsandel end de enkelte supermarkedskæder, hvorfor 
Matas strategi peger mod omkostningsleder. 

E) Apotekerne har en stor markedsandel inden for lægemidler, herunder OTC. Monopolet inden for 
lægemidler giver en prisstrategi der til dels er givet af leverandørerne, og til dels er differentieret mod de 
enkelte produkter. Denne strategi ligger på nuværende tidspunkt et stykke fra Matas’, da Matas ikke har 
mulighed for at udbygge markedsandelene med nuværende lovgivning. 

  

126 www.thebodyshop.dk/services/storelocator-search.aspx 
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De blå cirkler med tallene 1-4 er Matas’ konkurrencestrategier for de fire segmenter.
Den grønne farve illustrerer konkurrenternes placering i figuren på det danske marked.

Figur 3.5a: Porters generiske strategier
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3.5.1.2 Strategiske netværk 
Til at opnå de konkurrencemæssige fordele og til at opnå vækst, har Matas som tidligere beskrevet valgt at 
indgå i en række strategiske netværk. Fordelene ved at indgå i strategiske netværk er netop at overlade en 
række funktioner til andre, eller løse funktionerne i fællesskab127. 

Der er også etablerede strategiske alliancer især gennem leverandøraftalen med Persano. Alliancen er 
vertikal, da produktionen som Persano udfører, indgår som en del af Matas’ værdikæde. Dette kan være 
med til at forøge Matas forhandlingsstyrke i forhold til kunder og konkurrenter. 

Som beskrevet i afsnittet om interne ressourcer har Matas endvidere outsourcet den fysiske distribution fra 
centrallageret til kunderne og butikkerne til en ekstern leverandør. 

Tidligere indgik franchises som en del heraf, da mange af de enkelte Matas butikker var selvejende. I 
forbindelse med 2007 akkvisitionen blev de fleste associerede butikker dog indlemmet i koncern, og der er 
pt. blot omkring 35 associerede butikker tilbage. Fordelen ved franchising er bl.a. at det ikke kræver større 
investeringer eller løbende økonomisk støtte for selskabet. Til gengæld skal værdiskabelsen deles. 

3.5.2 Vækststrategier 

3.5.2.1 Anshoffs vækstmatrice 
Væksten er en af de finansielle værdidrivere der kan medføre en forøgelse af virksomhedsværdien. 
Væksten alene er dog ikke nødvendigvis et udtryk for en automatisk medfølgende værdiskabelse. Afkastet 
på de investeringer der fører til væksten skal således dække kapitalomkostningerne fremadrettet før 
væksten er værdiskabende. De ikke finansielle værdidrivere der kan have betydning for vækststrategien er 
ligeledes analyseret på baggrund af selskabets ressourcer og kompetencer samt strategiske placering. Det 
kan være forhold som yderligere mulighed for stordriftsfordele og dermed reducering af risikoen for at 
konkurrenterne øger væksten. 

Til vurdering af Matas’ vækststrategier på de fire segmenter, samt til at sammenholde strategierne med 
konkurrenternes, anvendes Anshoffs vækstmatrice128. Matricen viser opdelingen af nuværende og nyt 
marked i forhold til nuværende og nye produkter. Inden for matricen er der således to overordnede 
vækststrategier, intensivering og diversifikation. 

3.5.2.1.1 Intensivering 

Ved intensivering udbygger virksomheden dens position med udgangspunkt i de allerede eksisterende 
produkter og de nuværende markeder. Ved denne overordnede vækststrategi kan virksomheden tage 
udgangspunkt i dens nuværende mission, samt virksomhedens eksisterende ressourcer og kompetencer. 
Intensiveringen opdeles i følgende tre del strategier: 

Markedspenetrering 

Ved markedspenetrering fokuserer virksomheden på at øge salget af eksisterende produkter på 
eksisterende markeder. Dette kan ske ved forøgelse af markedsandele. Væksten ved valg af denne strategi 
kan på længere sigt stagnere når markedet når et mætningspunkt, hvilket kan tvinge virksomheden til at 
vælge andre vækststrategier. 

Produkterne i Mass Beauty og High-End Beauty segmenterne er begrænset til det nuværende marked, og 
graden af produktudvikling er relativ lav. Samtidig har Matas’ ledelse beskrevet de overordnede strategier 

127 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 108 
128 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 112 
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som værende, ”at udvikle og øge værdien af Club Matas loyalitetsprogrammet (og det tilknyttede ClubM 
partnernetværk)” samt ”at udbygge og udvikle Matas’ Webshop”. Matas’ ressourcer og kompetencer, 
herunder de strategiske netværk med leverandører, underbygger denne vækststrategi for de to segmenter, 
især gennem forøgelse af transaktionsstørrelsen og købsfrekvensen samt gennem videreudvikling af 
webshoppen. 

Markedsudvikling 

Væksten gennem markedsudvikling sker ved at øge salget af eksisterende produkter til nye markeder. 
Strategien kan være en naturlig efterfølger til markedspenetreringen, dvs. når de tidligere markeder når 
mætningstidspunktet, og der findes nye markeder med vækstpotentiale. 

Produkterne i OTC segmentet er strategisk rettet mod nuværende produkter, men på et relativt nyt 
marked. En yderligere liberalisering af Apotekerloven vil medføre en relateret diversifikations 
vækststrategi, nærmere beskrevet i følgende afsnit ”Diversifikation”. 

Produktudvikling 

Hvor de to første strategier tog udgangspunkt i de nuværende produkter, tager produktudviklingsstrategien 
udgangspunkt i at udvikle nye produkter til de eksisterende markeder. Produktudviklingen kan ske på 
baggrund af virksomhedens knowhow, og dækker således både forbedringer på nuværende produkter samt 
udvikling af helt nye. 

Produkterne i VMS segmentet er primært rettet mod det nuværende marked, men Matas ser muligheder 
for produktudvikling og diversifikation. 

3.5.2.1.2 Diversifikation 

Diversifikation strategien indebærer nye produkter på nye markeder. Strategien indebærer at 
virksomheden bevæger sig ud over dens nuværende mission, og indebærer således også en øget risiko. 
Strategien ses oftest anvendt når intensiveringsstrategierne ikke længere kan skabe vækst. 
Diversifikationsstrategien opdeles i to underliggende strategier. 

Relateret diversifikation 

Ved relateret diversifikation søger virksomheden at udnytte eksisterende knowhow, ressourcer og 
kompetencer til at skabe synergi med den eksisterende teknologiske formåen og markedsføring. 

Ved en yderligere liberalisering af Apotekerloven vil Matas’ ledelse vælge relateret diversifikation som 
vækststrategi mod dette marked. Dette er bl.a. på baggrund af, at Matas kan bruge nuværende knowhow, 
ressourcer og kompetencer til at skabe synergier på det nye marked. Distributions- og salgsnetværk er 
allerede etableret og nuværende ressourcer og kompetencer indenfor håndteringen af håndkøbsmedicin vil 
endvidere give en base til brug for håndteringen af øvrige lægemidler. Strategien vil dog først blive relevant 
at følge ved en liberalisering. 

Konglomerat diversifikation 

Gennem konglomerat diversifikation søger virksomheden at skabe nye produkter på nye markeder, uden 
virksomheden har nogen øvrig form for kompetencer inden for dette. Eksempler på virksomheder med 
konglomerat diversifikation som valgt strategi er bl.a. Mærsk (Olie, Shipping, tidligere supermarked, 
aktionærer i banker mv.), Virgin Group (alt fra tog, musik til rumfart) og Danisco (enzymer, tidligere 
sukkerfabrik mv.). Denne vækststrategi er ikke en strategi Matas’ historisk set har anvendt, og der er intet 
der indikerer at selskabets ledelse fremadrettet vil vælge denne strategi. 
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3.5.2.1.3 Matas’ valgte vækststrategier i Anshoffs vækstmatrice 

I det følgende ses Matas’ vækststrategier. 

1)-2) Strategien for Mass Beauty og High-End Beauty er markedspenetrering, 3) Strategien for VMS 
segmentet er produktudvikling og 4) Strategien for OTC segmentet er markedsudvikling 

 

The Body Shop (A) fører eksisterende produkter på primært i storbyerne, hvorfor de har muligheder for at 
komme ind på nye markeder. Den valgte strategi er således mest markedspenetrering men med mulighed 
for markedsudvikling. 

Helsams (B) produkter er til dels baseret på det nuværende marked, og til dels mod det nye 
sundhedsmarked. Strategien er således produktudvikling til dels med relateret diversifikation. 

Sephora (C) er forholdsvis nye på det danske marked, og har tilsvarende produktkatalog som Matas inden 
for Mass Beauty og High-End Beauty.  Strategien er således markedsudvikling med retning mod 
markedspenetrering. 

Supermarkederne (D) fører eksisterende produkter på det eksisterende marked, og følger således en 
markedspenetreringsstrategi. 

Apotekerne (E) fører deres produkter på det nuværende marked, men med produktudvikling i takt med ny 
forskning. Strategien er således primært markedspenetrering med en del mod produktudvikling.  
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De blå cirkler med tallene 1-4 er Matas’ vækststrategier for de fire segmenter.
Den grønne farve illustrerer konkurrenternes placering i figuren på det danske marked.

Figur 3.5b: Anshoffs vækstmatrice
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3.5.2.2 Organisk vækst eller opkøb 
Væksten ved de valgte strategier kan opnås enten ved organisk vækst eller opkøb eller fusion. For Matas 
har den organiske vækst været en fast bestanddel historisk. Dette ses gennem 
effektiviseringsprogrammerne og samarbejdsaftalerne med leverandørerne, hvilket har medført 
konkurrence dygtige priser der underbygger den organiske vækst. Endvidere har ledelses valgt at fokusere 
på landsdækkende markedsføring til et landsækkende butiksnetværk, hvilket også har medført organisk 
vækst. 

Efter 2007 akkvisitionen indgik de fleste Matas butikker i Matas koncernen. I årene derefter har Matas 
opkøbt/fusioneret med flere af de øvrige Matas butikker, og det er selskabets strategi at opkøbe de 
resterende butikker inden for en kortere årrække. Dette medfører en relativ høj vækst, da disse butikker i 
forvejen har anvendt Matas systemer mv. Som tidligere beskrevet opkøbte Matas i 2013 Esthetique 
Danmark A/S og dennes 9 butikker i Danmark. Når de sidste butikker er opkøbt, vurderes potentialet for 
yderligere opkøb fx som med opkøbet af Esthetique at være begrænset.  
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4 Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen har til formål at fastlægge Matas’ økonomiske situation og formåen, som sammenholdt 
med den strategiske analyse i kapitel 3 giver en forståelse af selskabets værdiskabende evne. Herunder de 
ikke-finansielle værdidrivere som gennemgået i kapitel 3, samt de finansielle værdidrivere som gennemgås i 
indeværende kapitel.  

4.1 Regnskabskvalitet 
Ved udarbejdelsen af regnskabsanalysen er regnskabskvaliteten vigtig at tage stilling til. Her sikres det at 
ændringerne i nøgletallene afspejler reelle ændringer i virksomhedsdriften, og ikke blot er et udtryk for 
forskelle i den regnskabsmæssige behandling. 

4.1.1 Regnskabspraksis 
Matas aflægger koncernregnskab efter IFRS (International Financial Reporting Standards), som godkendt af 
EU, og danske oplysningskrav til årsrapporter for klasse C-virksomheder. Dette har selskabet gjort i de 
seneste 5 regnskabs år. Opdateringer til IAS’er og IFRS’er, og dermed ændringer til regnskabspraksis, blev 
implementeret i henholdsvis 2009/10, 2010/11, 2011/12 samt i 2012/13, uden dette påvirkede 
indregningen og målingen for regnskabsåret. Det har derfor ikke været nødvendigt at tage højde for 
eventuelt forskellig regnskabspraksis perioderne imellem til brug for reformuleringerne. 

I regnskabsårene 2008/09- 2012/13 er det gennemgået, hvorvidt der er særlige poster som medfører, at 
der bør korrigeres i sammenligningstallene. Dette kan bl.a. være til- eller frasalg, væsentlige 
omstruktureringsomkostninger mv. Gennemgangen har taget udgangspunkt i de aflagte årsrapporter, og 
viser følgende: 

• 2008/09: Året bød på omkostningsbesparelser, effektiviseringer og omstruktureringer, som følge af 
opbremsning i salgsvæksten. Der blev i året foretaget lagertilpasninger grundet oprydning, hvilket 
påvirkede resultatet negativt med 3, 5 mio. kr. Året bød på køb af 7 eksisterende Matas butikker, 
samt åbning af en ny. Samtidig blev centrallageret ombygget, og der blev påbegyndt fornyelse af 
koncernens IT-infrastruktur. Samlet set udgjorde regnskabsårets investeringer 139,6 mio. kr., heraf 
udgjorde den bogførte værdi af tilgangen på goodwill som følge af køb af de 7 associerede butikker 
85,4 mio. kr. De resterende investeringer udgjorde således 54,2 mio. kr. 

• 2009/10: Året bød fortsat på omkostningsbesparelser, effektiviseringer og omstruktureringer, såvel 
i butikkerne og på hovedkontoret. Endvidere blev der brugt ressourcer på et nyt lagersystem, der i 
de første måneder havde kørt uhensigtsmæssigt. Året bød på køb af 10 associerede Matas 
butikker, samt ombygninger og udvidelser af en øvrig række eksisterende butikker. Projektet med 
fornyelse af koncernens IT-infrastruktur fortsatte gennem året. Samlet set udgjorde regnskabsårets 
investeringer 159,2 mio. kr., heraf udgjorde den bogførte værdi af tilgangen på goodwill som følge 
af køb af de 10 associerede butikker 103,5 mio. kr. De resterende investeringer udgjorde således 
55,7 mio. kr. 

• 2010/11: Omkostningsbesparelser, effektiviseringer og omstruktureringer, såvel i butikkerne og på 
hovedkontoret fortsatte. Året bød på ombygninger og udvidelser af en øvrig række eksisterende 
butikker. Projektet med fornyelse af koncernens IT-infrastruktur fortsatte gennem året. Samlet set 
udgjorde regnskabsårets investeringer 41,5 mio. kr. 

• 2011/12: Omkostningsbesparelser, effektiviseringer og omstruktureringer, såvel i butikkerne og på 
hovedkontoret fortsatte. Året bød på køb af 2 associerede Matas butikker, samt ombygninger og 
udvidelser af en øvrig række eksisterende butikker. Projektet med fornyelse af koncernens IT-
infrastruktur blev i året afsluttet. Samlet set udgjorde regnskabsårets investeringer 61,0 mio. kr. 
heraf udgjorde den bogførte værdi af tilgangen på goodwill som følge af køb af 1 eksisterende butik 
5,2 mio. kr. De resterende investeringer udgjorde således 55,8 mio. kr. 
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• 2012/13: Tidligere års projekter med omkostningsbesparelser, effektiviseringer og 
omstruktureringer, såvel i butikkerne og på hovedkontoret blev afsluttet. Endvidere blev projektet 
med implementeringen af den nye IT-infrastruktur afsluttet. Året bød på køb af 2 associerede 
Matas butikker, samt ombygninger og udvidelser af en øvrig række eksisterende butikker. Samlet 
set udgjorde regnskabsårets investeringer 70,5 mio. kr., heraf udgjorde den bogførte værdi af 
tilgangen på goodwill som følge af køb af de 2 eksisterende butikker 22,0 mio. kr. De resterende 
investeringer udgjorde således 48,5 mio. kr. 

Gennemgangen af begivenhederne i de seneste fem regnskabsår har ikke givet anledning til at foretage 
tilpasninger i resultatopgørelsernes sammenligningstal. De officielle resultatopgørelser fra årsrapporterne 
vil således ligge til grund for reformuleringerne til den videre regnskabsanalyse. 

4.1.2 Revisionspåtegninger 
Matas er som et aktieselskab underlagt revisionspligt, hvilket indebærer at en revisor skal udtrykke sin 
konklusion om hvorvidt regnskabet giver ”et retvisende billede”. 

Til at vurdere regnskabskvaliteten af de fem seneste årsregnskaber er de afgivne revisionspåtegninger 
gennemgået. Målet har været at identificere forbehold eller supplerende oplysninger, der kan indikere at 
koncern- og årsregnskabet ikke er aflagt under forudsætningen om ”et retvisende billede”. Det er ved 
gennemgangen konstateret, at alle revisionspåtegninger er ”blanke”, dvs. uden forbehold eller supplerende 
oplysninger. KPMG afgiver således revisionspåtegningerne med høj grad af sikkerhed om, at koncern- og 
årsregnskaberne giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling, og at 
regnskaberne er aflagt efter den anvendte regnskabspraksis, i dette tilfælde IFRS som godkendt af EU, og 
danske oplysningskrav til årsrapporter for klasse C-virksomheder129. 

Til brug for den følgende reformulering og klassificering, er der således ikke anledning til at anfægte 
indregningen og målingen af posterne i årsregnskaberne. 

4.2 Reformuleringer 
Reformuleringerne af egenkapitalen, resultatopgørelsen, balancen og cash flowet tager udgangspunkt i 
lektor ved CBS Ole Sørensens bog "Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 3. udgave". I 
årsregnskaberne ses det ikke direkte, hvordan virksomheden tjener sit overskud, da der ikke er direkte 
opdeling mellem drifts- og finansieringsaktiviteter. Formålet med reformuleringerne er derfor, at 
klassificere regnskabstallene således, at de netop skelner mellem drifts- og finansieringsaktiviteterne, og på 
den måde identificere virksomhedens værdiskabende evne. Opdelingen mellem drifts- og 
finansieringsaktiviteter giver mulighed for at foretage analyser med bedre sammenligningsgrundlag. 

4.2.1 Egenkapitalopgørelsen 
Egenkapitalen opsummerer alle transaktioner og posteringer, der relaterer sig til ejernes egenkapital i 
virksomheden. Analysen af egenkapitalen sikrer at alle aspekter i relation til ejernes interesse og 
transaktioner med ejerne, bliver berørt. 

I den valgte værdiansættelsesmodel DCF, anvendes det regnskabsmæssige overskud, opgjort på 
totalindkomst basis. Identifikationen af totalindkomsten er i den forbindelse lettet, da selskaber for 
regnskabsår der begyndte efter 1. januar 2009, og som aflægger årsrapport efter IFRS, netop skal 
præsentere en totalindkomstopgørelse130. Der er således i forbindelse med reformuleringen af 
egenkapitalen taget udgangspunkt i årsrapporternes totalindkomstopgørelser. Ved reformulering skal der 
tages højde for klassificerede poster som deklareret udbytte, aktiebaseret vedlæggelse, transaktioner med 

129 Matas A/S årsrapporter 2008/09 til 2012/13, De uafhængige revisors erklæringer 
130 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 162 
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ejerne, årets totalindkomst, samt anden totalindkomst, også kaldet dirty surplus-poster131. Dirty surplus-
posterne er kendetegnet ved at de ikke bogføres via resultatopgørelsen, men direkte på egenkapitalen. 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse for Matas opdeles i: 

• Transaktioner med ejerne: I Matas er de eneste transaktioner med ejerne i de fem seneste 
regnskabsår kapitalforhøjelse i 2009/10 på 632,6 mio. kr., og køb af egne aktier på 0,1 mio. kr. i 
2011/12. Kapitalforhøjelsen skete ved en gældskonvertering af ansvarlig lånekapital, der hidtil var 
klassificeret som langfristet gældsforpligtelse. Der er i den følgende regnskabsanalyse ikke 
foretaget korrektioner af sammenligningstallene i relation til gældskonverteringen mellem 
egenkapital og lang fristede forpligtelser. Således er nøgletal for 2008/09, samt de nøgletal der 
bliver beregnet på baggrund af den gennemsnitlige egenkapital for 2008/09 og 2009/10, ikke blevet 
korrigeret. Der kommenteres i stedet verbalt på den del af udviklingen der vedrører 
gældskonverteringen. Tilsvarende gælder kapitalforhøjelsen i 2007/08, som ligeledes har 
påvirkning på den gennemsnitlige egenkapital i 2008/09. 

• Totalindkomst: Omfatter årets totalindkomst, svarende til årets resultat efter skat, samt anden 
totalindkomst. I anden totalindkomst er indtægter eller udgifter der er ikke er ført via 
resultatopgørelsen specificeret. I Matas har der de seneste fem år været to typer af dirty surplus-
poster, valutakursreguleringer og netto værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat. 

Den reformulerede egenkapitalopgørelse er vist i bilag 8. 

4.2.2 Resultatopgørelsen 
Den reformulerede resultatopgørelse er opgjort på totalindkomstbasis, og den indeholder derfor de 
ovenfor beskrevne dirty surplus-poster. Opgørelsen deles op i driftsoverskud og netto finansielle 
omkostninger. Driftsoverskuddet opdeles endvidere i drifts overskud fra salg samt andet driftsoverskud. 
Denne opdeling foretages for at kunne vurdere lønsomheden ved virksomhedens direkte salgsaktivitet. 
Fælles for både overskud fra salg, andet driftsoverskud og finansielle omkostninger er, at de opgøres på 
efter skat basis. I det følgende er de foretagne omposteringer samt de tilhørende forudsætninger og 
antagelser forklaret. 

Den reformulerede resultatopgørelse er vist i bilag 9. 

4.2.2.1 Bruttoresultat 
I bruttoresultatet er nedskrivningerne på varelageret fratrukket vareforbrug og om klassificeret til ”Andet 
driftsoverskud (efter-skat-poster)”.  

131 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 158 
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4.2.2.2 Skatteallokering 
I årsrapporternes resultatopgørelse udgør skatteomkostningen ét samlet beløb under ”skat af årets 
resultat”. Men både virksomhedens drifts- og finansielle aktiviteter indeholder en del af denne 
skatteomkostning eller -indtægt. Der skal derfor laves en allokering af denne til henholdsvis drifts- og 
finansielle aktiviteter, således disse præsenteres som værende efter skat af. 

Beregningen foretages ved at der først beregnes en skattefordel svarende til 25 % af de finansielle 
aktiviteter. Denne skattefordel reguleres derefter for effekten af rentefradragsbegrænsningen. I Matas 
årsrapporter er skatteværdien af rentefradragsbegrænsningen vist i de respektive årsregnskabers 
skattenoter. Nedenstående tabel 4.2a132 viser skatteallokeringen for årene. 

 

Derefter allokeres forskellen mellem skat jf. resultatopgørelsen, fratrukket den beregnede skat af 
finansielle aktiviteter, og præsenteres som skat af driftsaktiviteterne. 

4.2.2.3 Driftsresultat fra salg, efter skat 
Nedskrivningerne på immaterielle aktiver (goodwill) er korrigeret og om klassificeret til ”Andet 
driftsoverskud (efter-skat-poster)” og skatten er allokeret. Jf. prospektet133 har der i regnskabsåret været 
anvendt 16 mio. kr. til en ”særlig strategisk gennemgang”, som indeholder omkostninger i forbindelse med 
opstarten af børsnoteringen. De 16 mio. kr. er omposteret fra andre eksterne omkostninger til andre 
driftsomkostninger. 

4.2.2.4 Andet driftsoverskud, efter skat 
Her korrigeres for andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger, og der beregnes en skatteeffekt 
herpå. Posterne relaterer sig til tab/gevinst ved salg af materielle aktiver samt erstatninger vedrørende 
lejemål, samt de 16 mio. kr. vedrørende strategiske omkostninger jf. afsnittet ovenover.  

132 Fremgår af note 1 - Skat i bilag 9 
133 Prospektet s. 6 

DKK Mio 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Skat i  henhold ti l  resultatopgørelsen -40,1 -52,9 -72,4 -101,5 -112,7

Skatteeffekt af finansielle poster, netto -307,4 -76,9 -267,7 -66,9 -181,4 -45,4 -132,6 -33,2 -80,6 -20,2
Rentefradragsbegrænsning 53,4 29,0 14,9 19,3 10,7
Skat af driftsoverskud jf. ovenstående 0,1 -0,0 -0,1 0,0 -0,4 0,1 1,4 -0,4 -16,1 4,0
Skat i alt -63,6 -90,8 -102,8 -115,7 -118,1

Tabel 4.2a: Note 1 - Skat
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4.2.2.5 Andet driftsoverskud (efter-skat-poster) 
I posten ”Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)” indgår nedskrivninger og de tidligere beskrevne dirty 
surplus-poster. I forhold til nedskrivninger viser nedenstående tabel 4.2b134 de foretagne nedskrivninger i 
de fem seneste regnskabsår. Nedskrivningerne på varelageret om klassificeres fra vareforbrug til ”Andet 
driftsoverskud (efter-skat-poster)”, imens nedskrivningerne på immaterielle- og materielle aktiver om 
klassificeres fra afskrivninger til ” Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)”. Nedskrivninger på andre 
værdipapirer og kapitalandele på 2,0 mio. kr. om klassificeres fra andre finansielle omkostninger til ”Andet 
driftsoverskud (efter-skat-poster)”. 

 

4.2.2.6 Netto finansielle omkostninger, efter skat 
Jf. afsnittet ”Skatteallokering” beregnes en netto skat af de finansielle omkostninger. Endvidere reduceres 
disse med rentefradragsbegrænsningen. Som beskrevet i afsnittet ovenover omposteres 2,0 mio. kr. til 
nedskrivninger. Der er i gennemgangen af noterne for finansielle poster ikke identificeret væsentlige ej 
fradragsberettigede renteudgifter. 

4.2.3 Balancen  
Den officielle balance inddeler aktiver og passiver ud fra henholdsvis kort- og langfristet aktiver og 
forpligtelser. Hvorimod den reformulerede balance opdeler aktiverne og passiverne i drifts- og finansielle 
aktiver samt drifts- og finansielle forpligtelser. Dette er således i forlængelse af resultatopgørelsens 
opdeling i, hvad der var driftsresultat fra salg, øvrige poster samt finansielle poster. Driftsaktiverne 
fratrukket driftsforpligtelserne giver nettodriftsaktiverne. 

Inddelingen i henholdsvis drifts- og finansielle aktiver samt drifts- og finansielle forpligtelser medfører 
behov for at ompostere relevante poster i forhold til præsentationen i de officielle balancer. I det følgende 
er de foretagne omposteringer samt de tilhørende forudsætninger og antagelser forklaret. 

Den reformulerede balance er vist i bilag 10. 

4.2.3.1 Driftsaktiver 
4.2.3.1.1 Operationel leasing 

Som beskrevet i kapitel 3 omkring Matas’ interne ressourcer, ejer Matas ikke selv butikslokalerne, men har 
valgt at leje dem. Kontrakterne indgås som operationelle leasingkontrakter, der typisk har en løbetid på 2-
10 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb. Hovedparten af leasingkontrakterne indeholder 
ikke betingede ydelser, og for enkelte af kontrakterne er ydelsen variabel afhængig af omsætningen135. 
Matas oplyser i deres årsrapporter hvad de uopsigelige leasingydelser udgør, herunder en opdeling af 
ydelser der forfalder inden for et år, mellem 1-5 år og over 5 år. Den løbende betalte leasingydelse indgår 
som en driftsomkostning i resultatopgørelsen. 

134 Fremgår af note 2 – Nedskrivninger i bilag 9 
135 Matas A/S årsrapport 2012/13, note 29 

DKK Mio 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Imatterielle aktiver -0,2 0,0 -6,5 -3,1 -0,6
Varebeholdninger 0,0 0,0 -6,8 -7,6 0,0
Andre værdipapir og kapitalandele 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0

-0,2 0,0 -15,3 -10,7 -0,6

Tabel 4.2.b: Note 2 -  Nedskrivninger
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En kapitalisering af den operationelle leasing vil som udgangspunkt give et mere retvisende billede af 
Matas’ nøgletal, og vil således også give den efterfølgende budgettering en mere nøjagtig værdi. En 
gennemgang af noten for operationel leasing for de seneste fem års årsregnskaber, er opsummeret i 
nedenstående tabel 4.2c136. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af ovenstående tabel er det konstateret, at et givent års noteoplysning 
året efter er opdateret. Det ses bl.a. i 2009/10 årsrapporten, hvor den samlede operationelle leasingydelse 
udgjorde 200,9 mio. kr. I 2010/11 årsrapporten var sammenligningstallet til netop 2009/10 ændret, således 
den samlede operationelle leasingydelse udgjorde 160,0 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af 
tabellen er senest opdateret tal anvendt, således at den anvendte leasingydelse for 2009/10 er taget fra 
2010/11 sammenligningstal. 

Som udgangspunkt antages det at klassifikationen mellem operationel og finansiel leasing er korrekt 
indregnet og præsenteret i de reviderede årsrapporter. Klassifikationen mellem operationel og finansiel 
leasing defineres i IAS 17137. En af forudsætningerne jf. IAS 17 er, hvorvidt aktivets ejerskab efter 
leasingperiodens udløb overgår til leasingtager.  Ved finansiel leasing overgår ejerskabet til leasing tager, 
mens der ved operationel leasing er tale om en form for leje. Derfor forudsættes det at de operationelle 
leasingkontrakter ikke giver råderetten over de lejede butikker efter kontraktudløb. 

FSR har i deres notat en beskrivelse af håndteringen af leasing i forbindelse med reformulering af 
balancen138. Her beskrives det at leasing bør betragtes som rentebærende gæld, og off-balance sheet 
leasing bør indregnes netop som en del af den rentebærende gæld. Det beskrives endvidere, hvordan 
leasing ydelsen bør renses i driftsomkostningerne, for at undgå at leasing forpligtelsen medtages to gange, 
da den også medtages under rentebærende gæld. Således burde den operationelle leasing præsenteres 
under driftsaktiver og behandles som om, det var finansiel leasing, dvs. med modpost under netto 
finansielle forpligtelser. 

Kapitaliseringen af den operationelle leasing kræver således detaljeret kendskab til en række specifikke 
forhold. I det følgende er overvejelserne omkring kapitaliseringen af den operationelle leasing gennemgået. 

Hvad indikerer behov for kapitalisering? 

• Hvis kontrakterne ikke forlænges/fornys er der ingen butikker, og således mangler grundlaget for 
den fremtidige drift. 

• Når butikkerne ikke er aktiveret ser det som udgangspunkt ud til at omsætningen generes gennem 
den nuværende aktiv-base (nettodriftsaktiverne), hvilken AOH bliver beregnet på grundlag af. Dog 

136 Egen tilvirkning på baggrund af noterne for operationel leasing jf. årsrapporterne 
137 IAS 17 
138 ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele” s. 12, FSR, december 2002, s. 105 

DKK Mio 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
0-1 år 42,3 20,9 87,5 91,9 89,7 85,8

1-5 år 223,0 25,3 70,9 54,2 54,2 31,5
> 5 år 14,5 0,7 1,6 0,0 1,5 0,0
Total 279,8 46,9 160,0 146,1 145,4 117,3
Indregnet i  resultatopgørelsen 122,5 118,4 130,6 134,7 145,0 149,0

Tabel 4.2c: Operationel leasing
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skabes omsætningen netop gennem salget i de lejede butikker, og det vil således give et mere 
retvisende billede af AOH, hvis de leasede butikker blev indregnet som et driftsaktiv. 

Konsekvenser for regnskab og nøgletal ved kapitalisering? 

• Nettodriftsaktiverne og således AOH vil blive negativ påvirket, da samme omsætning generes af en 
større aktiv masse. Dermed vil ROIC også blive påvirket. Ved konstant forhold mellem omsætning 
og leasingforpligtelse vil det fremtidige cash flow ikke blive påvirket. 

• Gearingen vil endvidere stige grundet større gæld. Dette vil have en negativ påvirkning på 
opgørelsen af wacc’en da kapitalforhold spiller ind.  

• Summen af afskrivninger og finansielle omkostninger på leasing vil som udgangspunkt være 
forskellig for de nuværende afholdte driftsomkostninger. Dette vil påvirke driftsnøgletal, herunder 
ROE og ROIC og samtidig værdien af det fremtidige cash flow. 

Hvad taler imod kapitalisering? 

• Butikkerne ejes ikke efter leasingperiodens ophør, og der vil således fortsat skulle indgås nye 
kontrakter for samme butikker. Bl.a. har størstedelen af kontrakterne en opsigelsesperiode på 
under 1 år, hvilket indikerer at Matas ikke har til hensigt at overtage lokalerne. 

• For at kunne opgøre en retvisende kapitaliseringsforløb kræver det detaljeret viden om: 
o  de nuværende kontrakternes løbetid, for at kunne opgøre en præcis periodisering af rest 

forpligtigelsen, herunder afdragsprofil 
o  virksomhedens renteprofil, for at kunne opgøre hvor stor en del af leasing ydelsen der 

relaterer sig til finansielle omkostninger 
o samt aktivets levetid, for at kunne beregne et afskrivningsgrundlag 

• Niveauet for de faktisk afholdte leasingomkostninger i resultatopgørelserne overstiger væsentligt 
fra det forrige års 0-1 års forpligtelse. Dette kan skyldes at den udgiftsførte leasingomkostning er på 
baggrund af 12 måneder, hvorimod forpligtelsen er mellem 0-12 måneder. Det medfører en relativt 
stor forskel mellem forpligtelsen (den rentebærende gæld) og den faktiske leasingydelse. 
Forskellen vil ikke kunne forklares ved rente og omkostninger. 

• Hvis der beregnes en afskrivning og finansiel omkostning, vil denne ligge væsentlig under året 
faktiske afholdte leasingomkostninger, hvilket vil forbedre driftsnøgletal. 

Konsekvenser for regnskab og nøgletal? 

• Den faktiske afholdte leasingomkostning bliver budgetteret som en del af omkostningerne og følger 
således forholdet mod omsætningen. Cash flowet påvirkes den vej igennem. 

• Samme konsekvenser som ved kapitalisering, med modsat fortegn. 

På baggrund af ovenstående argumenter for og imod en kapitalisering af den operationelle leasing 
forpligtelse, er det valgt ikke at aktivere den operationelle leasing forpligtelse. Det fremtidige frie cash flow 
bliver således fremadrettet påvirket af leasingydelserne gennem driftsomkostningerne. 

4.2.3.1.2 Udskudte skatteaktiver 

Udskudt skat opstår som regel fra forskelle i beregningen af driftsoverskuddet i den skattepligtigindkomst 
og i årsrapporten samt som følge af skattemæssige underskud der opfylder kriterierne for at blive 
indregnet. Udskudt skat indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, som de forventes at 
blive anvendt til, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte 
skatteforpligtelser. 
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Udskudt skat er således primært relateret til driften, hvorfor Matas’ udskudte skatteaktiver og 
skatteforpligtelser klassificeres som driftsaktiver og driftsforpligtelser. 

4.2.3.1.3 Andre tilgodehavender 

Matas’ andre tilgodehavender består jf. de officielle regnskaber af dagsværdi af afledte finansielle 
instrumenter samt øvrige tilgodehavender. Da der ikke er nærmere beskrivelse af hverken finansielle 
instrumenter eller øvrige tilgodehavender, er der ikke tilstrækkelig information til at kunne ompostere 
eventuelle tilgodehavende renter. Andre tilgodehavender er således vurderet som værende driftsaktiver. 

4.2.3.1.4 Driftslikviditet 

Driftslikviditeten er den buffer der er nødvendig for at kunne betale regninger, efterhånden som de 
forfalder139. I dag placerer de fleste virksomheder dagligt likvider på rentebærende konti, hvor likviderne 
umiddelbart er en del af de nettofinansielle forpligtelser. I Matas tilfælde vurderes det dog, at der er behov 
for at have en vis driftslikviditet. Grundet det relative høje lager flow og behovet for en større 
kontantbeholdning, er driftslikviditeten fastlagt til at udgøre 1 % af den samlede omsætning, og beløbet 
omposteret til driftsaktiver. 

4.2.3.2 Driftsforpligtelser 
4.2.3.2.1 Udskudte skatteforpligtelser og skyldige selskabsskatter 

Klassificeringen af den udskudte skat er beskrevet under driftsaktiverne. 

Skyldige selskabsskatter er en nettopost bestående af de tidligere tilgodehavende selskabsskat under 
aktiver og skyldig selskabsskat under passiverne. Matas oplyser ikke yderligere vedrørende disse 
regnskabsposter, og på baggrund har en yderligere opdeling ikke været mulig. Skyldige selskabsskatter 
klassificeres derfor som driftsforpligtelser. 

4.2.3.2.2 Anden gæld 

Matas’ anden gæld består jf. de officielle regnskaber af henholdsvis kortfristet gæld, heri dagsværdi af 
afledte finansielle instrumenter, momsgæld, feriepengeforpligtelse og løn relaterede gældsposter mv., 
samt langfristet gæld bestående af forpligtelser vedrørende medarbejderobligationer. De finansielle 
instrumenter jf. tabel 4.2d140 er i 2012/13 udløbet, og vedrørte renteswaps, hvorfor de er valgt omposteret 
til finansierings forpligtelser. Tilsvarende er medarbejder obligationer vurderet som værende finansierings 
forpligtelse, hvorfor disse også omposteres. 

 

De øvrige poster vurderes som værende driftsforpligtelser. 

  

139 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 183 
140 Egen tilvirkning på baggrund af noterne for anden gæld jf. årsrapporterne 

DKK Mio 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Dagsværdi af finansielle instrumenter 8,6 71,2 44,6 0,0 3,1 0,0
Medarbejderobligationer 0,0 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6

Tabel 4.2d: Anden gæld 
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4.2.3.3 Ikke kerne-driftsaktiver 
Andre værdipapirer og kapitalandele vedrører jf. de officielle regnskaber ejerandele i kontokortordninger i 
indkøbscentre. De er i den officielle balance klassificeret som værende finansielle aktiver. Der er i denne 
sammenhæng tale om strategiske investeringer, hvorfor et eventuelt udbytte eller afkast ikke har 
forbindelse til Matas kerneaktivitet. De er således klassificeret som ikke kerne-driftsaktiver. 

4.2.3.4 Netto finansielle forpligtelser 
De netto finansielle forpligtelser udgøres af den likvide beholdning fratrukket den ovenstående beregnede 
driftslikviditet, den kapitaliserede leasing, kort- og langfristet gæld til kreditinstitutter, sikringsinstrumenter 
og medarbejderobligation jf. ovenfor, samt ansvarlig lånekapital. 

Den ansvarlige lånekapital blev som tidligere beskrevet gældskonverteret til egenkapital i 2008/09, og er 
indtil da blevet klassificeret som værende en finansiel forpligtelse, da der var en række udbytte- og rente 
vilkår tilknyttet. 

4.2.4 Pengestrømsopgørelsen 
Når der skal budgetteres fremtidige pengestrømme, skal der skelnes mellem pengestrømme der er generet 
på baggrund af driftsaktiviteten (det frie cash flow) og pengestrømme der vedrører nettoudbetalingen til 
virksomhedens kapitalindskydere, dvs. finansieringsaktiviteterne141. I den officielle pengestrømsopgørelse 
fra årsrapporterne vises pengestrømme fra driftsaktivitet +/- pengestrøm fra investerings- og finansierings 
aktivitet og resultatet giver ændringen i likviderne. 

I den reformulerede pengestrømsopgørelse, som vist i bilag 11, vises henholdsvis pengestrømme fra 
driftsaktiviteten minus investering i driften, hvilket er lig med det frie cash flow. Samtidig vises 
nettoudbetalinger til ejerne plus nettobetalinger til/fra obligationsindehavere og udstedere, hvilket således 
er lig nettoudbetalingerne fra finansieringsaktiviteterne. 

Som det ses i kapital 6.11 Proforma regnskaber, udgøres det frie cash flow opgjort på baggrund af den 
reformulerede resultatopgørelse og balance, af et mindre forskelligt beløb end det frie cash flow opgjort på 
baggrund af den reformulerede pengestrømsopgørelse. 

Der kan være flere grunde til forskellen, og flere udfordringer i at få den til at være helt ens. Der er 
foretaget klassifikation af ændringen i driftslikviditeten, og der er endvidere taget højde for skat på netto 
rentebetalingerne. Endvidere kan transaktioner i finansielle aktiver, aktiverede renter samt effekter fra køb 
og salg af virksomheder påvirke cash flowet forskelligt, og således udgøre forskellen. Forskellen udgør for 
2010/11 23 mio. kr. svarende til 6 %, for 2011/12 25 mio. kr. svarende til 5 % og for 2012/13 11 mio. kr. 
svarende til 3 %. Det reformulerede cash flow vurderes således at være sandsynliggjort til den officielle 
pengestrømsopgørelse jf. årsregnskaberne.  

141 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 230 
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4.3 Nøgletalsanalyse 
Formålet med rentabilitetsanalysen er at belyse virksomhedens nuværende og historiske økonomiske 
situation og derigennem danne et tilstrækkeligt grundlag for at fortage en fornuftig budgettering. Ved brug 
af den udvidet Dupont-model vil det være muligt at undersøge virksomhedens egenkapitalforretning(ROE), 
herunder de drifts- og finansieringsaktiviteter der driver ROE. 

4.3.1 Finansiel og driftsmæssig gearing (Niveau 1)  
ROE består af afkast på netto driftsaktiviteter(ROIC) og finansielle værdidrivere (FGEAR og r) og udtrykker 
egenkapitalens forretning. Sammensætning af ROE kan i øvrigt illustreres ved følgende formel: ”𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂 =
𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅 + (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑂𝑂𝐹𝐹𝑅𝑅 𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑂𝑂𝐹𝐹𝑆𝑆), ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑂𝑂𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑣𝑣”. I nedenstående tabel 4.3a er disse nøgletal 
beregnet for Matas. 

 

Det fremgår af tabel 4.3a, at ROE stiger fra -7,7 % i 2008/09 til 11,8 % i 2012/13, svarende til en ændring på 
19,5 procentpoint. En stigning i ROE betyder, at ejernes afkast er steget. Hvilket også afspejles af 
egenkapitalen og totalindkomsten i analyseperioden, som stiger henholdsvis med 1.339,1 mio.kr. og 344,9 
mio.kr. Af de 1.339,1 mio. kr. udgør gældskonverteringen af den ansvarlige lånekapital 632,6 mio. kr. i 
2009/10, og er årsagen til den væsentlige forbedring i ROE fra 2008/09 til 2009/10. Udviklingen i 
egenkapitalen reguleret for gældskonverteringen udgør 706,5 mio. kr. 

4.3.1.1 ROIC 
ROIC måler afkastet på nettodriftsaktiver, og er en sammensætning af overskudsgraden (OG) og aktivernes 
omsætnings hastighed (AOH). Derfor kan ROIC også udledes ved formlen: ”𝑂𝑂𝐹𝐹 × 𝐹𝐹𝑂𝑂𝐴𝐴”. I analyseperioden 
er ROIC steget med 3,5 procentpoint og er en af årsagerne til at ROE har haft en positiv udvikling i 
analyseperioden. Udviklingen i ROIC kan forklares ved, at det samlede driftsoverskud er steget med 132,1 
mio.kr. mens netto driftsaktiver er faldet med 252,9 mio.kr. Dette betyder, at Matas i analyse perioden er 
blevet bedre til at udnytte deres ressourcer, og har formået at generere et højere driftsoverskud på 
baggrund af en mindre investering i nettodriftsaktiver i analyseperioden, hvilket påvirker positivt på ejernes 
afkast. I niveau 2 i den udvidet Dupont-model vil ROIC blive dekomponeret yderligere for at undersøge, 
hvilke underliggende værdidrivere Matas har forbedret og hvad der kan forbedres.  

Niveau 1 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
ROE -7,7% 3,5% 9,8% 11,0% 11,8%
ROIC 4,5% 6,2% 7,4% 7,9% 8,0%
Analyse af finansiel gearing
ROIC 4,5% 6,2% 7,4% 7,9% 8,0%
FGEAR 3,20 2,27 1,46 1,16 0,87
r (NFO/NFF) 8,4% 7,4% 5,8% 5,2% 3,7%
SPREAD -3,8% -1,2% 1,7% 2,7% 4,3%

Nøgletal
Tabel: 4.3a: Nøgletal niveau 1 
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4.3.1.2 Finansiel gearing 
Finansiel gearing (FGREAR) falder fra 3,20 i 2008/09 til 0,87 i 2012/13. Nøgletallet indikerer, at netto 
finansielle forpligtelser er 3,20 gange større end virksomhedens egenkapital i 2008/09. Nøgletallet kommer 
først under 1 i 2012/13 og dette betyder at egenkapitalen er højere end fremmedkapitalen. Denne 
udvikling skyldes, at egenkapitalen i Matas er øget med 131 % og deres forpligtelser er reduceret med 46 % 
i analyseperioden. Dette må alt andet lige medføre, en lavere finansiel risiko. 

Den finansielle gearing de første 2 år i analyseperioden inkluderede den ansvarlige lånekapital. Da denne i 
2009/10 blev gældskonverteret til egenkapital medførte det et fald i gearingen, fra 3,20 i 2008/09 til 2,27 i 
2010/11. 

Renten (r) er faldet fra 8,37 % i 2008/09 til 3,7 % i 2012/13. "r" har i perioden 2008/09 - 2009/10 været 
højere end ROIC og i perioden 2010/11 - 2012/13 været lavere end ROIC, hvilket medfører at ROE har i 
perioden 2008/09 - 2009/10 været lavere end ROIC og højere i perioden 2010/11 - 2012/13. Årsagen til 
faldet i ”r” skyldes, et fald i netto finansielle forpligtelser og – omkostninger med henholdsvis 1.792,0 
mio.kr. og 212,8 mio.kr. I faldet af de netto finansielle forpligtelser indgår gældskonverteringen af den 
ansvarlige lånekapital med 632,6 mio. kr. Matas gæld består primært af gæld til kreditinstitutter og en fald i 
”r” udtrykker at renteprocenten er faldet, som kan skyldes et generelt fald i markedsrenten samt at 
kreditinstitutterne muligvis har revurderet Matas finansielle risiko, som betragtes at være faldet, som følge 
af en positiv udvikling af egenkapitalen og dermed en større egen finansiering af selskabets aktiver. 

En stigende ROIC og en faldende "r" er årsagen til at nøgletallet "SPREAD" stiger fra – 3,6 % til 4,3 %. 

4.3.1.3 Sammenholdelse af nøgletal til årsrapporten  
I nedenstående tabel 4.3b vises nøgletal som er beregnet på baggrund af værdierne i årsrapporten for 
analyseperioden. Nøgletallet egenkapitalforrentning er i øvrigt også oplyst i årsrapporten. Formålet med 
denne sammenholdelse er at undersøge hvor store forskelle der kan være på nøgletallene ved at bruge 
værdierne fra årsrapporten og ved at beregne nøgletallene på baggrund af de reformulerede værdier. 
Herunder om der er mulighed for at sammenholde nøgletallene til øvrige konkurrenter, hvor en evt. 
reformulering ikke er muligt eller vurderet væsentligt. 

 

Egenkapitalforretningen jf. årsrapporten og den beregnede ROE jf. overfor viser at udviklingen følges ad. 
Dog har den oplyste egenkapitalforretningen i årsrapporten været højere de første 3 år i analyseperioden, 
hvilket skyldes, at der i den reformulerede egenkapital er korrigeret for ”dirty-surplus-poster” herunder 
”valutakursreguleringer” og ”netto værdiregulering af sikringsinstrumenter” jf. afsnit 4.2.1. 

Afkastgraden er ikke oplyst i Matas’ årsrapporter. Den er derfor blevet beregnet. (”Resultat af primære 
drift”/”gennemsnitlig investeret kapital”, hvor investeret kapital = ”samlet aktiver” – ”driftsgæld” 
(leverandørgæld og anden gæld)). I praksis findes der flere metoder til at beregne nøgletallet, hvilket giver 
udfordringer i forhold til at sammenholde afkastningsgraden med andre virksomheder, da 
sammenligningsgrundet kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed142. Derfor vil nøgletal der er 
beregnet på baggrund af de reformulerede værdier være mest fordelagtige til bl.a. 

142 ”Finansielle nøgletal i teori og praksis”, maj 2012 

Niveau 1 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Egenkapitalforrentning -3,2% 2,1% 8,0% 11,0% 11,8%

Afkastningsgrad 6,0% 6,5% 7,6% 9,0% 9,0%

Finansiel gearing 3,27 1,56 1,31 0,98 0,74

*Beregnet

Tabel 4.3b: Nøgletal niveau 1 (På baggrund af årsrapporten)
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sammenligningsgrundlag til konkurrenterne. Det kræver at konkurrenternes nøgletal også beregnes på 
baggrund af de reformulerede værdier. 

Afkastningsgraden der er beregnet på baggrund af værdierne i årsrapporten, har i analyseperioden ligget 
over ROIC, men udviklingen har været den samme. Dette skyldes forskellen i ”Driftsoverskud fra salg” jf. 
reformuleret resultatopgørelse og ”Resultat af primære drift” jf. årsrapporten. Forskellene er forklaret i 
afsnittet ” Driftsresultat fra salg, efter skat”, herudover forskellen mellem ”investeret kapital” og ”netto 
driftsaktiver” jf. delafsnittene under ”Driftsaktiver”. Tilsvarende er gældende for FGEAR, 
”nettorentebærende gæld”, som består af gæld til kreditinstitutter, ansvarlig lånekapital og likvider, og 
”netto finansielle forpligtelser” jf. delafsnittene under ”Driftsforpligtelser”. På baggrund af ovenstående 
kan det konstateres, at sammenholdelsen til Matas konkurrenter kræver en reformulering, for at gøre 
nøgletallene sammenlignelige. 

4.3.1.4 Sammenholdelse af nøgletal til konkurrenter  
I dette afsnit sammenholdes Matas’ økonomiske situation med flere af de væsentlige konkurrenter. I 
kapitel 2 er konkurrenterne ”The Body Shop”, ”Helsam” og ”Sephora” identificeret under branchen 
detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. For disse konkurrenter er årsrapporterne 
indhentet for en 3-årig periode og har givet anledning til følgende kommentar: 

B.S. Danmark A/S er moderselskabet til ”The Body Shop” butikker, hvorfor årsrapporten for 
moderselskabet er anvendt. Moderselskabet har valgt ikke at vise omsætningen men bruttoresultatet og 
samtidig har de oplyst brutto margin i pct. På baggrund af dette nøgletal er det muligt at beregne 
omsætningen, som er en vigtig regnskabspost til analyseformål, herunder til reformulering og til beregning 
af nøgletal. Således er det på baggrund af dette og ovenstående vurderet, at fortage reformulering af 
selskabets resultatopgørelse og balance og derigennem udregne de respektive nøgletal til sammenholdelse 
med Matas. Selskabets reformuleringer og rentabilitetsanalyse kan i øvrigt findes under bilag 12. 

Årsrapporterne for Helsam A/S er også udarbejdet uden oplysning af regnskabsposten omsætningen, og 
således starter resultatopgørelserne fra bruttoresultatet. Selskabet har i modsætning til B.S. Danmark ikke 
oplyst nøgletallet ”bruttomargin”. Dette giver begrænsninger i analysen, herunder reformuleringer og 
beregning af nøgletal. I stedet vil evt. relevante nøgletal blive beregnet på baggrund af værdierne fra 
årsrapporterne. Da der i tidligere afsnit er konstateret, at tendensen i udviklingen i nøgletallene er den 
samme, dog kan afvige lidt i forhold til de forskelle der måtte være mellem reformuleringerne og 
årsrapporterne. På baggrund heraf vil der i forbindelse med beregning af nøgletal taget højde for evt. 
væsentlige korrektioner der måtte være i forbindelse med reformuleringer.  Selskabets rentabilitetsanalyse 
kan findes under bilag 13. 

Sephora er ny etableret i Danmark og har i analyseperioden kun offentliggjort en årsrapport til og med 31. 
december 2012. Derudover har de heller ikke oplyst deres omsætning, hvorfor der heller ikke vi ske 
reformulering heraf jf. punktet overfor. Der er derfor udarbejdet begrænset analyse på baggrund af 
årsregnskabet for 2012. Analysen ses af bilag 14 og de efterfølgende grafer. 

Apotekerne og supermarkederne er ligeledes identificeret som konkurrenter til Matas jf. kapital 2. Fælles 
for dem begge er, at deres primære fokus ikke er på skønheds og sundhedsprodukter. Derudover er 
datagrundlaget i relation til økonomien for deres andel af salget inden for skønheds- og sundhedsprodukter 
ikke tilstrækkeligt. Dette muliggør ikke en tilstrækkelig sammenholdelse, hvorfor disse udholdes i dette 
afsnit. 

I kapital 2 nævnes Axstores der bl.a. driver ”Kicks” butikker i norden, som har en tilsvarende koncept som 
Matas primært på det svenske marked. Det er fundet interessant at undersøge, hvordan Kicks klarer sig på 
det svenske marked rent økonomisk og om evt. kicks har ressourcerne til at konkurrere med Matas i 
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Danmark eller om Matas har ressourcerne til at konkurrere med Kicks i Sverige. Derfor er årsrapporterne 
for Kicks indhentet, men desværre indeholder de ikke tilstrækkeligt datagrundlag til 
sammenligningsgrundlag. Transaktionerne vedr. Kicks er nemlig konsolideret i moderselskabets årsrapport 
sammen med moderselskabets øvrige aktiviteter i andre brancher. Det har ikke været muligt at splitte de 
økonomiske tal kun for Kicks. Derfor er det vurderet, at anvende de samlede tal for Axstores koncernen for 
at få et fingerpeg af, hvordan den svenske koncern klare sig i primært Sverige. Sammenholdelsen er 
afgrænset til en 3-årig analyseperiode. Selskabets reformuleringer og rentabilitetsanalyse kan i øvrigt findes 
under bilag 15. 

Grafen 4.3c for ROE viser at Helsam har en bedre egenkapitalforrentning end Matas. Herefter efterfulgt af 
B.S Danmark og Axstores, som har den dårligste egenkapitalforrentningen af alle sammenlignede 
konkurrenter. Helsam har haft en uheldig udvikling i analyseperioden, da egenkapitalforrentning er faldet 
fra 25 % i 2009/10 til 16 % i 2012/13 og overstiger Matas med få procenter. Både Matas og B.S. Danmark 
har haft en positiv udvikling i analyseperioden. Mens Axstores har haft et fald mellem 2010 og 2011 
regnskabet som følge af en negativ ROE, men den er dog steget igen fra 2011 til 2012. 

 

Ovenstående udvikling i ROE kan også afspejles i udviklingen i ROIC jf. graf 4.3d. Dog skal det bemærkes at 
ROIC falder for B.S. Danmark fra 2011 til 2012 i modsætning til at ROE stiger. Forklaringen skal derfor findes 
i de finansielle værdidrivere for B.S. Danmark.  I niveau 2 undersøges årsagerne til udviklingen i ROIC 
nærmere. 

 

Graf 4.3c: ROE 2009 - 2013
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Graf 4.3d: ROIC 2009 - 2013
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FGEAR, som ses af graf 4.3e, har været faldende for Matas og Helsam, og viser, at deres egenkapital er 
blevet større imens den eksterne finansiering er blevet mindre. Matas er den eneste virksomhed der i 
analyseperioden har en finansiel gearing over 1 i analyseperioden. Årsagen er beskrevet overfor og 
udtrykker deres virksomhedsstrategi med investering i associeret Matas butikker. I øvrigt stiger nøgletallet 
væsentligt for B.S. Danmark fra 2011 til 2012, som skyldes et nyt lån i 2012 til moderselskabet på 17 mio. 
kr. 

 

Den effektive rente (”r”), graf 4.3f, har et interval mellem -11,6 % og 8,4 %. Heraf har Matas haft den 
højeste rente procent på 8,4 % i 2008/09 regnskabet, hvilket betyder, at kreditinstitutter har vurderet en 
højere risiko ved belåning af finansiering til selskabet. Dernæst kommer Axstores der i analyseperioden har 
haft en rente mellem 7,1 til 7,4 %, hvilket også kan skyldes en lav soliditetsgrad i forhold til konkurrenterne. 
B.S. Danmark har i 2010 haft netto finansielle aktiver, hvilket er årsagen til at deres nøgletal i 2010 er 
”negativ” med 8 %. Tilsvarende har Helsam en ”negative” ”r” i hele analyseperioden som følge af højere 
netto finansielle aktiver. 

  

Graf 4.3e: FGEAR 2009 - 2013
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Graf 4.3f: "r" 2009 - 2013
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4.3.2 Dekomponering af afkastningsgraden (Niveau 2)  
ROIC består af overskudsgraden (OG) ganget med Aktiverne omsætningshastighed(AOH). I nedenstående 
tabel er ROIC dekomponeret til OG og AOH, og en kombination af udviklingen i disse to værdidrivere i 
analyseperioden er årsagen til stigningen i ROIC. OG er steget med 4,2 procentpoint i perioden 2008/09 - 
2010/11, mens AOH har været på niveau. I perioden 2010/11 - 2012/13 falder OG med 0,5 procentpoint 
mens AOH stiger med 0,09. 

 

Overskudsgraden måler driftsoverskuddet i forhold til omsætningen. Med andre ord måler nøgletallet 
overskuddet for en krones salg fra selskabets driftsaktivitet143. Som nævnt tidligere har det samlede 
driftsoverskud været stigende i hele analyseperioden. Tilsvarende har omsætningen også været stigende i 
analyseperioden og årsagen til faldet i overskudsgraden det seneste år i analyseperioden skyldes, at 
omsætningen og samlet driftsoverskud ikke er steget med samme niveau som for 2009/10 og 2010/11. 

Aktivernes omsætningshastighed måler salget for en krones investering i netto driftsaktiver144. Med andre 
ord måler nøgletallet omsætningen i forhold til netto driftsaktiver. Dvs. når Matas fx har investeret 1 krone 
i 2012/13 så har de skabt 0,77 kones omsætning eller at Matas skal investere 1,30 kr. for at genere 1 krones 
omsætning. Årsagen til Matas’ stigningen i aktivernes omsætningshastighed skyldes stigning i omsætningen 
og et fald i netto driftsaktiver i analyseperioden. Udviklingen er positiv. Men ulempen ved dette scenarie er, 
at Matas bruger flere penge på at genere en krones salg og hvis den kortsigtede likviditet ikke er der, kan 
det blive en negativ risikofaktor for fremtiden. 

Ovenstående 2 nøgletal dekomponeres yderligere i niveau 3.  

143 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 261 
144 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, S. 262 

Niveau 2 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
ROIC 4,5% 6,2% 7,4% 7,9% 8,0%
OG 6,7% 9,4% 10,9% 10,9% 10,4%
AOH 0,68 0,66 0,68 0,72 0,77
1/AOH 1,48 1,51 1,47 1,38 1,30

Tabel: 4.3g: Nøgletal niveau 2
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4.3.2.1 Sammenholdelse af nøgletal til konkurrenter 

Matas’ overskudsgrad ligger langt over konkurrenternes i analyseperioden. Efterfulgt af Helsam, B.S. 
Danmark og herefter Axstores. Hvilket indikerer, at Matas har formået at holde omkostningsniveauet nede 
som også omtalt i kapital 3. 

Aktivernes omsætningshastighed for Axstores har i hele analyseperioden været den højeste efterfulgt af 
B.S. Danmark, Helsam og Matas. Hvilket vil sige, at Axstores er bedre til at genere omsætning på baggrund 
af de investerede driftsaktiver end konkurrenterne. Men derimod er de dårligere end konkurrenterne til at 
genere overskud, hvilket det hele formentlig handler om. 

  

Graf 4.3h: OG/AOH 2009 - 2013
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4.3.3 Analyse af underliggende drivere (Niveau 3)  
I dette afsnit undersøges årsagerne til udviklingen i overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, 
som er dekomponeret i hovedposter fra den reformlerede resultatopgørelse og balance. 

 

Årsagen til at OG stiger i analyseperioden med 3,7 procentpoint skyldes en stigning i bruttoavancen på 2,7 
procentpoint. Årsagen må alt andet lige være, at Matas er blevet bedre til at holde 
produktionsomkostningerne nede, og er dermed blevet mere effektiv, hvilket også er beskrevet under 
kapital 3. Herudover har der været et svagt fald i personaleomkostninger, hvor det jf. analysen af interne 
ressourcer i kapitel 3 blev beskrevet at antallet af medarbejdere er faldet fra 2.164 til 2.051. Af- og 
nedskrivninger er også faldet svagt, mens andre eksterne omkostninger stiger svagt. Samlet set påvirker 
dette positivt på overskudsgraden i analyseperioden. 

Niveau 3 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
OG drivere
Bruttoavance 43,3% 45,0% 45,3% 45,9% 46,0%

Andre eksterne omkostninger (Note 3) -8,9% -9,2% -8,7% -8,9% -9,0%
Personaleomkostninger -19,7% -19,4% -18,6% -18,0% -18,1%
Afskrivninger (note 2) -4,3% -4,6% -4,2% -4,0% -4,1%

OG fra salg før skat 10,4% 11,8% 13,8% 14,9% 14,8%
Skat på DO fra salg -2,1% -3,1% -3,4% -3,7% -3,7%
OG fra salg 8,3% 8,7% 10,3% 11,2% 11,1%
Andet DO, efter skat -1,6% 0,7% 0,6% -0,3% -0,6%
OG 6,7% 9,4% 10,9% 10,9% 10,4%

AOH drivere (inverse)
Immaterielle anlægsaktiver 1,47 1,50 1,48 1,40 1,34
Materielle anlægsaktiver 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06
Varebeholdninger 0,21 0,22 0,21 0,19 0,18
Tilgodehavender fra salg 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
Operationel leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deposita 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Udskudt skatteaktiv 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
Øvrige kerne driftsaktiver 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

1,83 1,87 1,81 1,71 1,64
Hensatte forpligtelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,13 -0,13 -0,14 -0,14 -0,16

Skyldig selskabsskat -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00
Udskudt skat -0,12 -0,13 -0,13 -0,12 -0,11
Øvrige driftsforpligtelser -0,09 -0,09 -0,07 -0,06 -0,07
1/ATO kerne NDA 1,48 1,51 1,47 1,38 1,30
1/AOH Ikke-kerne DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1/AOH Ikke-kerne DA 1,48 1,51 1,47 1,38 1,30

Tabel: 4.3i: Nøgletal niveau 3 
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I niveau 2 er det konstateret at Matas er blevet bedre til at udnytte deres ressourcer, således at de i 
2008/09 investeret 1,48 kr. for at realisere en omsætning på 1 krone. Dette nøgletal er faldet til 1,30. Dvs. 
at Matas i dag bruger 0,18 kr. mindre for at genere en krones omsætning. Faldet skyldes primært et fald i 
varemærker og navnerettighed under immaterielle anlægsaktiver, som samlet set er faldet med 0,13 kr. 
Faldet skyldes de årlige afskrivninger på varemærker og navnerettigheder. Øvrige aktiver og netto 
driftsaktiver/forpligteler er herefter faldet med 0,5 kr. fra 2008/09 til 2012/13. Nogle er posterne stiger 
imens andre falder. Men grundet begrænset omfang kommenteres der ikke yderligere på dette. 

4.3.3.1 Sammenholdelse af nøgletal til konkurrenter 

 

Søjlerne i ovenstående figur 4.3j illustrerer bruttoavancen for Matas, B.S. Danmark, Axstores og Helsam. 
Bruttoavancen i analyseperioden har et gennemsnit på 44,8 %, hvor B.S. Danmark trækker gennemsnittet 
ned og Matas trækker det op. 

Linjerne i ovenstående figur 4.3j illustrerer omfanget af ”andre eksterne omkostninger”, 
”personaleomkostninger” og ”af- og nedskrivninger” (herefter kaldet omkostningsniveauet) i forhold til 
omsætningen. Omkostningsniveauet for Matas er langt under de øvrige 3 konkurrenter, hvilket også 
bekræfter ovenstående tiltag om at de er bedre til at holde omkostningsniveauet nede og dermed være 
mere profitable end konkurrenterne. Det gab der er mellem linjen og søjlen udtrykker det rest overskud der 
er tilbage til at dække omkostninger til renter og skat. 

Helsam har haft en ugunstig udvikling i deres omkostningsniveau, som har medført den ugunstige udvikling 
i overskudsgraden som er omtalt under niveau 2.  Årsagen til at overskudsgraden fald for B.S. Danmark i 
analyseperioden skyldes, at bruttoresultatet er faldet svagt og en kombination af en svag stigning af 
personaleomkostninger og et fald i af- og nedskrivninger. Overskudsgraden for Axstores har i 
analyseperioden været på niveau men med en mindre nedgang som kan afspejles i at bruttoavancen 
tilsvarende er faldet og omkostningsniveauet er steget svagt i analyseperioden. 

Figur 4.3j: Bruttomargin og omk. niveau  2009 - 2013
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I niveau 2 blev det konstateret at Axstores havde den bedste AOH efterfulgt af B.S. Danmark. Forklaringen 
er forsøgt illustreret i nedenstående figur 4.3k, hvor forskellen skyldes investeringsniveauet i de 
immaterielle anlægsaktiver som er ret høj hos Matas men begrænset hos Axstores efterfulgt af B.S. 
Danmark. Investeringen i materielle anlægsaktiver for de ovenstående selskaber er på niveau med 
hinanden. Hvorimod B.S. Danmark skiller sig ud, når det gælder investeringen i varebeholdninger. Dette kan 
skyldes, at selskabet ikke har den samme størrelse som Axstores og Matas, der begge har en stor 
lagerbeholdning. 

 

4.3.4 Sammenfatning 
Matas har en god økonomisk virksomhed, der har nogle konkurrencemæssige fordele ved at have fokus på 
at minimere omkostningerne og således have en højere overskudsgrad end konkurrenterne. Matas er 
blevet mere solid gennem årene ved, at egenkapitalen er kommet på et fornuftigt niveau. Dog skal ledelsen 
have fokus på deres soliditetsgrad, da deres nuværende virksomhedsprofil medfører investeringer i 
immaterielle anlægsaktiver, der fremadrettet kan påvirke soliditetsgraden og aktivernes 
omsætningshastighed. Konkurrencen fra Kicks på det svenske marked er endnu ikke påbegyndt i Danmark. 
Mens Matas har 2 butikker i Sverige, som på baggrund af de finansielle situation ikke kan udfordre Kicks på 
det svenske marked. Her skal der store investeringer til før de kan slås om det svenske marked. I øvrigt er 
en sådan situation oplagt at overveje, da det danske marked måske bliver mættet på mellemlangsigt. 

  

Figur 4.3k: Udvikling i 1/AOH, primo ultimo for analyseperioden
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4.4 Risikoanalyse 
Der er mange kendte som ukendte faktorer, både finansielle og ikke-finansielle, der kan påvirke 
virksomheden. For nogen år siden blev Danmark ramt af finanskrisen, der skyldes ”griske banker, grådige 
boligspekulanter og mediernes misvisende ekko af optur. Mange blev vildledt af bankrådgivere til at tage 
store lån i huset, og aktieanalytikerne spåede, at kurserne kun ville gå op. Selv Anders Fogh sagde i sin 
nytårstale 2007, at det aldrig har gået så godt i Danmark, og økonomien var kernesund. Men i dag viser sig 
et meget mere dystert billede” jf. Vincent F. Hendricks og Jan Ludorff Rasmussen. Ifølge dem er den 
samlede befolkning årsagen til krisen, og ved at forstå befolkningens handlemåder vil de i deres bog udlede 
diagnosen for, hvorfor krisen blev så voldsom og således undgå at den gentager sig145. 

Finanskrisen er en af de største ukendte faktorer i den seneste tid og har bl.a. medvirket til et rekordhøjt 
konkursniveau, som steg fra ca. 0,5 % i 2007 til ca. 1,5 % i 2010, hvilket er det højeste siden 1979146. 

Dette indikerer, at mange virksomheder ikke var forberedt på en redningsplan for denne krise. Med andre 
ord har de fejlet i deres risikostyring. ”Cimber Sterling” et godt eksempel på dette. I 2006/07 og 2007/08 
havde selskabet realiseret et overskud på henholdsvis 26 og 56 mio.kr. Men i 2008/09 ente det med et 
underskud på 59 mio.kr. De manglede simpelthen likviditet til at forsætte deres vækststrategi og ledelsen 
så en oplagt mulighed for fremskaffelse af yderligere likviditet ved en børsnotering som skete i slutningen 
af 2009. Ledelsen i Cimber Sterling udarbejdede et prospekt indeholdende en positiv vækststrategi i forsøg 
på at begejstre banker og investorer. Udbudskursen, dette til trods, blev 10 kr. pr. aktie kontra 
udbudsintervallet på 20 – 24 kr. pr. aktie jf. prospektet. De efterfølgende 2 uger lå kursen stabil på 9 kroner, 
hvorefter den faldt til 6,53, som skyldes selskabets offentliggørelse af regnskabet for 2. kvartal. Dette 
kvartalsregnskab præsenterede et underskud og en væsentlig nedjustering for helåret 2009/10147. Her 
kunne der stilles spørgsmålstegn ved ledelsens gode tro til fremtidsudsigterne i prospektet, da der knap var 
en måned mellem offentliggørelsen af prospektet og kvartalsregnskabet. Få år senere (i 2012) indgav 
selskabet konkursbegæringen. 

Derfor er risikovurderingen vurderet til et vigtigt element af forberedelsen for Matas’ børsnotering og som 
en del af Matas’ daglige drift. Konklusionerne for dette afsnit vil underbygge forventningen til wacc i de 
efterfølgende kapitel. 

4.4.1 Finansielle risici 

4.4.1.1 Driftsmæssig risici 
Den driftsmæssige risiko er baseret på nøgletallet ROIC og dens underliggende værdidrivere. Som det er 
kommenteret tidligere har ROIC haft en stigning på 3,5 procentpoint og har været stabil i analyseperioden. I 
det efterfølgende afsnit undersøges faktorer der påvirker en eventuel spredning i ROIC ved hjælp af 
undersøgelse af risiciene for OG og AOH.  

145 ”Flokdyret i os er skyld i finanskrisen ”, Kristeligt Dagblad, 29. maj 2012 
146 ”Samfundsøkonomiske omkostninger ved Finanskriser”, Danmarks Nationalbank 2011 
147 ”Cimber: Storaktionær ryster ikke på hånden”, TV2, 21. december 2009 
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4.4.1.1.1 OG-risikoen 

Der vil alt andet lige være risici forbundet ved overskudsgraden. En ændring i overskudsgraden kan 
forekomme, såfremt råvarer- og lønomkostninger stiger på markedet og Matas fx ikke får afspejlet dette i 
deres salgspriser. Tilsvarende kan en recession medvirke til en nedgang i omsætningen, hvor selskabet 
herefter må forsøge at tilpasse omkostningerne til aktivitetsniveauet. Dette kan i praksis være udfordrende, 
når omsætningen falder voldsomt, og dermed medfører overkapacitet blandt ansatte. Ofte har de ansatte 
en opsigelsesperiode, der medfører, at en evt. afskedigelse først kan ses positivt på bundlinjen efter nogle 
måneder. Matas var i 2009/10 ramt af krisen, og havde et fald i omsætningen og i samme år udgjorde 
omkostningsniveauet 33,2 % jf. tabel ovenfor 4.3j. Niveauet var højere i forhold til de følgende 3 år. Derfor 
er det vigtigt, at Matas har fokus på handlingsplaner, der kan hjælpe selskabet med at tilpasse sig 
aktivitetsniveauet. 

4.4.1.1.2 AOH-risikoen 

Risikoen for aktivernes omsætningshastighed er afhængig af hvor stabil og dygtig en virksomhed er til at 
genere omsætning på baggrund af de investeret nettodriftsaktiver. Efter en generel brancheforståelse 
antages det, at en ny opstartet virksomhed i en industribranche har en meget lav AOH i forhold til en 
virksomhed i revisionsbranchen. I figur 4.3k ovenfor ses det at Matas’ 1/AOH udgør 1,48 i 2008/09 og falder 
til 1,30 i 2012/13, svarende til en udvikling i AOH fra 0,68 til 0,77. Dette indikerer, at de skal bruge flere 
penge på at investere i driftsaktiver før de generer salg. Dette kan medføre, at selskabet på sigt kan mangle 
likviditet til at investere i driftsaktiver for at generere salg. I analyseperioden har udviklingen i AOH været 
positivt, mens udviklingen i konkurrenters AOH har været svagt faldene. Dog er konkurrenternes AOH på et 
højere niveau, hvilket betyder at de udnytter deres ressourcer bedre. Årsagen til den lave AOH for Matas, 
skyldes goodwill, som til dels er opstået i forbindelse med 2007 akkvisitionen og til dels af de løbende 
opkøb af associerede Matas butikker. Som nævnt overfor er faldet i immaterielle aktiver særligt grundet 
afskrivninger på varemærker og navnerettigheder, den primære årsag til en forbedret AOH. På baggrund 
her af vurderes Matas’ risiko for ikke at udnytte deres driftsaktiver begrænset. 

4.4.1.2 Kreditrisici 

Matas har en samlet gæld til kreditinstitutter på 2.383,9 mio.kr pr. 31. marts 2013, heraf udgør den 
kortfristede andel 226,7 mio.kr. I analyseperioden er gælden til kreditinstitutter faldet. Denne gæld er 
variabel forrentet, hvor den effektive rente pr. 31. marts 2013 udgjorde 1,3 – 4,5 % p.a. Dvs. Matas har en 
risiko for at gældsomkostninger kan stige som følge af at renten på markedet stiger. Dette er en faktor som 
Matas ikke kan påvirke direkte. Men via aftale med banken omkring renteswaps er renterisikoen blevet 
begrænset148. Aftalen om renteswaps er indgået til og med 31. december 2012, hvorefter Matas igen har 
en øget risiko for ændringer i renten. Det er Matas’ politik, at renterisici afdækkes helt eller delvis via 
renteswaps, når det vurderes, at renten kan sikres på et tilfredsstillende niveau. 

4.4.1.2.1 Likviditetsanalyse 

Matas samlede forpligtelser pr. 31. marts 2013 udgør 3.410,9 mio.kr og består udover ovenstående gæld 
på 2.383,9 mio.kr. af leverandørgæld på 535,9 mio.kr. og udskudt skat på 356,4 mio.kr. 

Ud af de samlede forpligtelser er 995,7 mio.kr. præsenteret som kortfristede gældsforpligtelser, som skal 
betales inden for 1 år.  Tilsvarende udgør de kortfristede aktiver, nemlig omsætningsaktiverne 1.276,8 
mio.kr. pr. 31. marts 2013, hvilket ikke indikerer likviditetsmangel på kort sigt. Dog har udviklingen i 
likviditetsgraden haft en uheldig udvikling i analyseperioden, da denne er faldet fra 166 % i 2009/10 til 128 
% i 2012/13 jf. graf 4.3m. I 2010/11 var nøgletallet helt nede på 107 %, som skyldes en stigning i den 

148 Matas A/S årsrapport 2012/13, note 23 Gæld til kreditinstitutter 
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kortfristede gæld til kreditinstitutter med ca. 255 mio.kr. i forhold til året før. I de efterfølgende år er den 
kortfristede gæld til kreditinstitutter reduceret, hvilket også har medført i en positiv udvikling i 
likviditetsgraden for de seneste 2 år i analyseperioden. På baggrund af dette vurderes selskabets 
kortfristede likviditetsrisiko for begrænset. 

 

Set i forhold til konkurrenterne på skønheds- og sundhedsmarkedet har Matas ligget på et niveau under 
deres konkurrenter, men bedre end B.S. Danmark. B.S. Danmark har i analyseperioden haft en 
likviditetsgrad på under 100 %, og har i deres årsrapport berettet omkring deres going concern 
forudsætninger. Her oplyses at moderselskabet vil støtte B.S. Danmark med den nødvendige finansiering 
for at forsætte driften. Pr. 31. december 2012 udgør gælden til moderselskabet 17 mio.kr. På baggrund 
heraf vurderes konkurrenternes likviditetsgrad også for tilfredsstillende. 

4.4.1.2.2 Soliditetsanalyse 

Det er noget mere vanskeligt at kommentere på den langfristede likviditetsevne, da realiseringstidspunktet 
af langfristede aktiver/passiver samt øvrige fremtidige langfristede investeringer og forpligtelser er 
ubekendte. 

 

  

Graf 4.3m: Likviditetsgrad 2009 - 2013
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Graf 4.3n: Soliditetsgrad 2009 - 2013
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Soliditetsgraden er et nøgletal der kan hjælpe med at analysere, hvor sund virksomhedens økonomi er, da 
den ser på de samlede aktiver i forhold til egenkapitalen. I analyseperioden, jf. graf 4.3n er det konstateret, 
at soliditetsgraden for Matas er væsentligt forbedret da den stiger fra 17 % i 2008/09 til 41 % i 2011/12. 
Soliditetsgraden har de første 3 år ligget under konkurrenternes soliditetsgrad, men har efterfølgende 
ligget over. Dog har Helsam i hele perioden haft den højeste soliditetsgrad. 

Spørgsmålet for Matas er om soliditetsgraden på 41 % er tilfredsstillende, set i forhold til primære aktiver 
bestående af goodwill på 3.580,3 mio.kr. mod en egenkapital på 2.359,4 mio.kr. pr. 31. marts 2013. 
Nedskrives goodwillen med 100 %, så er egenkapitalen brugt op og den resterende aktivmasse på 2.190 
mio.kr. vil således være finansieret gennem den samlede gældsforpligtelse til kreditinstitutter på 2.383,9 
mio.kr. Hermed vil soliditetsgraden være tæt på 0. Den langsigtede likviditetsrisiko vurderes derfor at være 
højere end den kortsigtede, som følge af begrænset indsigt i den fremtidige udvikling i værdiansættelsen af 
Matas’ goodwill. 

I 2010/11 og 2011/12 nedskrev ledelsen værdien af goodwillen for de 2 svenske butikker. Der er i 
analyseperioden ikke foretaget nedskrivning af goodwill vedrørende andre opkøbte butikker. Goodwillen er 
et udtryk for de uhåndgribelige ressourcer, der bliver materialiseret i regnskabet ved opkøb. Historiske 
erfaringer viser, at op imod 70 % af samtlige fusioner ikke skaber værdi jf. Niels Thygesen149. 

Ifølge Niels Thygesen er selskabets risikoprofil afhængig af sammensætningen mellem aktiverne og 
egenkapitalen. Gennemsnittet for forholdet mellem immaterielle anlægsaktiver og egenkapitalen for c20-
selskaberne udgør ca. 56 %. Heraf bl.a. 14 % for Mærsk, 124 % for Carlsberg og 164 % for DSV. For hver af 
disse tre nævnte selskaber vil risikoprofilen være forskellig. 

Mærsk er begyndt at opkøbe som følge af at skabe stordriftsfordele på langsigt. Dog kan der være 
forbundet risiko omkring kulturelle forskelle i de fusionerede selskaber omkring den fremtidige strategi, og 
som dermed kan medføre at de indregnede immaterielle aktiver bør nedskrives på kort/mellemlangsigt. 

Carlsberg har opkøbt Orklar og Scottish & Newcastle, som har mindsket afstanden til det førende russiske 
bryggeri Balitika. Dog er Carlsberg hæmmede af politiske spil omkring eksponering mod Rusland. Denne 
risiko må alt andet lige betragtes som ukendt på tidspunktet for opkøbet og kan evt. have påvirkning på 
nedskrivningstesten på goodwill. 

DSV har den højeste af andel af immaterielle anlægsaktiver i forhold egenkapitalen, som skyldes at deres 
forretningsmodel er bygget på opkøb i transportbranchen. Risikoen for dette segment vurderes begrænset, 
idet branchen består af investering i mindre virksomheder og dermed kan lettere kontrolleres. 

Matas har en endnu højere procent andel i forhold til ovenstående nævnte selskaber og udgør 180 % i 
2012/13 regnskabsåret. Dens konkurrenter B.S. Danmark og Axstores har en procentandel på henholdsvis 
48 og 27 %. Dette afspejles af, at Matas forretningsmodel efter 2007 akkvisitionen er bygget på opkøb af de 
associeret virksomheder, som skaber denne voldsomme goodwill. ”Risikoen foreligger i ledelsens skøn over, 
hvorledes de dele af virksomheden, som goodwillen knytter sig til, vil være i stand til at genere tilstrækkelige 
positive nettopengestrømme i fremtiden til at undersætte værdien af goodwill og øvrige nettoaktiver i den 
pågældende del af virksomheden”150. 

Nedskrivningstesten for goodwill er baseret på ledelsens bedste bud på budgetter for årende 2013-2017, 
en diskonteringsfaktor før skat mellem 10,8 % og 11,7 % samt en vækstrate fra 2017 og derefter på 2 %. 
Risikoen for fejlbudgetteringen for disse tre faktorer er eksisterende, men er ledelsens bedste bud. Derfor 
kan en investor godt have et andet synspunkt på fremtiden og værdien af goodwill. 

149 ”Tag fat om selskabets uhåndgribelige aktiver”, Penge & Privatøkonomi, 6. juli 2012  
150 Årsrapport 2012/13, note 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
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4.4.2 Ikke finansielle risici 
Matas’ ikke finansielle risici knytter sig både til strategiske-, markedsmæssige-, og operationelle risici. Disse 
risici er belyst i den strategiske analyse, og er opsummeret i nedenstående oversigt. 

De markedsmæssige risici er kendetegnet ved, at Matas kun har begrænset eller ingen indflydelse på dem 
og ingen kontrol over dem. De strategiske risici har Matas i nogen grad selv indflydelse på, men har kun 
begrænset kontrol over. De operationelle risici har Matas både indflydelse og kontrol over. 

 

Type af risiko Risikovurdering Matas evne til at håndtere risikoen
Markedsmæssige risici

- Konjunkturudsving middel
Risici søges afdækket gennem løbende monitorering af 
salg og omkostninger.

- Konkurrencelovgivning middel
Matas har begrænset mulighed for at påvirke og har 
stort set ingen forhandlingsevne.

- Øvrig lovgivning og regulering middel

Forskning der medfører til ny regulering omkring 
skadelige og farlige stoffer. Matas har kompetencerne 
og ressourcerne til løbende forskning der gør det 
muligt, at Matas hurtigt kan reagere hvis resultaterne er 
negative. Matas søger at påvirke gennem interesse 
organisationer men Matas har begrænset 
forhandlingsevne. 

Strategiske risici

- Konkurrence fra udlandet

middel

Matas søger at styrke sin markedsposition
gennem udvikling af sortiment, markedsføring og
loyalitetsprogrammet, og på den måde bringe 
virksomheden tættere
på kunderne.

- Forskning og udvikling lav

Matas var first mover på økologi og sundhed, og 
fokusere løbende på udvikling af produkter og 
kundernes behov. Risikoen er afhængig af hvor dygtig 
Matas er til at ramme kundernes behov for nye 
produkter. 

- Lægemiddellovens § 39 
(distribution af 
håndkøbsmedicin)

Middel
Opnå eller fratage licenser til distribution af 
håndkøbsmedicin afhænger af eksterne parter. Matas 
har igen forhandlingsevne på området

- Produkter og leverandører lav

Matas har ingen egenproduktion og er derfor 
afhængige af leveringssikkerhed. Til at afdække risici 
for ændrede leveringsvilkår, priser mv. anvender Matas 
flere leverandører og markedsfører et bredt udvalg af
forskellige mærker inden for hver produktkategori.

Operationelle risici 

Figur 4.3m: Driftsmæssige risici

85 
 



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

5 Delkonklusion på fundamentalanalyse 
Fundamentalanalysen i kapitel 3 Strategisk analyse og kapitel 4 Regnskabsanalyse er konkluderet i SWOT 
modellen. Formålet med dette er at give et overblik over Matas’ interne styrker og svagheder, samt de 
eksterne muligheder og trusler som de opererer under. 

SWOT-analysen udtrykker efter vores gennemgang de væsentligste værdidrivere, finansielle som ikke 
finansielle. I de følgende afsnit er der knyttet enkelte kommentarer til disse forhold 

 

Styrker 

I analysen af interne forhold blev flere styrker identificeret. Bl.a. har Matas stærke relationer til 
leverandører af egne mærker, og de aftaler der er indgået styrker Matas position i markedet. 

Endvidere har Matas stor styrke i stordriftsfordelene ved eget centrallager samt det landsdækkende 
distributionsnetværk, hvilket er med til at udbygge og opretholde Matas markedesledende position. Dertil 
kommer ikke mindst styrken ved den opdaterede IT-infrastruktur, som er med til at styrke Matas egen 
forretningscontrolling. 

Styrker (S) Svagheder (W)

- Stærke relationer til leverandør af egne mærker - Produktsegmentet VMS er ”DOG”

- Stordriftsfordele ved centrallager og stærke 
leverandøraftaler 

- Ejer som udgangspunkt ikke opskrifterne til egne 
varemærker

- Produktsegmenterne High-End Beauty og Mass Beauty 
er ”stars” på vej mod “cash cows”

- Begrænsning i markedsføring af egne produkter 
udenfor Danmark og Sverige 

- Opdateret IT-infrastruktur - Højere gearing end konkurrenterne 

- Landsdækkende distributionsnetværk - AOH under 1 og ringere end konkurrenterne 

- Bredt produktsortiment 

- Stærkt brand (Striberne)

- Gode råd og rådgivning 

- Fokus på miljø 

- Markedsledende i de valgte strategier

- Stigende OG der ligger højere end konkurrenterne

- Positiv udvikling i ROE og ROIC

- Kapitalstruktur

Figur 5.1a: SWOT-analyse
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Matas’ generelle omdømme er en anden stor styrke. Det gode omdømme er opnået gennem tidlig 
fokusering på miljø, et godt og service mindet personale i butikkerne, samt gennem et bredt 
produktsortiment hvor især de egne varemærker, især ”Striberne”, giver alle danskere råd til at købe gode 
produkter til personlig pleje. 

I Boston analysen blev der endvidere fastlagt potentielle styrker. Matas er førende aktører på skønheds og 
sundhedsmarkedet, hvor særligt deres distribution af produktsegmenter High-End Beauty og Mass Beauty 
er vurderet som ”Stars”. Det skal endvidere bemærkes, at disse produktsegmenter til dels også er ”cash 
cows”, hvilket er en stor styrke for Matas. 

Matas økonomiske styrke er, at de har en solid økonomisk formåen i forhold til konkurrenterne. Herunder 
har de formået at holde omkostningsniveauet lavt og således generede positiv overskudsgrader, som 
lægger i et væsentlig højere niveau end konkurrenterne. Dette har også resulteret i en positiv udvikling i 
egenkapitalforrentningen, afkastningsgraden og deres kapitalstruktur. 

I forhold til den valgte konkurrence strategi har Matas stor styrke i leverandøraftalerne, der sikrer mulighed 
for produktion og leverance af produkter der understøtter de til enhver tid valgte strategier. Samtidig er 
Matas markedsledende, hvilket er en styrke for Matas da de på den måde kan målrette deres konkurrence 
og vækststrategier til størstedelen af det danske skønheds- og sundhedsmarked. 

Svagheder 

I Boston analysen blev svaghederne i Matas’ segmenter identificeret som værende produktsegmenterne 
VMS og OTC som er placeret som ”DOG”. På disse segmenter er det Matas’ udfordring, at de har lav 
markedsandel med en begrænset til mellem markedsvækst. 

I afsnittet omkring ressourcer blev det beskrevet at Matas som udgangspunkt ikke ejer opskrifterne til egne 
varemærker, hvilket er en svaghed når man ser på mulighederne for at tage patent på egne varemærker. 
Endvidere er der indgået aftaler der begrænser markedsføringen af egne varemærker uden for Danmark og 
Sverige. Det er således en svaghed for Matas, at de ikke har mulighed for at markedsudvikle sig på egne 
varemærker. 

Matas økonomiske svagheder i forhold til konkurrenterne er deres gearing og aktivernes 
omsætningshastighed. Den finansielle gearing lægger over konkurrenterne, og indikerer at Matas har en 
mindre egenfinansiering af deres aktiver ift. konkurrenterne. Dog har udviklingen i analyseperioden 
udviklet sig positivt og først i 2012/13 været under 1. Matas’ aktivernes omsætningshastighed har ligeledes 
været ringere end konkurrenterne i hele analyseperioden været under 1. Dermed skal Matas investere 
mere end en krone for at generere 1 krones salg. Hvorimod konkurrenterne investere mindre end 1 krone 
for at genere 1 krones omsætning. 
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Muligheder 

I PEST analysen blev flere der identificeret flere eksterne faktorer der kan give Matas potentielle 
muligheder. Bl.a. vil afskaffelse af emballage afgift kan styrke Matas’ indtjening, og det samme gælder ved 
en sænkelse af selskabsskatten. Ligeledes vil perioder med højkonjunktur give ændrede forbrugsmønstre 
og dermed og ændring i indtjening. 

En liberalisering af Apoteker loven kan give Matas særlig mulighed for væsentlig vækst. Dette forhold 
kræver dog en politisk ændring som der for tiden ikke er flertal for, og forholdet vil således ikke påvirke 
budgetteringen. 

Den gennerelle samfundsudvikling med øget fokus på sundhed hos danskerne giver muligheder for Matas. 
Samtidig ses der stigning i folkesygdomme som allergi og astma, hvilket medfører nye typer af forbrugere 
og dermed også nye muligheder. Nye muligheder giver den gennemsnitlige længere levealder også da den 
medfører endnu større købekræft hos de ældre. Der er også teknologiske muligheder i CRM gennem 
webshop og loyalitetsprogrammer. 

I Porters five forces blev der identificeret muligheder i Matas’ produktions og distributions setup. Matas har 
oparbejdet langvarige leverandøraftaler med væsentlige leverandør, og dette medfører 
konkurrencemæssige muligheder i form af mængderabatter og stordriftsfordele. Samtidig er Matas’ egne 
varemærker bredt anerkendt, hvilket giver mulighed for fortsat produktudvikling og lancering af nye 
produkter under egne varemærker. 

I afsnittet omkring vækststrategier blev der identificeret relative vækst muligheder for Matas i form af både 
markedspenetrering, produktudvikling samt markedsudvikling. 

  

Muligheder (O) Trusler (T)

- Afskaffelse af emballageafgifter 
- Regulering mod skadelige og miljøfarlige stoffer i 
distribuerede produkter 

- Nedsættelse af selskabsskatteprocent - Regulering der begrænser konkurrencemuligheder 

- Liberalisering af Apoteker lovgivning - Stigende renteniveau 

- Højkonjunkturer - Lavkonjunkturer 

- Øget efterspørgsel efter sundhedsprodukter 
- Relativ høj forhandlingsstyrke hos leverandører og 
kunder

- Stærkere købekraft blandt ældre forbrugere - Øget konkurrence via internettet 

- Udvikling i CRM teknikker - Konkurrence fra nye udbydere

- Stordriftsfordele og dermed konkurrencemæssige 
fordele

- Substituerende produkter 

- Vækststrategier

Figur 5.1a: SWOT-analyse - fortsat
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Trusler 

I PEST analysen blev der også identificeret flere eksterne faktorer der kan give Matas potentielle trusler. 
Den løbende forskning kan føre til ny regulering omkring skadelige og farlige stoffer, og det kan både true 
Matas i forhold til eksisterende produkter men også i forhold til nye produkter. 

På samme måde som lovgivning omkring liberalisering kan være en mulighed, kan konkurrencelovgivning 
og indgåede klausuler begrænser Matas’ vækst muligheder. 

Den økonomiske udvikling kan også medføre trusler. Stigende renteniveau vil påvirke Matas’ indtjening 
væsentligt grundet deres relativt store gæld, og lavkonjunktur giver ændrede forbrugsmønstre og dermed 
ændring i indtjening. Den teknologiske udvikling har medført øget konkurrence gennem internettet hvilket i 
en global verden er en trussel for Matas. 

I Porters five forces blev der også identificeret en række trusler for Matas. Det er vurderet, at der er en 
trussel fra nye indtrængere, men truslen afhænger af, hvilken slags aktør der kommer ind på det danske 
marked. Herunder kan truslen fra bl.a. Sephora som er ny indtrængere i Danmark godt have en effekt på 
markedsandele. Effekten vil afhænge af, hvilken slagt strategi Sephora vælger, herunder deres investering i 
nye butikker. En mere ukendt aktør vil ikke være en så stor trussel fra Matas, da de alt andet lige vil have en 
mere begrænset adgang til likviditet i forhold til Sephora, som er veletableret i Frankrig og Europa. 

Derudover er der mange substituerende produkter på markedet, der øger konkurrencesituationen 
herunder kundernes forhandlingsstyrke, da de stort set kan købe de samme produkter i konkurrenters 
butikker. I modsætning til ovenstående mulighed har Matas’ store og væsentlige leverandører skabt en høj 
forhandlingsstyrke gennem et langt samarbejde, hvilket kan være en trussel for Matas, hvis parterne 
begynder at modstride.  
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6 Budgettering 
I dette kapitel fastlægges budgettet og budgetperioden for Matas til brug for den senere værdiansættelse 
af Matas.  

I budgetperioden tages der højde for de fremtidige identificeret faktorer der er identificeret i den 
strategiske analyse jf. kapital 3, herunder påvirkning af de strategiske tiltag der er fastlagt af ledelsen. 

Budgettering er således baseret på eksterne datagrundlag. Dvs. der kan forekomme tilfælde, hvor 
virksomheden har kendskab til intern viden, som offentligheden ikke har adgang til. Dette giver nogen 
begrænsninger i forudsætningerne, som kan medføre budgetafvigelser. I praktisk er det ikke anderledes i 
forhold til når analytikere skal analysere en bestemt virksomhed. De fortager også deres 
vurderinger/budgetter på baggrund af det offentlige tilgængelige viden. 

Yderligere kan der opstå tekniske fejl i budgetterne, herunder i form af regnefejl i Excel ark mv. Denne fejl 
risiko er mindsket ved udarbejdelsen af et komplet budget med resultatopgørelse, aktiver, passiver og 
pengestrømme.  

Budgetteringen vil ikke ske på alle regnskabsposter, da dette vil skabe en øget risiko for fejlbudgetteringer 
på regnskabspostniveau. I stedet vil budgetteringen ske på relevante poster, der har en værdi for den 
senere værdiansættelse og dermed proforma-regnskabet. Budgetteringen vil derfor ske på 
regnskabsposterne nettoomsætningen, driftsomkostninger, skat, netto finansielle omkostninger, 
arbejdskapital, anlægskapital og netto finansielle forpligtelser. Fordelen ved denne tilgang er, at begrænse 
arbejdsomfanget for forudsætningerne og samtidig giver det mulighed for fordybelsen i forudsætningerne 
for de relevante regnskabsposter. Herunder vil budgetteringen af nettoomsætningen blive foretaget på 
segmentniveau. 

6.1 Budgetteringsperioden 
I forbindelse med fastlæggelse af budgetperioden er overvejelserne underbygget på baggrund af 
nedenstående figur 6.1a151. Budgetteringsperioden vil starte fra den seneste gennemgået 
årsrapport(2012/13), og vil forsætte til det tidspunkt, hvor forecasts ikke længere giver en værdi. Dette vil 
være tilfældet, når der forudsættes mere end der budgetteres eller når salget, overskudsgraden, 
omsætningshastighed og FGEAR vokser med samme vækstrate som væksten i salget. Budgetperiodens 
længde fastlægges derfor efter den periode, hvor forecasts kan udarbejdes med de nødvendige fremtidige 
tilpasninger, der er identificeret i den strategiske og regnskabsmæssige gennemgang jf. kapital 3 – 5. På 
baggrund af disse kapitaler er det konstateret at Matas er en moden virksomhed på det danske skønheds- 
og sundhedsmarked. Herudover er de markedsledende for dette marked. 

Dette taler for, at 
budgetteringsperioden bør 
fastlægges til 5 år. 

Efter budgetperioden på 5 
år vil terminalværdien 
begynde, som omtales 
nærmere i efterfølgende 
afsnit. 

151 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, s. 318 
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Lav (moden) Medium 
(konsolidering)

Høj (opstart)

Ingen 5 år 10 år 20 år
Ja, men kun på kort sigt 5 år 10 år 20 år
Ja, og på lang sigt 10 år 20 år 20 år

Figur 6.1a: Overvejelser vedrørende budgetperiodens længde

Virksomhedsspecifik 
konkurrencemæssig 

fordel

Vækstudsigter for branchen
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6.2 Terminalperioden 
Terminalperioden fastlægges fra 2018/19 frem til en ”uendelig” tidshorisont. Dvs. salgsvæksten, 
overskudsgraden og omsætningshastighed har nået deres ”steady-state”. Terminalværdien har stor effekt 
på den senere budgettering, hvor fx en ændring af terminalvæksten med 1 procentpoint kan have stor 
effekt aktiekursen pr. aktie. Jf. faglitteraturen vil salgsvækst på omkring 3-6 % i terminalperioden være en 
rimelig forudsætning152. I det efterfølgende afsnit undersøges disse forhold nærmere. 

6.3 salgsvæksten 
Salgsbudgettet er redskabet til at fastlægge salgsvæksten, som er et vigtigt element i budgettet. 
Salgsbudgettet består af mange variabler, herunder eksterne og interne faktorer der kan have påvirkning i 
forbindelse med forudsætningerne for den fremtidige omsætning for Matas. Faktorerne er identificeret i de 
tidligere kapitler og vil blive summeret op i dette afsnit og blive anvendt til de fremtidige forudsætninger. I 
forbindelse med denne gennemgang vil der opstå forudsætninger, der ud fra det tilgængelige datagrundlag 
ikke vil kunne omsættes til nøjagtige forudsigelser af den fremtidlige salgsvækst. I en sådan situation vil en 
egen tilvirkning til salgsvæksten blive grundigt redegjort og såfremt der forsat ikke kan skabes rimelige 
forudsætninger, vil denne forudsætning ikke have en stor nytteværdi og derfor vil der ses kritisk på 
indregning af disse forudsætninger. Salgsbudgettet vil blive delt op i 2 niveauer. I det første niveau 
undersøges salgsvæksten inden for skønheds og sundhedsbranchen på baggrund af de tidligere kapitler. 
Herefter undersøges i niveau 2 om Matas følger væksten i branchen eller om de har fortaget strategiske 
tiltag der enten øger eller reducere salgsvæksten i forhold til den samlede brancheudvikling. 

6.3.1 Salgsvæksten i skønheds- og sundhedsmarked (niveau 1) 
I kapital 3 er sammenhængen mellem udviklingen i BNP og skønheds og sundhedsmarkedet identificeret. 
Hvor udviklingen i væksten for BNP og skønheds- og sundhedsbranchen fulgtes ad, og BNP-indekset lå 
under indekset for skønheds- og sundhedsmarkedet. På denne baggrund vil den fremtidig udvikling i BNP-
indekset også afspejles i udvikling for skønheds- og sundhedsmarkedet hvilket er vist i følgende graf 6.3a153. 

 

152 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, s. 320 
153 Udvikling til og med 2013 på baggrund af prospektet s. 43 samt med egen tilvirkning for de efterfølgende år 

Graf 6.3a: Udvikling i BNP og væksten i S&S
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Finansministeriets ”Vækstplan DK” skønner en udvikling på minimum 2 % i BNP-indekset frem mod 2020154. 
Derfor bør skønheds- og sundhedsmarkedet minimum udviklede sig med 2 %. I henhold til prospektet 
forventes den årlige vækstudvikling i skønheds- og sundhedsmarkedet at udgøre mellem 1,5 % til 4,5 % for 
de 4 markedssegmenter. På baggrund heraf beregnes et gennemsnit for hvert segment i henhold til de 
forudsætninger der er givet i prospektet155. Det samlede gennemsnit pr. segment er vist i nedenstående 
figur jf. 6.3b. 

 

I terminalværdien er det ikke tilstrækkeligt kun at se på BNP-væksten frem til 2020, da terminalværdien 
skal udtrykke den samlede forudsætning for udviklingen også i en uendelig tid. Dvs. der skal både tages 
højde for fremtidige konjekturer udsving, herunder evt. nye finanskriser, mæthed på markedet mv. Derfor 
vurderes en forsat udvikling på ca. 3,3 % som optimistisk. Historisk set har der nemlig også været 
”knæk/fald” i udviklingen, hvorfor der alt andet lige også må afspejles i de fremtidige forudsætninger. Der 
er ingen der kender den eksakte viden om fremtiden. Efter bedste evne skønnes det, at væksten for 
segmenterne på det danske skønheds- og sundhedsmarkedet bør reduceres hen i mod de 2 % som ledelsen 
har anvendt til at fortage nedskrivningstest med156. Den forventede like for like vækst pr. segment er som 
følger: 

Mass Beauty: Det fremgår af Figur 3.1.2b: ”Det danske skønheds- og sundhedsmarked fordelt efter 
segment”, at segmentet gennemsnitligt har haft en vækst på 3,9 % i perioden 2002 – 2012. Matas’ 
historiske vækst er til dels baseret på en strategi om at have at have et landsdækkende butiksnetværk. 
Efter opkøb af associerede butikker vil kæden have over 300 butikker placeret landet over, hvorfor den 
fremtidige vækst gennem åbninger af nye fysiske butikker vil være mindre. På baggrund heraf skønnes en 
vækst på 3,5 % i terminalperioden. 

High-End Beauty: Det fremgår af Figur 3.1.2b: ”Det danske skønheds- og sundhedsmarked fordelt efter 
segment”, at segmentet gennemsnitligt har haft en vækst på 3,0 % i perioden 2002 – 2012. På samme 
måde som med Mass Beauty vil den fremtidige vækst være påvirket af begrænsede muligheder for at åbne 
nye butikker hvilket vil lede til en lavere vækst i terminalperioden. 

Vital shop, Material Shop og Medicare Shop: Tilsvarende Mass Beauty og High-End Beauty har 
ovenstående medført et fald i vækstraten fra budgetperioden til terminalperioden på 0,5 %. 

Herudover er den væsentlig faktor der bør overvejes i forhold til fastlæggelsen af udviklingen i markedet for 
skønheds- og sundhedsprodukter, som kan afvige fra udviklingen i BNP-væksten. Det er nemlig 
liberalisering af Apotekerloven, som kan have indflydelse på en endnu stigende udvikling i væksten som 
omtalt i afsnit 3.5. Der er forsat ikke kommet nogen lempelser i Apotekerlovgivningen, hvorfor der alt 
andet lige må betragtes, at udviklingen endnu ikke er påvirket heraf. Det er svært at afgøre/forudsige, 

154 ”Vækstplan DK – Teknisk baggrundsrapport”, Finansministeriet 2013, s. 1 
155 Jf. bilag 6 
156 Jf. prospekt s. 96 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

- Mass beauty 48,5 50,4 52,5 54,6 56,7 51,6 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,50%
- High-End Beauty 34,4 35,6 36,8 38,1 39,5 35,0 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,00%
Vital shop 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 3,2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00%
Material Shop 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 2,8 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00%
MediCare Shop 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 5,0 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,50%
Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 96,5 99,9 103,4 107,1 110,9 97,7 3,27% 3,27% 3,28% 3,29% 3,30% 2,81%

Forventede Like for like 
(markedsudvikling)

Budget periode mio.DKK Budgetperiode i %

Tabel 6.3b: Forventet like for like (markedsudvikling)
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hvorvidt en lempelse af Apotekerlovgivningen vil ske inden for budgetperioden. I lyset af dette vurderes det 
mest realistisk ikke at budgettere med en øget vækst grundet manglende kendskab til en evt. liberalisering 
af Apotekerlovgivningen. 

6.3.2 Salgsvæksten for Matas (niveau 2) 
På baggrund af ovenstående forudsætning til vækstudviklingen på det danske skønheds- og 
sundhedsmarked undersøges Matas’ vækstmuligheder. Hvis det antages, at konkurrencesituationen ikke 
bliver ændret væsentligt i budgetperioden, så vil Matas omsætning stige med samme grad som udviklingen 
i det danske skønheds- og sundhedsmarkedet. Dette er illustreret i nedenstående figur 6.3c157. 

 

Konkurrenceforhold 

Ovenstående figur 6.3c illustrerer udviklingen i markedet for Matas og B.S. Danmark fra 2008 og frem til 
2012 samt den forventede omsætningsvækst de kommende år. B.S. Danmark har den største stigning i 
omsætningsindekset siden 2008 på trods af deres lille størrelse på markedet og i forhold til Matas. Hvis 
udviklingen forsætter på samme niveau, så vil det medføre at B.S. Danmark kan tage markedsandele fra 
konkurrenterne og også fra Matas. Årsagen til den stigende udvikling fra 2012 til 2011 skyldes at B.S. 
Danmark har åbnet en ny butik, der har generet en omsætning på knap 10 mio.kr. I henhold til 
årsrapporten for 2012 forventer ledelsen i B.S. Danmark forsat en stigning i deres omsætning/aktiviteter. 
Dette kan have effekt på budgetteringen af især vækstraten inden for Mass Beauty segmentet hos Matas. 
Sephora der kom på det danske marked i 2011 har også planner om at udvide deres butiksnetværk i 
Danmark. De forventer at åbne 6-8 butikker i Danmark inden for de kommende par år158. Dette er også 
indikationer på, at udviklingen i markedsandelene for Matas bør have en negativ effekt på vækstraten. 

Effekten af konkurrencen fra B.S. Danmark og Sephora vurderes at påvirke væksten for Mass Beauty med -
2,0 % og High-End Beauty med -0,1 % i terminalperioden. 

I afsnit 3.5 konstateres et fald i væksten hos Matas på VMS segmentet som skyldes, at 
discountforretningerne har gennem prispres fået sat sig på en større andel af dette segment. Hvis denne 

157 Udvikling til og med 2013 på baggrund af prospektet s. 43, årsrapporter for Matas og B.S. Danmark samt med egen 
tilvirkning for de efterfølgende år 
158 ”Parfumegiganter til kamp mod Matas”, Berlingske Business, 6. juni 2013 

Graf 6.3c: Vækst i BNP, S&S ,Matas og B.S. Danmark (207/08 = 100 %)
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udvikling fortsætter kan det også have en negativ effekt på salgsvækst for dette delsegment. Konkurrencen 
fra øvrige detailbutikker vurderes at påvirke de øvrige produktsegmenter med -0,15 % i terminalperioden. 

 

6.3.3 Opkøb af associerede butikker 
Matas har efter 2007 akkvisitionen opkøbt 21 butikker til og med 2012/13, og således er der herefter 35 
associerede Matas butikker tilbage på markedet. I afsnit 3.5 er det beskrevet, at Matas vil udvide deres 
butiksnetværk gennem opkøb af associerede butikker. Dog kendes forventningen ikke til antal opkøb de 
kommende 5 år. Matas har kort før deres børsnotering offentliggjort et kort ”oplysningsdokument” om 
deres kurs mod børsnoteringen. I dette dokument oplyses det, at Matas er i forhandlinger om opkøb med 6 
associerede butikker159. Dette er en stigning i opkøb i forhold til de seneste par år og svarer til niveauet for 
opkøb i 2008 og 2009 med henholdsvis 7 og 10 butikker. På baggrund af dette og deres intention vurderes 
det, at Matas vil opkøbe de resterende 35 butikker med udgangen af 2018. I salgsbudgettet vil dette 
fremstå som 7 opkøb pr. år indtil 2017/18.  I bilag 16 er det gennemsnitlig salg pr. Matas butik beregnet til 
11,3 mio.kr. pr. butik for 2012/13. Salg til associerede butikker har i årene 2008/09 - 2012/13 
gennemsnitligt udgjort 7,15 mio. kr. Til brug for budgetteringen af salget ved opkøb af egne butikker 
anvendes et salg pr. butik på 11,3 mio. kr. Forskellen mellem de 11,3 mio. kr. og de 7,15 mio. kr. består 
således af at Matas’ salg af produkter til associerede butikker er sket til engross der ligger noget under 
retailprisen. 

Det er fastlagt at associerede butikker der opkøbes efter årende 2014/15 skal tillægges den fastsatte like 
for like vækstrate for årende 2014/15 – 2017/18 jf. afsnittet over. Således vil omsætningsvæksten ved køb 
af egne butikker udgøre 29,4 mio. kr. svarende til 1 en vækst på 1 %, og inklusiv like for like væksten af 
disse vil den samlede omsætningsvækst udgøre 33,4 mio. kr. i 2017/18. I terminalperioden vil der ikke flere 
associerede butikker, hvorfor væksten er sat til 0. 

 

6.3.4 Opkøb af Esthetique butikker 
I afsnit 2.1.1 er det beskrevet at Matas har erhvervet 9 Esthetique butikker heraf er 2 af disse butikker 
åbnet i løbet af 2013 under brandet ”Stylebox by Matas”. De resterende butikker forventes at åbne som 

159 ”Nu bliver aktiemarkedet lidt skønnere”, Matas, 13. juni 2013 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

- Mass beauty -3,0 -6,0 -12,0 -14,9 -17,7 -23,2 -0,25% -0,50% -1,00% -1,25% -1,50% -2,00%
- High-End Beauty -0,1 -0,3 -0,5 -0,8 -1,0 -1,0 -0,01% -0,03% -0,05% -0,08% -0,10% -0,10%
Vital shop 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -0,01% -0,03% -0,05% -0,08% -0,10% -0,15%
Material Shop 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,01% -0,03% -0,05% -0,08% -0,10% -0,15%
MediCare Shop 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,01% -0,03% -0,05% -0,08% -0,10% -0,15%
Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,01% -0,03% -0,05% -0,08% -0,10% 0,00%
Total -3,2 -6,6 -12,9 -16,3 -19,4 -25,3 -0,11% -0,22% -0,44% -0,56% -0,67% -0,87%

Tabel 6.3d: Konkurrenternes påvirkning på Matas' salgsbudget
Konkurrenternes 
påvirkning på Matas' 
salgsbudget

Budget periode mio.DKK Budgetperiode i %

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

- Mass beauty 12,1 12,5 13,1 13,6 14,1 0,0 1,00% 1,02% 1,05% 1,09% 1,12% 0,00%
- High-End Beauty 9,8 10,1 10,5 10,8 11,2 0,0 1,00% 1,02% 1,04% 1,07% 1,10% 0,00%
Vital shop 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 0,0 1,00% 1,00% 1,00% 1,01% 1,01% 0,00%
Material Shop 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 0,0 1,00% 1,00% 1,00% 1,01% 1,01% 0,00%
MediCare Shop 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 0,0 1,00% 1,01% 1,03% 1,05% 1,08% 0,00%
Øvrige 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 1,00% 0,99% 0,98% 0,97% 0,96% 0,00%
Total 29,4 30,3 31,3 32,4 33,4 0,0 1,00% 1,02% 1,04% 1,06% 1,09% 0,00%

Tabel 6.3e: Opkøbte ass. butikkers påvirkning på Matas' salgsbudget
Opkøbte ass. butikkers 
påvirkning på Matas' 
salgsbudget

Budget periode mio.DKK Budgetperiode i %
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”Stylebox by Matas” i løbet af 2014 jf. afsnit 3.5. Dette må alt andet lige påvirke den fremtidige omsætning 
for Matas. 

I bilag 16 er der fortaget beregninger der skønner den fremtidige vækst herfor. Beregningen tager 
udgangspunkt i det estimerede salg pr. butik på 11,3 mio. kr. jf. overfor. Dog tages der højde for, at 
”Stylebox” konceptet ikke distribuerer alle Matas produkter, men kun de produkter der kan kategoriseres 
som luksusprodukter. Derfor forventes det ikke, at Stylebox konceptet kan opnå en samlet omsætning på 
ca. 11,3 mio. kr. Til brug for opgørelse af en ”Stylebox” butiks forventede omsætning er følgende antagelser 
og forudsætninger anvendt160: 

• Der tages udgangspunkt den gennemsnitlige omsætning pr. Matas butik, svarende til 11,3 mio. kr. 
• Det forventes, at Stylebox butikker sælger Mass Beauty produkter svarende til 20 % af en 

gennemsnitlige Matas butik, svarende til 0,9 mio. kr. 
• Det forventes, at Stylebox butikker sælger High-End Beauty produkter svarende til 30 % af en 

gennemsnitlige Matas butik, svarende til 1,1 mio. kr. 
• Omsætningen fra serviceydelserne forventes at udgøre ca. 3,5 mio. kr. Omsætningen fra 

serviceydelser præsenteres under ”Øvrige” 
• Der forventes ingen omsætning inden for ”Vital shop”, ”Material shop”, ”MediCare Shop” 

 

Samlet set forventes én Stylebox butik således at have en årlig omsætning svarende til 5,6 mio. kr. Med en 
forventning om åbning af yderligere 7 Stylebox butikker i 2014161 giver det en øget omsætning på 50,1 
mio.kr. svarende til omsætningsvækst på 1,70 %. Like for like væksten for Stylebox butikkerne antages at 
følge markedets vækstrater i budget- og terminalperioden. 

Matas forventer, at der er et potentiale i at åbne 50 nye Stylebox butikker på mellemlangsigt. Men har ikke 
oplyst om tidshorisonten for, hvornår disse butikker skal etableres. På baggrund af denne uvished er der 
ikke et tilstrækkeligt grundlag for at øge omsætningen med yderligere butikker for årene 2015 og frem. I 
lyset af dette kan salgsvæksten tillægges nedenstående vækstrater.  

160 Jf. bilag 16 
161 Prospektet, s. 20 

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

- Mass beauty 8,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,69% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
- High-End Beauty 10,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,04% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
Vital shop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Material Shop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MediCare Shop 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Øvrige 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 50,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 1,70% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02%

Tabel 6.3f: Stylebox's påvirkning på Matas' salgsbudget

Stylebox's påvirkning på 
Matas' salgsbudget

Budget periode mio.DKK Budgetperiode i %
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6.3.5 Sammenfatning for salgsbudget 
Den budgetterede omsætning for 2013/14 er på baggrund af ovenstående beregnet til 3.369,8 mio.kr. 
svarende til stigning på 5,31 %. I årsrapporten for 2012/13 forventes væksten for 2013/14 at være en smule 
højere end 3,3 %. Væksten i terminalperioden er budgetteret til at udgøre 2,16 %. Ledelsens har som 
tidligere beskrevet anvendt en vækstrate på 2 % i forbindelse med nedskrivningstest af immaterielle 
aktiver. 

 

Ovenfor vises det samlede salgsbudget for budget- og terminalperioden og i de følgende afsnit vil 
salgsbudgettets enkelte elementer blive gennemgået. Omsætningen fra associerede butikker er i det 
samlede salgsbudget flyttet op i de respektive produktsegmenter efterhånden som de opkøbes i de enkelte 
år. Således vil en del af væksten i budgetperioden stamme herfra, mens væksten i de associerede butikker 
er faldene. Samlet set ændrer det ikke på den samlede vækst. 

6.4 Core driftsoverskud fra salg 
Et andet element i budgetteringsfasen er forudsætning af selskabets omkostninger i budget- og 
terminalperioden, således at overskuddet kan blive udledt herefter. Det vil ikke være muligt at lave en 
budgettering af omkostninger på ”linje for linje” niveau. Da dette kræver en intern indsigt i Matas’ 
fremtidige strategiske tiltag. Fx omkring deres omfang og metode til at fortage den fremtidige 
markedsføring, udvikling af materialepriser, lønomkostninger mv. Herunder vurdering af effekten af deres 
nylige investering i nyt infrastruktur. 

For at vurdere dette kræves en indsigt i den historiske omkostningsstruktur. Derudover vil en ”linje for 
linje” budgettering give alt for mange ubekendte faktorer og skabe en øget risiko for fejl budgettering. 
Derfor vurderes det mest hensigtsmæssigt at fortage budgettering af omkostningsstrukturen på baggrund 
af bruttoavanceprocenten, omkostningsandele i forhold til omsætningen og herunder gennemgang af 
selskabets seneste årsrapport og prospekt for at identificere ekstra ordinære omkostninger som bør 
medtages i budgetovervejelserne.  

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Terminal 
periode

- Mass beauty 1.298,9 1.376,4 1.450,4 1.524,2 1.598,1 1.649,1 7,10% 5,97% 5,38% 5,09% 4,84% 3,19%
- High-End Beauty 1.053,0 1.115,2 1.178,7 1.243,7 1.310,2 1.360,9 7,19% 5,90% 5,70% 5,51% 5,34% 3,87%
Vital shop 314,0 326,6 339,2 351,9 364,6 372,4 4,15% 4,00% 3,87% 3,73% 3,61% 2,15%
Material Shop 267,6 278,3 289,0 299,8 310,7 317,3 4,15% 4,00% 3,87% 3,73% 3,61% 2,15%
MediCare Shop 183,1 193,1 203,2 213,5 224,0 231,7 5,65% 5,44% 5,26% 5,08% 4,92% 3,42%
Øvrige 59,1 59,8 60,5 61,2 61,9 62,4 119,75% 1,20% 1,17% 1,15% 1,13% 0,72%
Total før salg til ass. butikk  3.175,7 3.349,3 3.521,2 3.694,4 3.869,4 3.993,8 7,52% 5,47% 5,13% 4,92% 4,74% 3,21%
Salg ti l  ass. butikker 205,1 164,2 123,5 83,2 43,1 0,0 -16,73% -19,94% -24,77% -32,66% -48,14% -100,00%
Total 3.380,8 3.513,5 3.644,7 3.777,6 3.912,6 3.993,8 5,65% 3,93% 3,73% 3,65% 3,57% 2,08%

Tabel 6.3g: Samlet salgsbudget

Samlet salgsbudget

Budget periode mio.DKK Budgetperiode i %
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Grafen 6.4a162 nedenunder illustrerer udviklingen i Matas’ omsætning, bruttoavance, omkostningsandele 
(Andre eksterne omkostninger, personale-omkostninger, af- og nedskrivninger) og Core driftsoverskud fra 
salg før skat. Den positive påvirkning af bruttoresultatet og faldet i omkostningsandelene har medført en 
stigning i driftsoverskuddet fra salg før skat. Den historiske udvikling i omkostningsandele og bruttoavancen 
følger udviklingen i omsætningen, hvorfor der kan argumenteres for, at omkostningsstrukturen også 
fremadrettet vil følge udviklingen i omsætningen. 

 

Årsrapporten for 2012/13 er også gennemgået for forventede fremtidige ekstraordinære omkostninger, 
som bør indarbejdes i budgettet. Det er ledelsens forventning at bruttomargin for 2013/14 vil være på 
niveau med 2012/13, samtidig med at personaleomkostninger, leje omkostninger og 
markedsføringsomkostninger også vil være på niveau med 2012/13, hvilket også bekræfter at den 
fremtidige forudsætning for driftsoverskuddet bør være på niveau med 2012/13. 

Driftsoverskuddet fra salg før skat udgør mellem 10 % - 15 % i analyseperioden og de seneste 2 år i 
analyseperioden har posten udgjort 15 %, hvorfor der på baggrund af ovenstående vurderes, at posten 
fremadrettet også vil være på omkring 15 % også i terminalperioden.  

162 Udarbejdet på baggrund af Proforma regnskaber afsnit 6.11 

Graf 6.4a: Udvikling i omsætning, omkostninger og core driftsoverskud
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6.5 Skat 
I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet anvendes de gældende selskabsskatteprocent som for 
indkomståret 2014 vil falde til 24,5 %, i 2015 til 23,5 % og i 2016 til 22 %. Det er nævnt tidligere, at 
selskabet har to butikker i Sverige, hvorfor der også burde tages højde for skatteprocenterne på det 
svenske marked. Ud fra en væsentlighedsbetragtning samt kendskab til at forretningerne i Sverige ikke 
klarer sig godt vurderes det ikke væsentligt for budgettet og herunder den senere værdiansættelse, at 
tilpasse den effektive skatteprocent i forhold til det svenske marked. 

Historisk set er den effektive skatteprocent i analyseperiodens start udgjort 20 % i 2008/09 og herefter 
svinget mellem 25,4 % og 26,1 %. Den høje effektive skatteprocent i forhold til den danske selskabsskat 
skyldes, at selskabet skattemæssigt ikke har kunnet udnyttet fradragsberettigede finansielle omkostninger, 
grundet de danske regler om begrænset rentefradragsret163. Den effektive skatteprocent har i henhold til 
de seneste tre årsrapporter udgjort 33,7 %, 40,2 % og 31,6 %, hvilket er højere end det oplyste overfor. 
Forklaringen til forskellen skyldes, at en del af skatten er posteret under finansielle poster i den 
reformuleret resultatopgørelse. 

Endvidere fremgår det af note 27 i årsrapporten for 2012/13, at Matas har igangværende skattesager, som 
der ikke er hensat til, da ledelsen vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at de vil vinde sagen. På 
baggrund af de tilgængelige data, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at medtage og forudsætte en 
yderligere skatteomkostning i budgetteringsfasen. 

På baggrund af ovenstående fastsættes den effektive skatteprocent for budgetperioden til 25,4 % i 2014/15 
som svare til den effektive skatteprocent i 2013/14 med 25,9 % heraf minus 0,5 %, som følge af 
skattenedsættelse fra 25 % til 24,5 %. Tilsvarende i 2014/15 budgetteres den effektive rente til 24,4 % og 
fra 2015/16 og frem til terminalperioden 22,9 %. 

Herefter kan driftsoverskuddet efter skat udledes. 

6.6 Core andet driftsoverskud efter skat 
I analyseperioden har Matas ikke haft væsentlige poster under andet driftsoverskud efter skat. I forbindelse 
med forudsætningerne til fremtidige poster vedr. andre driftsindtægter, andre driftsomkostninger mv. er 
der ikke konstateret sådanne indikationer til fremtidig indregning af disse poster ved gennemgang af 
årsrapporten og prospektet. Således fastsættes core andet driftsoverskud efter skat til 0 % i forhold til 
omsætningen. Afvigelse mellem reformuleret resultatopgørelse og Core driftsoverskud på skyldes forskellig 
præsentation af skatteeffekten på udsædvanlige poster jf. nedenunder. 

6.7 Udsædvanlige poster efter skat 
Udsædvanlige poster består af poster, der ikke direkte er knyttede til den normale drift. Fx har der i 
analyseperioden været nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger samt andre 
værdipapirer og kapitalandele. Eller engangsomkostninger som fx i forbindelse med børsnoteringen, hvor 
Matas i 2012/13 regnskabet har bogført 16 mio. kr. i driften. Afvigelse mellem total indkomst fra driften jf. 
reformuleret resultatopgørelse og Core driftsoverskud skyldes forskellig præsentation af finansielle poster. 

Det er svært at forudsige disse former for poster. Særligt i forbindelse nedskrivning på immaterielle 
anlægsaktiver, som er vanskeligt at måle en eksakt værdi på. Der er forbundet en risiko i relation hertil, 
men på baggrund af den positive udvikling vurderes der ikke grundlag for at budgettere med væsentlige 
nedskrivninger i budgetperioden. 

163 Prospekt, s. 91. 
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I note 8 i årsrapporten for 2012/13 er det oplyst at selskabet skal betale en bonus på ca. 10,2 mio.kr., hvis 
selskabet kommer på børsen, og derfor er der budgetteret med en yderlige løn omkostning på 10,2 mio. kr. 
i 2014/15. Yderligere forventes der omkostninger til afslutningsfasen for at fuldende børsnoteringen. I 
2012/13 regnskabet er der indregnet 16 mio.kr. og det vurderes at processen for børsnoteringen på 75 % 
færdig pr. 30. juni 2013. Således skønnes de manglende omkostninger til at udgøre 25 % af de 16 mio.kr. 
svarende til samlede omkostninger til børsnoteringen på 20 mio.kr. Der er i budgettet indregnet 
omkostninger til udsædvanlige poster på 16,9 mio.kr i 2013/14 svarende til -0,5 %, hvoraf den resterende 
andel på 2,5 mio.kr. består af evt. egenkapitals posteringer, nedskrivninger mv. For de efterfølgende år er 
der ikke fundet anledning udsædvanlige poster, men grundet et forsigtighedsprincip er der budgetteret 
med -0,1 % i udsædvanlige poster fra 2014/15 og også i terminalperioden. 

6.8 Låneomkostninger 
Selskabet har i analyseperioden haft netto finansielle forpligtelser som beskrevet tidligere. Historisk set er 
den faldet fra 8,4 % til 4,0 %. Udviklingen i markedsrenten forventes at have ramt sit lavpunkt og vil stige på 
mellemlangsigt. Derudover udgør de immaterielle anlægsaktiver en væsentlig del af selskabets aktiver, 
hvilket øger Matas’ finansielle risiko, som omtalt tidligere. Ved køb af flere associerede butikker vil 
goodwillen stige endnu mere, hvilket kan tyde på rente niveauet på 4,0 % ikke skal falde i budgetperioden 
på trods af et historisk fald i renteprocenten. På baggrund heraf vurderes låneprocenten på 4,0 % et 
tilpassende niveau for renten i budgetperioden. I terminalperioden anvendes en rente på 5,1 % som er 
fastsat på baggrund af den gennemsnitlige rente de ti foregående år (5 års realiseret historik samt 5 års 
budgetperiode). 

6.9 AOH 
AOH er opdelt i arbejdskapital og anlægskapital. 

Arbejdskapitalen består hovedsagligt af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, og det vurderes at 
disse som udgangspunkt følger omsætningen i et relativt fast forhold. Det forudsættes derfor at 
aktivitetsniveauet for arbejdskapitalen ikke vil ændre sig væsentligt, hvorfor der budgetteres med 0,002 % i 
hele perioden som svare til niveauet fra 2012/13. 

AOH består primært af anlægskapitalen, som hovedsaglige består af immaterielle anlægsaktiver og 
materielle anlægsaktiver. Til brug for budgettet er der udarbejdet et detaljeret ”AOH-budget”, der 
forudsætter de kommende års til-, afgange og afskrivninger. Herefter vil det være muligt at udlede AOH. 

 

  

DKK Mio.
Bevægelser på anlægsaktiver 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Afskrivninger
Immaterielle anlægsaktiver -75,3      -75,3      -75,3      -75,0      -75,0      -75,0      -75,0      -75,0      -         
Materielle anlægsaktiver -50,2      -48,2      -56,7      -57,0      -57,0      -57,0      -57,0      -57,0      -57,0      
Øvrige -6,5        -3,1        -0,6        

Tilgange
Immaterielle anlægsaktiver 1,6         7,3         22,9       75,6       75,6       75,6       75,6       75,6       -         
Materielle anlægsaktiver 40,6       54,2       48,9       75,0       50,0       50,0       50,0       50,0       50,0       
Afgange
Immaterielle anlægsaktiver -3,1        -0,2        -13,0      -         -         -         -         -         -         
Materielle anlægsaktiver -2,1        -9,0        -1,9        -         -         -         -         -         -         

Historiske data Budget
Tabel 6.9a: Bevægelser på anlægsaktiver
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Jf. figur 6.9a164 er det forudsat at afskrivningerne vedr. varemærker og navnerettigheder vil forsætte i 
budgetperioden med 75 mio. kr. til og med 2017/18, hvorefter værdien af dette aktiv vil udgøre 0. Der 
afskrives ikke på goodwill, hvorfor der heller ikke er indregninger afskrivninger herfor. Således fastsættes 
afskrivninger vedr. immaterielle anlægsaktiver til 0 i terminalperioden. I øvrigt forventes goodwillen at stige 
med 75 mio.kr. hvert år som består af værdien for opkøb af 7 butikker hvert år til en gennemsnitlig goodwill 
pris på 10,8 mio.kr. Denne gennemsnitlige værdi er beregnet på baggrund af de historiske data vedr. køb af 
associerede butikker jf. figur 6.9b165. 

 

Afskrivninger vedr. materielle anlægsaktiver vurderes at være på niveau med 2012/13 også i 
terminalperioden. Argumentet er, at der i terminalperioden er budgetteret med tilgang på 50 mio. kr. 
svarende til niveauet i analyseperioden. Denne tilgang skal anvendes til fremtidige indretning af lejede 
lokaler samt renovering heraf, som skaber merværdi for selskabet. Derudover er der i 2013/14 budgetteret 
med en tilgang på 75 mio.kr. i stedet for 50 mio.kr. Forskellen skyldes, at ledelsen jf. prospektet har 
estimeret denne investering, som blandet skal anvendes til indretning af nye Stylebox butikker. 

I budgetperioden er der ikke fundet anledning til at afgangsføre immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

På baggrund af ovenstående forudsætninger om afskrivninger, tilgange og afgang kan værdien af 
anlægskapitalen udledes, hvorefter nøgletallet kan beregnes nedenstående tabel 6.9c. 

 

Jf. bilag 18 Budgetforudsætninger ses den samlede AOH inklusiv både arbejdskapital og anlægskapital.  

164 Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede balancer jf. bilag 10 
165 Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 2008/09-2012/13 

Note
Historisk opkøb og udvikling i goodwill 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Antal opkøbte butikker 7,0         10,0       -         1,0         2,0         
Tilgang i goodwill 85,4       103,5      -         5,2         22,0       
Gns. Goodwill pr. butik 12,2       10,4       -         5,2         11,0       

Total opkøb de sidste 5 år: 20,0       
Total tilgange på goodwill de sidste 5 år 216,1      
Gns. Goodwill pr. butik 10,8       

Historiske data
Tabel 6.9b: Note vedr. goodwill

Note 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Omsætning 3.200,0        3.380,8        3.513,5        3.644,7        3.777,6        3.912,6        3.993,8        
Langfristede nettodriftsaktiver 4.162,1        4.180,7        4.174,4        4.168,0        4.161,6        4.155,3        4.148,3        
AOH, langfristede NDA 1,31             1,23             1,19             1,14             1,10             1,06             1,04             

Tabel 6.9c: Note beregning af samlet AOH
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6.10 FGEAR  
Som det ses af tabel 6.10a166 har andelen mellem egenkapital og gæld udviklet sig fra 24 % egenkapital og 
76 % gæld til 53 % egenkapital og 47 % gæld. I 2011/12 var andelen ligevægtig og fra 2012/13 udgjorde 
andelen en større del.  Nettogælden over EBITDA har udviklet sig fra 7,76 til 3,02. 

 

Ledelsen beskriver i prospektet at gældsstrukturen på kort- og mellemlangt sigt skal udgøre ca. 2 x 
EBITDA167. Hvis nettogælden udgjorde 2 x EBITDA i 2012/13 ville dette svare til en gearing på 0,50, og 
andelen mellem egenkapital og gæld ville havde udgjort 33/67. 

Det forventes på lang sigt at al overskydende likviditet udloddet som udbytte til aktionærerne. Det vil 
således være forventeligt at forholdet mellem egenkapital og gæld på lang sigt vil være 70/30. Det er derfor 
i budgetdelen fastlagt at gearingen falder fra de nuværende 0,87 til 0,42.  

166 Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede balancer 

167 Prospektet s. 38 

Historisk kapitalstruktur 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Egenkapital 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4 2.359,4
Nettorentebærende gæld 3.339,5 3.443,3 2.734,0 2.499,4 2.094,2 1.780,9
Gearing *1 3,20 2,27 1,46 1,16 0,87
NFF 76% 69% 59% 54% 47%
Egenkapital 24% 31% 41% 46% 53%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
EBITDA 443,7 484,0 530,1 580,1 588,8
Nettogæld/EBITDA 7,76 5,65 4,71 3,61 3,02

*1 Gearingen er beregnet på baggrund af gns. egenkapital og nettorentebærende gæld

Tabel 6.10a: Den historiske udvikling i kapitalstrukturen
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6.11 Proforma regnskaber 
På baggrund af budget forudsætningerne er nedenstående proforma regnskab for budget- og 
terminalperioden udarbejdet. 

  

Terminal 
periode

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2019
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 3.200,0 3.381 3.513 3.645 3.778 3.913 3.994
Driftsomkostninger -2.727,0 -2.881 -2.994 -3.106 -3.219 -3.334 -3.403
Driftsoverskud fra salg (før skat) 473,0 500 519 539 558 578 590
skat -122,3 -127 -127 -123 -128 -132 -135
driftsresultat fra salg 350,7 373 393 416 431 446 455
Andet driftsoverskud 0,0 0 0 0 0 0 0
Udsædvanlige poster -10,8 -16,9 -4 -4 -4 -4 -4
Totalindkomst fra driften 339,9 356 389 412 427 442 451
Netto finansielle omk. efter skat -76,9 -72 -72 -67 -63 -58 -67
Koncernresultat 263,0 284 318 345 364 384 385
Minoritetsinteresser 0,0 0 0 0 0 0 0
Total indkomst 263,0 284 318 345 364 384 385

Balance
Arbejdsdriftskapital -22,9 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,6
Anlægskapital 4.162,1 4.171 4.178 4.171 4.165 4.158 4.152
Netto driftsaktiver 4.139,2 4.178 4.184 4.178 4.172 4.166 4.159
Netto finansielle forpligtelser 1.780,9 1.851 1.754 1.642 1.521 1.388 1.230
Minoritetsinteresser 0,0 0 0 0 0 0 0
Egenkapital 2.359,4 2.327 2.430 2.536 2.651 2.778 2.929

Pengestrømsopgørelse 0,87 0,78 0,76 0,68 0,61 0,54 0,46
DO 339,9 356 389 412 427 442 451
Ændring i NDA -50,3 38 6 -6 -6 -6 -6
FCF 390,2 318 383 418 433 448 458

Realiseret
/Historik Forudsætninger/Budgetperiode

Tabel 6.11a: Proforma regnskab (Finansielle værdidriver) for Matas
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6.12 Delkonklusion til budgetteringen 
Med udgangspunkt i konklusionerne fra fundamentalanalysen kapital 5, er ovenstående proforma regnskab 
udarbejdet. Budgetperioden er fastlagt til 5 år efterfulgt af terminalperioden. 

Væksten i budgetperioden er budgetteret til at udgøre 5,6 % - 3,6 %, svarende til en stigning i omsætningen 
fra 3,2 mio. kr. i 2012/13 til 3,9 mio. kr. i 2017/18. I terminalperioden er der budgetteret med en vækst på 
2,08 %. Til at forklare udviklingen i salgsvæksten blev der udarbejdet salgsbudgetter for henholdsvis 
markedsvæksten (like for like), Matas’ konkurrenters påvirkning på Matas’ vækst, samt Matas egne 
strategiske tiltag (køb af associerede butikker samt åbning af Stylebox butikker). 

Omkostningsbasen er i budgettet fastlagt til at udgøre en fast procentdel af omsætningen. Dette forhold 
skyldes tidligere års effektiviseringsprogrammer, hvorfor det er skønnet, at der ikke umiddelbart kan 
foretages yderligere besparelser i omkostningsbasen.  
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7 Værdiansættelse 

7.1 Valg af model 
Som beskrevet i kapitel 1 vil den valgte model være den kapitalværdibaserede cash flow model (DCF-
modellen). 

Fælles for de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller er, at de tager udgangspunkt i 
egenkapitalen. Værdiansættelsen med udgangspunkt i egenkapitalen sker derefter ud fra en direkte model 
eller en indirekte model. For den direkte model gælder det at aktionærværdien beregnes ved at diskontere 
pengestrømmene, der tilfalder aktionærer. For den indirekte model gælder at der først beregnes en 
virksomhedsværdi ved at tilbagediskontere fx virksomhedens nettooverskud, og derefter fratrækkes 
markedsværdien af gælden, for således at komme frem til aktionærværdien168. Den indirekte model 
fokuserer således på driftsaktiviteten frem for finansieringsaktiviteten, og giver således et bedre billede af 
virksomhedens evne til at drive virksomheden og skabe vækst, uagtet finansieringen. 

2 af de følgende 3 kapitalværdibaserede modeller kan anvendes både som direkte- og indirekte modeller 
og er som følger: 

• Dividende modellen (kun direkte model) 
• Cash flow modellen, herefter kaldet DCF modellen 
• Residualindkomst modellen, herefter kaldet RIDO modellen 

Da afhandlingen bl.a. søger at analysere virksomhedens evne til vækst, uafhængig af finansieringen, 
anvendes en indirekte model. 

Dividende modellen kan kun benyttes som en direkte model, da modellen tilbagediskonterer det cash flow 
som udbetales til aktionærerne som dividende. Således er finansieringsaktiviteten værdidriveren. Det 
vurderes i denne afhandling at dividenden og finansieringsaktiviteten ikke udgør den væsentligste faktor 
for målingen af værdiskabelsen i selskabet, og der er hidtil ikke blevet udbetalt en løbende dividende til 
ejerne, hvorfor denne model ikke finder anvendelse. 

Værdidriveren for DCF modellen og RIDO modellen er netop driftsaktiviteten. Begge modeller beregner 
virksomhedsværdien uafhængig af finansieringen. 

I DCF modellen tilbagediskonteres det frie cash flow fra driftsaktiviteterne med fradrag af pengestrømme 
fra investeringsaktiviteten samt med fradrag af nettopengestrømmen til långiverne. Årsrapporterne der 
ligger til grund for data er at betragte som ”rå data”, og årsrapporterne anlægger således et 
informationsperspektiv for analytikerne. Det vigtigste er således mængden af data, og ikke hvordan den 
præsenteres169. 

I RIDO modellen tilbagediskonteres residualindkomsten, dvs. virksomhedens driftsoverskud på 
totalindkomst niveau med fradrag for kapitalomkostningerne af netto driftsaktiverne. Modellen bygger på 
årsregnskabets målinger og indregninger. Ulempen ved RIDO modellen er at den er afhængig af den valgte 
regnskabspraksis, og således kan værdien blive påvirket af regnskabslove og regler, samt regnskabsmæssige 
skøn og vurderinger foretaget af ledelsen170. 

På baggrund af Matas’ strategiske situation, som igennem de 5 seneste år har været præget af 
effektiviseringsprogrammer og omstruktureringsprogrammer, vurderes det, at DCF er mest hensigtsmæssig 

168 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – s. 26 

169 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – s. 47-48 
170 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – s. 48-49 
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at anvende, hvorfor værdiansættelsen af Matas vil blive foretaget på baggrund af DCF modellen. Det i 
budgettet estimerede frie cash flow (FCF) ligger således til grund for værdiansættelsen ved DCF modellen. 
Det frie cash flow i budgetperioden tilbagediskonteres på baggrund af diskonteringsrenten. 
Diskonteringsrenten, der er opgjort på baggrund af ejernes afkastkrav og de finansielle forpligtelsers 
afkastkrav. Derefter opgøres terminalværdien af cash flowet, dvs. det forventede frie cash flow i 
virksomhedens relative løbetid efter budgetperioden, og dette tilbagediskonteres ligeledes. 

7.2 DCF modellen 
DCF modellen estimerer virksomhedsværdien (V0E) på baggrund af nedenstående formel171: 

 

Det frie cash flow samt markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser blev beregnet i budgetteringen, 
og de beregnede beløb indsættes i DCF modellen jf. afsnit 7.3 Værdiansættelse af Matas. 

7.2.1 rwacc, herefter kaldet wacc 
De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger rwacc, herefter kaldet wacc (Weighted Avarage Cost of 
Capital), har til formål at fastlægge hvad både ejerne og långiverne har af afkastkrav. Den skal således ses 
som en diskonteringsrente og den har en afgørende rolle i beregningen af værdiestimatet. I denne tages 
der højde for både ejernes afkastkrav, egenkapitalomkostningerne samt kapitalomkostningerne. 

I de følgende afsnit vil disse delelementer af wacc’en blive identificeret og analyseret. Formlen for 
beregningen af wacc er som følger172:  

171 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, s. 43 

172 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, s. 54 

Hvor:

 = er markedsværdien af egenkapitalen

FCFF = er det frie cash flow som beregnes af driftsoverskuddet efter skat (DO) og ændringen i
netto driftsaktiverne (∆NDA). Således kan det frie cash flow (FCFF) kan jf. ovenstående

 defineres som FCFF = DO – ∆NDA

1,2…5 + T = er budgetårene 1-5 samt terminalperioden

-g = er vækstfaktoren i terminalperioden, beregning af terminalværdien gennemgås i afsnit 7.3.3

 = er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger r wacc som uddybes i det følgende 
afsnit 7.3.1 Terminalværdien

NFF0 = er markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser

Tabel 7.2a: DCF-modellen
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7.2.1.1 Markedsværdi af egenkapitalen og nettogælden 
Markedsværdien af virksomhedens egenkapital V0E er svarene til V0NDA plus markedsværdien af de netto 
finansielle forpligtelser V0NFF (netto finansielle forpligtelser er herefter kaldet netto gælden). 

Det er således driftens kapitalomkostninger der udtrykker, hvad kapitalindskyderne ”ofrer” ved at investere 
i virksomheden, og der skal derfor anvendes markedsværdier for egenkapitalen og nettogælden ved 
fastlæggelse af kapitalstrukturen. 

Udfordringen er dog at det netop er markedsværdien af egenkapitalen der gennem værdiansættelsen 
søges estimeret173. I stedet foretages et skøn af Matas’ langsigtede kapitalstruktur, som nødvendigvis ikke 
er identisk med den nuværende kapitalstruktur som beskrevet i afsnit 6.10. 

Endvidere er den historiske gearing samt den budgetterede gearing gennemgået i afsnit 6.10. For 
budgetperioden falder gearingen fra 0,87 til 0,42. Den faldende gearing i budgetårene vil således medføre 
en kapital struktur der ændrer sig fra de 53 % egenkapital og 47 % gæld, og til 70 % egenkapital og 30 % 
nettogæld i terminalperioden. 

7.2.1.2 Estimering af ejernes afkastkrav (re) 
Egenkapitalomkostningerne er den ene del af beregningen af wacc og viser ejernes afkastkrav. Til brug for 
fastlæggelse af denne anvendes ofte CAPM modellen (Capital Asset Pricing modellen174). Modellen tager 
udgangspunkt i sammenhængen mellem selskabets aktieafkast og afkastet for hele aktiemarkedet, ud fra 
antagelsen om at investorerne kræver et merafkast som kompensation for risiko. 

Da Matas først børsnoteres på afhandlingens afgrænsningstidspunkt kan en anvendelse af CAPM netop på 
baggrund af selskabets afkast umiddelbart give lidt udfordringer. Dette vil der blive taget højde for i det 
følgende. 

I følgende delafsnit vil delementerne i ejernes afkastkrav blive gennemgået. Sammenhængen mellem ejer 
afkastkravet og markedsrisikoen kan i CAPM modellen skrives som følgende formel175: 

 

173 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, s. 55 

174 FSR-note om værdiansættelse og virksomhedsandele, s. 54 
175 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 51 

Hvor:

 = er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, den endelige beregning ses i 
afsnit 7.3.2 Beregning af wacc

 = er markedsværdien af egenkapitalen, gennemgås i afsnit 7.2.1.1

 = er markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser, gennemgås i afsnit 7.2.1.1

= er markedsværdien af virksomheden og er et beregnet nøgletal

= er ejernes afkastkrav, gennemgås i afsnit 7.2.1.2

= er de finansielle omkostninger efter skat, gennemgås i afsnit 7.2.1.3

Tabel 7.2b: wacc

(V0
NDA  = V0

E  + V0
NFA ) 
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7.2.1.2.1 Risikofri rente 

Den risikofri rente er udtryk for den rente investorerne kunne have fået ved en risikofri investering. 
Teoretisk set er den risikofri rente lig med renten på nul-kuponobligationer, og således burde de årlige 
pengestrømme tilbagediskonteres på baggrund af disse. Dette vil betyde, at det første års pengestrømme 
tilbagediskonteres på baggrund af nul-kuponobligationer med 1 års løbetid, det andet års pengestrømme 
med obligationer med 2 års løbetid osv.176. I stedet for at anvende hvert års forskellige nul-
kuponobligationers renter kan en 10-årig statsobligation i praksis anvendes i stedet som estimatet for den 
risikofri rente177. På den måde sikres det, at varigheden for aktivet, markedet og cash flowet er identisk. 

Den effektive rente på den 10-årige danske statsobligation udgjorde i maj 2013 1,56 %. Som beskrevet i 
PEST analysen under økonomiske forhold, har rente niveauet i de seneste år været historisk lavt. Samtidig 
vil renterne stige i takt med at økonomierne stabiliserer sig og igen får vækst. Derfor vurderes det mere 
hensigtsmæssigt at anvende et 10-års gennemsnit af renten, da der i de seneste 10 år har været både lav- 
og højkonjunktur. 

Da Matas har al sin aktivitet i Danmark, og ligeledes har dens bankfaciliteter hos Danske Bank A/S, 
anvendes gennemsnittet af den effektive rente på den danske 10-årige statsobligation. Den udgjorde i maj 
2013 3,36 % 178. 

7.2.1.2.2 Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie opfattes som det risikotillæg, som investoren kræver for at investerer i aktier i 
forhold til at investere i risikofrie aktiver med samme løbetid, såsom statsobligationerne som før omtalt. 
Dette risikotillæg kan estimeres på flere måder179: 

• En implicit risikopræmie beregnet på baggrund af nuværende aktiekurser. Metoden stiller store 
krav til præcise estimater af markedets forventninger til de fremtidige pengestrømme. Dette er 
selvsagt vanskeligt at udlede. 

• En risikopræmie på baggrund af historiske data (ex post metoden). Ved denne opgørelse 
forudsættes det at den forventede risikopræmie er lig den historiske risikopræmie. I en artikel 
sammenfattet af SKAT viser den historiske risikopræmie store udsving årtierne imellem, og da den 

176 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 51 
177 FSR-note om værdiansættelse og virksomhedsandele, s. 55 

178 http://www.statistikbanken.dk 
179 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, side 51-52 

Hvor:

= er ejernes afkastkrav

= er den risikofrie rente, gennemgås i afsnit 7.2.1.2.1

β = er beta (den systematiske risiko), gennemgås i afsnit 7.2.1.2.3

= forventet afkast ved investering i markedsporteføljen

= markedets risikopræmie, gennemgås i afsnit 7.2.1.2.2

Tabel 7.2c: CAPM-modellen 

re = rf + β[E(rm) - rf]
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samtidig er afhængig af makroøkonomiske forhold, såsom økonomisk politik, terror, oliekriser mv., 
vil der kunne være relativt store udsving der vil skulle ”renses” ud180. 

• Den mest anvendte metode er at spørge investorerne hvad deres forventninger til den risikofri 
præmie er (ex ante metoden). Der foretages jævnligt empiriske undersøgelser af dette. 

Det vurderes, at det til brug for værdiansættelsen i denne afhandling er mest præcist at anvende 
estimatmetoden jf. sidste punkt ovenover. Dette skyldes bl.a., at det netop er investorerne, der løber 
risikoen, og således må det forventes, at de er afklaret med deres eksakte forventning til risikoen ved 
investeringen. Ligeledes vil denne estimatmetode også være renset for andre makroøkonomiske forhold 
som terror eller oliekriser, som ikke bør være relevant for risikopræmien i det nuværende marked. 

Jf. artiklen fra SKAT henvises der til en undersøgelse af Holm, Petersen og Plenborg der konkluderer en 
gennemsnitlig risikopræmie på 4,5 %. PwC har i publikationen ”Prisfastsættelse på aktiemarkedet” 
redegjort for en risikopræmie på 4,9 % 181. Ifølge faglitteraturen anbefales det at benytte en risikopræmie 
på 4-6 % 182. 

Markedet risikopræmie antages således at udgøre 4,9 % jf. undersøgelsen fra PwC, da denne risikopræmie 
således er den senest opgjorte blandt investorerne. 

7.2.1.2.3 Estimering  af beta (systematisk risiko)  

Beta viser den relative risiko for det pågældende selskab i forhold til hele markedsporteføljen. Den er 
således udtryk for den systematiske risiko ved betragtningen om at investorer, ved at holde en bred 
portefølje af aktier, kun vil betale for den risiko der ikke kan diversificeres bort183. 

Den relative risiko udtrykt som beta kan tolkes jf. nedenstående tabel 7.2a184: 

 

Tabellen viser, at hvis beta er lig 0 er investeringen risikofri. Hvis beta er mindre end 1 er risikoen mindre 
end markedsporteføljen. Er beta lig 1 er risikoen på niveau med markedsporteføljen. Er beta over 1 er 
risikoen større end markedsporteføljen. 

Der er flere metoder til at opgøre betaværdien. De historiske datagrundlag for virksomhedens afkast kan 
sammenholdes med afkastet på aktiemarkedet. Ulempen ved denne model er, at den historiske udvikling 
ikke nødvendigvis er den samme i fremtiden. Derudover kan en sådan analyse ikke blive anvendt i denne 
case, da Matas er en ny virksomhed på aktiemarkedet. 

Til at fastlægge Matas’ beta kan ”common sense” metoden anvendes. Metoden går ud på at der foretages 
en kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede risiko, dvs. totalen af de driftmæssige risici og de 
finansielle risici. ”Common sense” metoden vil i denne afhandling være hensigtsmæssig at anvende, til dels 
grundet Matas er ny på aktiemarkedet hvorfor det historiske grundlag ikke kan anvendes, og til dels fordi 

180 www.skat.dk – markedsrisikopræmie  
181 "Prisfastsættelsen på aktiemarkedet", PwC, s. 2 
182 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 52 

183 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, s. 218 

184 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 53 

β = 0 Risikofri  investering
0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsportefølje
β = 1 Risiko som markedsportefølje
β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen

Tabel 7.2d: Tolkning af beta
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fundamentalanalysen netop har givet et dybdegående kendskab til virksomhedens driftsmæssige risici og 
finansielle risici.  

Konklusionerne i fundamentalanalysen kan opsættes i følgende figur, hvorefter en samlet vurdering af 
Matas’ risiko foretages, og dernæst kan beta aflæses af tabel 7.2b185. 

 

I fundamentalanalysen blev Matas’ samlede driftsmæssige risici, de strategiske risici, fastlagt til værende 
relativt lave til neutrale. Matas har en række konkurrencefordele, der påvirker dem positivt i årene der 
kommer, og Matas er endvidere mere eller mindre markedsledende inden for skønheds- og 
sundhedsmarkedets 4 segmenter. Matas har dog også gennem sin markedsledende position en række 
begrænsninger i form af konkurrencebestemmelser der udelukker Matas fra enkelte dele af markedet, 
samt begrænser Matas’ muligheder for i fremtiden at skabe vækst gennem opkøb. De driftsmæssige risici 
vurderes således værende neutrale. 

De finansielle risici blev i fundamentalanalysen fastlagt til værende neutrale. Udviklingen i Matas’ 
økonomiske formåen er positiv, og den forventes at fortsætte i de kommende år. Denne underbygges af 
stigende vækst i omsætningen og en sammensætning af omkostningerne der giver Matas’ stordriftsfordele 
i forhold til konkurrenterne. Udviklingen i gearingen har været positiv men er stadig relativ høj, og samtidig 
har Matas variable renter på sine lånefaciliteter. Matas nettodriftsaktiver består af en høj andel af 
immaterielle aktiver i form af goodwill, og dermed en mindre andel af omsættelige aktiver. De finansielle 
risici vurderes således værende relativt neutrale. 

Som det ses af ovenstående tabel giver de neutrale driftsmæssige risici sammen med neutrale finansielle 
risici en samlet risiko der er neutral, svarende til et beta spænd mellem 0,85-1,15. Den anvendte beta vil 
være 1,1 da dette vil afspejle risici i den høje ende af spændet. Set i forhold til tolkningen af beta vurderes 
det således, at Matas aktiens risici er større end markedsporteføljen. 

På baggrund af de ovenstående delafsnits antagelser og forudsætninger, kan CAPM modellen beregne 
ejernes afkastkrav som værende følgende: 

re = rf + β[E(rm) - rf] -> re = 3,36 % + (1,1 * 4,9 %) = 8,75 %  

185 FSR-note om værdiansættelse og virksomhedsandele, s. 58-59  

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta
Lav Lav Meget lav 0,4-0,6
Lav Neutral Lav 0,6-0,85
Lav Høj Neutral 0,85-1,15

Neutral Lav Lav 0,6-0,85
Neutral Neutral Neutral 0,85-1,15
Neutral Høj Høj 1,15-1,4

Høj Lav Neutral 0,85-1,15
Høj Neutral Høj 1,15-1,4
Høj Høj Meget høj 1,4+

Tabel 7.2b: Risikoanalyse til betakonvertering
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7.2.1.3 Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav (rg) 
Hvor ejernes afkastkrav viser risikotillægget som investorerne kræver, viser de finansielle forpligtelsers 
afkastkrav, hvad lånegiver kræver af risikotillæg. Det er med andre ord den rente, som virksomheden kan 
låne til. Renten defineres som rg og formlen for beregningen af denne er som følger186: 

 

Den risikofrie rente tager udgangspunkt i samme toneangivende 10-årige statsobligation, som beskrevet i 
afsnittet om ejernes afkastkrav. Den blev estimeret til at udgøre 3,36 % pr. ultimo maj 2013. 

Det selskabsspecifikke risikotillæg er det tillæg lånegiver tager af risikotillæg for den pågældende 
virksomhed. I Matas tilfælde, hvor der ikke forelægger credit-rating hverken i prospektet eller i 
årsrapporterne, er der valgt at tage udgangspunkt i Matas’ finansielle omkostninger historisk set. Der 
fremgår ikke en effektiv rentesats i hverken prospektet eller i årsrapporterne, hvorfor den historiske rente 
er beregnet på baggrund af de reformulerede regnskaber. De årlige finansielle omkostninger sat op i 
forhold til de samlede finansielle forpligtelser giver således en indikation af renteniveauet. Renten har 
været faldende fra 8,4 % i 2008/09 til 4,0 % i 2012/13. Der er endvidere budgetteret med en rente på 4,0 % 
i budgetårene. På baggrund af de 5 års historik samt de 5 budget år er den gennemsnitlige rente beregnet 
til at udgøre 5,08 %. Da den risikofrie rente udgør 3,36 %, er det selskabsspecifikke rentetillæg således 5,08 
% - 3,36 %, svarende til 1,72 %. 

De da frie pengestrømme måles efter skat skal de finansielle forpligtelsers afkastkrav korrigeres for skat. I 
Matas’ tilfælde, hvor markedet udelukkende er det danske markeds, er den danske selskabsskatteprocent 
anvendt, svarende til 22 % jf. budgetforudsætningerne. 

De finansielle forpligtelsers afkastkrav kan således udledes som følgende: 

rg = (rf + rs)(1- t) -> rg = (3,36 % + 1,72 %) * 22 % = 3,96 % 

7.2.2 Beregning af wacc 
På baggrund af de ovenstående delafsnit er wacc beregnet som følger: 

rwacc = V0E

V0NDA
× re + V0NFA

V0NDA
× rg -> rwacc = 2.359,4

3.350,3
× 8,75 % + 990,9

3.350,3
× 3,96 % = 7,34 % 

I Matas’ årsrapport for 2012/13 i note 15 nedskrivningstest af goodwill, har Matas anvendt en wacc før skat 
på 10,8 %, og i forhold til ovenstående er der beregnet en wacc efter skat på 7,34 %. Forskellen mellem den 
ovenstående beregnede wacc og den wacc Matas har anvendt til nedskrivningstesten af deres goodwill 
består af flere faktorer. For det første vil en regulering af selskabsskatteprocenten medføre en reducering 
af den af Matas beregnede wacc. Ligeledes tager Matas’ wacc udgangspunkt i enkelte aktiver, nemlig 
goodwill, hvorimod beregningen ovenover tager udgangspunkt i hele Matas koncernen. 

186 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 55-56  

Hvor:

= er de finansielle omkostninger efter skat

= er den risikofrie rente

= selskabsspecifikt risikotillæg

= selskabsskatteprocent

Tabel 7.2f: Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav (rg) 

rg = (rf + rs)(1- t)
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KPMG’s internationale corporate finance afdeling udgiver årligt publikationen ”Cost of Capital Study”187, 
som er udarbejdet på baggrund af data indsamlet fra 153 virksomheder inden for flere brancher i Tyskland, 
Østrig og Schweiz. I publikationen gennemgås de enkelte dele af wacc’en med respondenternes svar på, 
hvilke faktorer og niveauer de anvender. Resultatet af undersøgelsen viste bl.a. at: 

• den gennemsnitlige wacc udgjorde 7,7 % 
• den gennemsnitlige anvendte risikofrie rente udgjorde 2,3 % 
• markedsrisikopræmien udgjorde i gennemsnit 5,1 %. 

I brancherne ”Chemicals & Pharmaceuticals”, ”Consumer markets” og ”Healthcare” udgjorde wacc’en 
henholdsvis 7,2 %, 7,4 % og 7,8 %. Sammenlignes undersøgelsens wacc’er med den ovenstående 
beregnede wacc for Matas, og tages der forbehold for forskellige landespecifikke forhold mv., indikerer det 
dog, at niveauet er relativt ens. 

7.2.3 Terminalværdien 
Terminalperioden er forventningen til værdiskabelsen i virksomheden efter budgetperioden. Det er således 
en teoretisk periode opsat af analytiker188. I budgetteringen afsnit 6.3 blev der opsat budgetforudsætninger 
for de følgende 5 år, men der blev samtidig også opsat budgetforudsætninger for terminalperioden. 
Herunder forudsætningerne for terminalperiodens salgsvækst, omkostningsvækst samt den fremtidige 
balance. I terminalperioden er budgetforudsætningerne konstante, og det er det budgetterede cash flow i 
terminalperioden således også. 

Til brug for beregning af terminalværdien anvendes Gordons vækstmodel189 og den ser ud som følger: 

 

Modellen er den mest anvendte model blandt analytikere til estimering af terminalværdien190.  

187 “Cost of Capital Study – Economies remain volatile – and the cost of capital?”  
188 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 38  
189 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, s. 38  
190 Studiet: ”Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?”, s. 163 

Hvor:

X = er det budgetterede cash flow i terminalperioden

wacc = er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, beregnet i foregående afsnit

g = er vækstfaktoren i terminalperioden

Tabel 7.2g: Terminalværdien
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7.3 Værdiansættelse af Matas 

 

Værdiansættelsen af Matas resulterer i en aktiekurs på 145,41 kr. pr. aktie. 

Nuværende 
periode

Terminal 
periode

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2018/19 2019
Resultatopgørelse

Totalindkomst fra driften 356 389 412 427 442 451
Netto driftsaktiver 4.139 4.178 4.184 4.178 4.172 4.166 4.159
FCFF 318 383 418 433 448 458
Diskonteringsfaktor (1 + wacc)^t 1,0734 1,1521 1,2367 1,3274 1,4248
PV af FCFF 296 332 338 326 315

Terminalværdi (TV) (458/(0,0734-0,0208) = 8.700

PV af TV 6.106
PV af FCFF ti l  2014 1.607

Virksomhedens værdi 7.713
Bogført værdi af NFF 1.781

Værdi af egenkapital 5.933
Værdi af minoriteter 0
Værdi af egenkapital (moder) 5.933
Værdi pr. aktie (40,8 mio. aktier) 145,41

Ejernes afkastkrav - CAMP
Risikofri  rente 3,36%

Beta 1,1000
Markeds risikopræmie 4,90%
Ejernes afkastkrav 8,75%

Finansielle aktivers afkastkrav

Risikofri  rente 3,36%
selskabsspecifikt risikotil læg 1,72%
Selskabsskatteprocent (1-t0,22) 78%
Finansielle forpligtelsers afkastkrav 3,96%

Markedsværdi Egenkapital: DKK
Antal aktier 31. marts 2013 40,8

Egenkapital 31. marts 2013 57,9
Markedsværdi (Egenkapital pr. 31.03.13) 2.359,4

Markedsværdi Netto finansielle aktiver: DKK
Markedsværdi Egenkapital: 2.359
Netto finansielle aktiver 42%
Markedsværdi NFF: 990,9

Heraf udledt NDA (Markedsværdi for 3.350,3

WACC Vægt Afkastkrav WACC
Egenkapital (EK/NFA) 70% 8,75% 6,17%
Gæld (NFA/NDA) 30% 3,96% 1,17%
WACC 7,34%

Tabel 7.3a Værdiansættelse ud fra DCF-modellen

Budgetperiode
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7.4 Følsomhedsanalyse 
I tidligere afsnit er de væsentlige risikofaktorer, der kan have indflydelse på forudsætningerne for 
budgettet og den efterfølgende beregnet værdi for Matas, beskrevet. I dette afsnit undersøges, hvor meget 
de væsentligste parametre kan påvirke værdien. 

I værdiansættelsesafsnittet er det beskrevet, at wacc er behæftet med et væsentlig skøn, og har en 
betydelig indflydelse på den beregnede værdi for Matas. Således vurderes det relevant at undersøge 
følsomheden for den beregnede værdi for Matas ved ændring i wacc. Wacc sammensættes af flere 
risikofaktorer, herunder har en ændring i beta-værdien og den risikofrie rente væsentlig indflydelse på den 
beregnede wacc. Således er det også fundet relevant at fortage følsomhedsanalyser for disse 2 
risikofaktorer. 

I budgetteringsafsnittet er det beskrevet, at salgsvæksten er et af de vigtigste elementer inden for 
budgetteringsfasen, hvorefter øvrige omkostninger i resultatopgørelsen bliver tilpasset salgsvæksten med 
reguleringer for evt. øvrige kendte omkostninger i fremtiden, som ikke afspejles af den budgetterede 
salgsvækst. Derfor er det fundet relevant at undersøge følsomheden for den beregnede værdi for Matas 
ved at ændre på slagsvæksten. Der skal gøres opmærksom på, at salgsvæksten i terminalperioden har en 
større indflydelse på værdiansættelsen i forhold til salgsvæksten i budgetperioden, hvorfor salgsvæksten i 
terminalperioden anvendes i forbindelse med følsomhedsanalyserne. 

Det er også vurderet relevant at analysere følsomheden for AOH-værdien, da denne har en væsentlig 
indflydelse på Matas’ frie cash flow og herunder også terminalværdien. Tilsvarende som salgsvæksten vil 
følsomheden for AOH blive analyseret i terminalperioden. 

I nedenstående tabel vises ændringerne i værdien for Matas ved ændring i wacc og salgsvæksten i 
terminalperioden.

  

WACC WACC
1,0% 1,5% 2,08% 2,5% 3,0% 1,0% 1,5% 2,1% 2,5% 3,0%

6,50% 158,36 168,02 181,86 194,59 213,56 6,50% 12,94 22,60 36,45 49,17 68,15
7,00% 140,89 148,28 158,65 167,96 181,50 7,00% -4,53 2,86 13,23 22,55 36,08
7,34% 130,66 136,86 145,42 153,10 164,03 7,34% -14,75 -8,56 0,00 7,68 18,61
8,00% 113,48 117,93 123,98 129,24 136,60 8,00% -31,94 -27,49 -21,43 -16,17 -8,82
8,50% 102,53 106,01 110,70 114,72 120,26 8,50% -42,89 -39,40 -34,72 -30,70 -25,16

Værdi af ændringen i egenkapital DKK - Mio
Tabel 7.4a: Effekt ved ændring i WACC og terminalvækst

Salgsvæksten

Tabel 7.4a: Effekt ved ændring i WACC og terminalvækst
Værdi af egenkapital DKK - Mio

Salgsvæksten
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På baggrund af ovenstående tabel kan det konstateres, at en stigning i wacc mindsker værdien af Matas og 
et fald i wacc øger værdien. Hvilket også hænger sammen med at værdien stiger, såfremt risikofaktorerne 
falder. En ændring i wacc’en med ca. 0,5 procentpoint påvirker egenkapitalen i gennemsnittet med 740 
mio.kr. svarende til en ændring i aktie værdien på 18 kr. pr. aktie. Tilsvarende ændring i salgsvæksten med 
0,5 procentpoint påvirker egenkapitalen i gennemsnittet med 350 mio.kr. svarende til 9 kr. pr. aktie. Dvs. 
wacc’en er mere følsom overfor værdi ændringen i forhold til salgsvæksten. 

  

Tilsvarende kan det konstateres at en stigning i den risikofri rente og beta medføre en stigning i wacc’en. 
Dette bekræfter igen, at når risikoen er højere medfør det en stigning en wacc’en. På baggrund af 
ovenstående tabel er det beregnet at en ændring i den risikofri rente med 0,5 procentpoint og en ændring i 
beta med 0,1 procentpoint påvirker wacc ’en med ca. 0,35 %.

 

Følsomhedsanalysen viser at en ændring i aktivernes omsætningshastighed med 0,02 har en væsentlig 
påvirkning på værdien af egenkapitalen. I gennemsnittet påvirker det egenkapitals værdien med 1.073 
mio.kr. svarende til 26 kr. pr. aktie. Mens en ændring i salgsvæksten i terminalperioden kun påvirker med 
ca. 350 mio.kr.  

0,90 1,00 1,10 1,20 1,30
2,50% 6,04% 6,38% 6,73% 7,07% 7,42%
3,00% 6,39% 6,74% 7,08% 7,43% 7,77%
3,36% 6,64% 6,99% 7,34% 7,68% 8,03%
4,00% 7,10% 7,44% 7,79% 8,13% 8,48%
4,50% 7,45% 7,79% 8,14% 8,48% 8,83%

Tabel 7.4b: Effekt ved ændring i risikorente og beta
Værdi af WACC %

Risikofri 
rente

Gearet beta
0,90 1,00 1,10 1,20 1,30

2,50% -1,30% -0,95% -0,61% -0,26% 0,08%
3,00% -0,95% -0,60% -0,26% 0,09% 0,43%
3,36% -0,69% -0,35% 0,00% 0,35% 0,69%
4,00% -0,24% 0,10% 0,45% 0,79% 1,14%
4,50% 0,11% 0,45% 0,80% 1,14% 1,49%

Tabel 7.4b: Effekt ved ændring i risikorente og beta
Værdi af WACC %

Risikofri 
rente

Gearet beta

AOH AOH
1,0% 1,5% 2,08% 2,5% 3,0% 1,0% 1,5% 2,1% 2,5% 3,0%

1,00       172,39 182,39 196,27 208,58 226,20 1,00       26,98 36,97 50,85 63,16 80,79
1,02       150,94 158,98 170,15 180,06 194,24 1,02       5,52 13,57 24,74 34,64 48,82
1,04       130,66 136,86 145,42 153,10 164,03 1,04       -14,75 -8,56 0,00 7,68 18,61
1,06       108,04 112,18 117,92 123,02 130,31 1,06       -37,38 -33,24 -27,49 -22,40 -15,10
1,08       86,59 88,77 91,81 94,50 98,35 1,08       -58,83 -56,64 -53,61 -50,92 -47,07

Tabel 7.4c: Effekt ved ændring i AOH og terminalvækst
Værdi af egenkapital DKK - Mio

Salgsvæksten

Tabel 7.4c: Effekt ved ændring i AOH og terminalvækst
Værdi af ændringen i egenkapital DKK - Mio

Salgsvæksten
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7.5 Delkonklusion værdiansættelse 
Med udgangspunkt i den foretagne budgettering i kapital 6, er værdiansættelsesmetoden DCF (cash flow 
modellen) anvendt til at estimere kursværdien af én Matas aktie på datoen for børsnoteringen d. 28. juni 
2013.  DCF modellen er i den henseende vurderet som den mest hensigtsmæssige metode at værdiansætte 
Matas med, da denne ud fra en indirekte vurdering beregner de fremtidige frie pengestrømme. 

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger wacc, er blevet beregnet til 7,34 %. Beregningen tager 
udgangspunkt i de finansielle forpligtelsers afkastkrav der blev estimeret til 3,96 %, ejernes afkastkrav der 
blev estimeret til 8,75 % og selskabets fremadrettede kapitalstruktur, hvor forholdet mellem egenkapital og 
gæld blev fastlagt til 70 % egenkapital og 30 % gæld. Til brug for beregning af ovenstående blev den 
risikofrie rente, på baggrund af den gennemsnitlige effektive rente på den danske 10-årige statsobligation, 
fastlagt til 3,36 %, markedsrisikopræmien blev estimeret til 4,9 % og den systematiske risiko Beta blev 
fastlagt til 1,1, svarende til en investering med en relativ større risiko end markedsporteføljen.  Der er 
endvidere blevet beregnet et selskabsspecifikt risikotillæg svarende til 1,72 % og den effektive 
selskabsskatteprocent blev fremadrettet vurderet til 22 % jf. budgetforudsætningerne. 

Med udgangspunkt i det budgetterede proforma regnskab i kapital 6, samt estimatet for de vægtede 
gennemsnitlige kapitalomkostninger jf. ovenfor, er Matas virksomhedsværdi beregnet til 7.716 mio. kr., 
svarende til nutidsværdien af nettodriftsaktiverne og det fremtidige cash flow. Herefter er de netto 
finansielle forpligtelser og eventuelle minoritetsinteresser fratrukket, hvilket giver en estimeret egenkapital 
på 5.935 mio. kr. Aktiekapitalen udgøres af 40,8 mio. aktier og således er den estimerede kursværdi pr. 
aktie beregnet til 145,41 kr. 

Med udgangspunkt i den endelige udbudskurs pr. aktie på 115 kr., jf. kapitel 1 Indledning, ligger den 
estimerede kurs af én Matas aktie derfor ca. 26 % over. Tages der udgangspunkt i lukkekursen den første 
handelsdag på 119 kr. pr. aktie, ligger den estimerede kurs ca. 22 % over. 

Den estimerede kursværdi er forbundet med visse usikkerheder, herunder som følge af de valgte 
forudsætninger, de foretagne skøn samt den gerelle risiko for at selskabets værdi-drivere ikke udvikler sig 
som antaget. Der blev således foretaget en følsomhedsanalyse med udgangspunkt i den estimerede værdi 
af egenkapitalen og således den estimerede aktiekurs.  
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8 Konklusion 
Afhandlingens formål er at estimere værdien for Matas ved børsnoteringen d. 28. juni 2013, herunder en 
vurdering af prisfastsættelsen på 119 kr. pr. aktie. I afhandlingens forløb er dette hovedspørgsmål blevet 
besvaret på baggrund af en række underspøgsmål.  

Aktieselskabet Matas blev stiftet i 1949 af en mindre række materialister, der så stordriftsfordele ved at 
etablere blive én samlet indkøbsenhed. I 2007 gik Matas fra at være en indkøbsenhed til at blive en 
koncern, da Svenska M Holding (CVC Capital Partners) opkøbte og samlede de fleste Matas butikker for ca. 
4,2-4,5 mia. kr. I dag er Matas en stor kæde med 258 egne butikker og omsætter for ca. 3.200 mio.kr. 
Selskabet var før børsnoteringen ejet 69,4 % af Svenska M Holding (CVC Capital Partners) og 30,3 % af 
Materialisternes Invest. 

I kapitel 3 blev Matas’ strategiske situation d. 28. juni 2013 beskrevet.  

Matas bliver påvirket af en række omverdensfaktorer. I forbindelse med 2007 akkvisitionen blev der 
indgået en række konkurrenceklausuler der begrænser Matas’ muligheder for distribution i lufthavne og på 
færger. Endvidere er Apotekerloven endnu ikke blevet liberaliseret, og derfor er der ikke udsigt til væsentlig 
ændringer salgsvæksten i fremtiden fra dette segment. I øvrigt vil Matas’ effektive skatteprocent falde i 
fremtiden som følge af nedsættelsen i selskabsskatten frem mod 2016. Markedet for skønheds- og 
sundhedsprodukter er påvirket af den generelle samfundsøkonomi og følger endvidere udviklingen i 
detailbranchen. Højkonjunkturen op gennem 00’erne blev afløst af lavkonjunktur, hvilket påvirkede Matas’ 
markedsvækst. I perioden frem mod 2017 og derefter forventes igen højkonjunktur hvilket medfører vækst 
på markedet. Det forventes således at Matas’ vækst er afhængig af udviklingen i det generelle marked. Af 
branchefaktorer der påvirker Matas negativt er især konkurrencen fra The Body Shop (B.S. Danmark) og 
Sephora på segmenter Mass Beauty og High-End Beauty. På segmentet VMS er Matas hårdt påvirket af 
konkurrencen fra discountbutikkerne. Endvidere påvirkes Matas negativt af den relativt høje 
forhandlingsstyrke hos større leverandører og hos kunderne. Dette modsvares dog til dels af Matas’ 
position i markedet, herunder deres stordriftsfordele samt distributionen af egne varemærker. 

Af stærke interne forhold er Matas’s opdaterede IT-infrastruktur, herunder lager, logistik og 
distributionsstyring, som muliggør en effektiv omkostningsstruktur. Dertil kommer et landsdækkende 
butiksnetværk, hvor Matas’ har et stærkt brand på markedet, og hvor ”det gode råd gør forskellen” hos 
køberen. Endvidere har Matas påarbejdet relative høje markedsandele og markedsvækst for både Mass 
Beauty og High-End Beauty segmenterne, hvilket er med til at genere et stabilt cash flow. 

Matas har for segmentet Mass Beauty valgt strategien om at være omkostningsleder. Det konstateres at 
supermarkederne udfordrer Matas med lavere omkostninger, dog med en relativt lavere markedsandel. For 
High-End segmentet er strategien differentiering, blandt andet gennem Stylebox butikkerne. Matas har 
begrænsede muligheder for at markedsføre egne produkter uden for Danmark og Sverige. Endvidere er der 
kapitalstærke konkurrenter på de udenlandske markeder. Matas’ vækststrategi er således primært rettet 
mod markedspenetrering og markedsudvikling. Det ses blandt andet ved køb af Esthique butikkerne der 
omdannes til Stylebox. 

I kapitel 4 blev den økonomiske udvikling i Matas beskrevet på baggrund af de seneste fem år.  

Matas er en sund virksomhed med positiv udvikling i nøgletallene. Overordnet set udvikler 
overskudsgraden sig positivt over årene. Det ses endvidere af ROE som udvikler sig fra -7,7 % i 2008/09 til 
11,8 % og ROIC som stiger fra 4,5 % i 2008/09 til 8,0 % i 2012/13. 
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I forhold til de væsentligste konkurrenter viser regnskabsanalysen at Matas klarer sig godt på det danske 
marked sammenholdt med konkurrenterne The Body Shop (B.S. Danmark), Axstores, Sephora og Helsam.  

Samtidig skal det bemærkes, at Matas ved ændring i kapitalstrukturen har fået en forbedret soliditetsgrad i 
analyseperioden. Dog ligger Matas’ gearing fortsat over konkurrenternes finansielle gearing. Derudover 
påvirker Matas’ investering i goodwill aktivernes omsætningshastighed. De skal således investere mere end 
1 krone for at genere 1 krones salg i modsætningen til deres konkurrenter, som investerer mindre end 1 
krone for at genere 1 krones salg. I forhold til de finansielle risici, så er Matas påvirkeret af udviklingen i 
renteniveauet, da de har en gæld til kreditinstitutter på 2.383 mio.kr pr. 31. marts 2013.  

Fundamentanalysen i kapitel 3-5 har dannet grundlag for budgetteringen for Matas i kapitel 6.  

Budgettet tager udgangspunkt i en femårig periode efterfulgt af en terminalværdi. Hovedelementerne i 
budgetteringen for Matas er salgsvæksten og aktivernes omsætningshastighed. De enkelte tiltag fra den 
strategiske analyse er gennemgået, herunder markedsvæksten, indflydelse fra konkurrenter, opkøb af 
associeret butikker og Stylebox. Salgsvæksten i 2013/14 er budgetteret til 5,65 hvorefter den falder til 3,57 
% i 2017/18, og til 2,08 % i terminalperioden. Omkostningsniveauet er forudsat værende konstant i forhold 
til omsætningen, med undtagelse af den effektive skatteprocent. Aktivernes omsætningshastighed 
budgetteret til 1,23 i 2013/14 til 1,04 i 2018/19. Forudsætningerne for beregning af aktivernes 
omsætningshastighed er sket på baggrund af en vurdering af de fremtidige afskrivninger, herunder tilgange 
på immaterielle og materielle anlægsaktiver som følge af opkøb af associerede butikker.  

Det betyder at Matas’ som virksomhed forventes at have en stabil og relativ høj markedsvækst i 
budgetperioden og samtidig bliver der fortsat generet et stabilt cash flow. Samme tendens forventes 
fortsat i terminalperioden dog med en lavere omsætningsvækst primært grundet markedsudviklingen. 

Budgettet har dannet grundlag for proforma regnskabet og heri estimeres det frie cash flow i 
budgetperioden og i terminalperioden. Dette ligger til grund for værdiansættelsen af Matas på baggrund af 
DCF modellen i kapitel 7.  

Det frie cash flow tilbagediskonteres ved hjælp at diskonteringsfaktoren wacc, som er estimeret til 7,34 %. 
Til brug for beregningen af wacc er ejernes afkastkrav estimeret til 8,75 %, herunder på baggrund af en 
risikofrie rente der er vurderet til 3,36 %, markeds risikopræmie til 4,9 %, beta til 1,1.  Endvidere indgår de 
finansielle forpligtelsers afkastkrav krav i wacc, og disse er estimeret til 3,96 %, på baggrund af den 
risikofrie rente (3,36 %), et selskabsspecifikt risikotillæg på 1,72 % og selskabsskatteprocenten på 22 %. 

Værdien af terminalperioden tilbagediskonteres til nutidsværdi svarende til 6.106 mio. kr. Herefter 
tillægges nutidsværdien af det frie cash flow i budgetperioden svarende til 1.607 mio. kr. Derefter 
fratrækkes de bogførte finansielle forpligtelser, hvorefter markedsværdien af egenkapitalen fremkommer. 
Denne er estimeret til 5.993 mio.kr., og giver således en estimeret værdi af én Matas aktie på stand-alone 
basis på 145,41 pr. aktie. 

Den estimerede værdi pr. aktie er baseret på de forudsætninger og skøn der er beskrevet i de tidligere 
afsnit, og som kan indeholde visse usikkerheder. Den estimerede værdi er primært følsom overfor en 
ændring i AOH, wacc samt i salgsvæksten. Således kan en ændring i AOH med 0,02 påvirke værdien med 26 
kr. pr. aktie eller en ændring i salgsvæksten på 0,5 procentpoint påvirker værdien med 9 kr. pr aktie.  

Børsprospektets udbudskurs var 115 kr. pr. aktie, og lukkekursen på Matas aktien efter første handelsdag 
var 119 kr. pr. Den i afhandlingen estimerede kurs ligger således mellem 22/26 % over udbuds/lukkekursen 
den første handelsdag.  
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Forskellen mellem udbudskursen og den i afhandlingen estimerede kurs kan henføres til flere parametre. 
For det første kan der i børsprospektets udbudskurs være indregnet konservative forudsætninger. Det er 
vores vurdering, at formålet med børsnoteringen som udgangspunkt har været at sælge Matas til højst 
mulige pris. Dette taler imod konservative forudsætninger. Samtidig er det dog også vores vurdering, at 
hovedaktionærerne ønskede at sælge alle deres aktier i Matas, hvilket taler for at der er givet en 
børsnoteringsrabat i udbudskursen.  

Slutteligt kan den i afhandlingen estimerede aktiekurs være behæftet med optimistiske forudsætninger.  
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9 Perspektivering 
Formålet med perspektiveringen er at give et overblik over de i afhandlingen anførte usikkerheder samt de 
efterfølgende begivenheder, herunder udvikling i aktiekursen. På den måde vil perspektiveringen give en 
indirekte kritik af de anvendte modeller og resultaterne i analyserne og i værdiansættelsen. 

Usikkerheder  

Som omtalt i vores følsomhedsanalyse er de estimerede tal, der ligger til grund for værdiansættelsen 
tilknyttet usikkerheder. Hvis disse usikkerheder skulle reduceres, ville det kræve adgang til en række 
følsomme og fortrolige oplysninger fra Matas, fx oplysninger om specifikke markedsdata, 
produktlanceringer, butiksåbninger og lukninger, forhandlinger om nye butikker mv.  Disse usikkerheder 
kunne endvidere være blevet reduceret gennem dybere kendskab til markedsforhold, herunder 
konkurrenternes følsomme og fortrolige forhold. Dette er fravalgt i det omfang, da data ikke har været 
tilgængeligt. 

Yderligere reducering af usikkerheder kunne sandsynligvis være opnået gennem interview af analytikere, 
der følger Matas. Her kunne elementer som vækst i terminalperioden samt øvrige budgetforudsætninger 
efterprøves. Samtidig kunne forudsætningerne for wacc’en, herunder beta, risikopræmie og det 
selskabsspecifikke tillæg endvidere været blevet testet.  Dette er dog bevidst blevet fravalgt, dels på grund 
af risikoen for at analytikernes holdning ville blive tillagt for meget vægt af afhandlingens forfattere, og til 
dels grundet tidsmæssige årsager. 

Efterfølgende begivenheder  indtil 30. november 2014 

Værdiansættelsen er foretaget pr. 28. juni 2013. Efterfølgende og ny information efter denne dato er ikke 
inddraget i afhandlingen og dermed i værdiansættelsen. Vi vil derfor i dette afsnit identificere efterfølgende 
begivenheder og vurdere, hvorvidt de har haft en indflydelse på aktiekursen, og hvorvidt de er i tråd med 
de i afhandlingen beskrevne forudsætninger for estimaterne. 

17. september 2013: De to hovedaktionærer Svenska M Holding 1 AB og Materialisternes Invest Holding 
ApS, solgte aktier til KIRKBI Invest A/S, svarende til 11,0 % af den samlede aktiekapital til kurs 130 kr. pr. 
aktie - i alt 585 mio. kr.191 Handlen havde ingen umiddelbar effekt for driften af Matas. KIRKBI oplyste 
følgende: ” Vi anser investeringen i Matas som en god tilføjelse til vores finansielle investeringsportefølje. 
Vi er glade for at have fået muligheden for at investere et fornuftigt beløb i Matas, der er en veldrevet 
virksomhed med en stabil indtjening”.192  

Aktiekursen på 130 kr. pr. aktie var 15 kr. højere end på børsnoteringstidspunktet. Dette gav Svenska M 
Holding en gevinst på 46,8 mio. kr. og Materialisternes Invest Holding fik en gevinst på 20,4 mio. kr. i 
forhold til kursen på børsnoteringstidspunktet. 

25. september 2013 og 25. marts 2014: I relation til den ene af skattesagerne valgte Matas i første omgang 
at anke dommen, men da en tilsvarende sag i højesteret blev afgjort modsat Matas’ forventninger, valgter 
Matas at hæve sagen mod Skatteministeriet vedrørende fradrag for transaktionsomkostninger. Matas 
vurderer, at sagen vil koste dem ca. 44 mio. kr.193 Effekten af sagen er testet i DCF-modellen og vil svare til 
et fald i aktiekursen på 1,00 kr. pr. aktie. 

  

191 Selskabsmeddelelse 24, 17. september 2013 
192 ”Kirkbi/CEO: Matas en god tilføjelse til porteføljen”, Euroinvestor, 18. september 2013 
193 Selskabsmeddelelse 40, 25. marts 2014  

119 
 

                                                            



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

1. november 2013: Matas overtager 6 associerede butikker for i alt 77 mio. kr.194 , svarende til 12,8 mio. kr. 
pr. butik. Jf. årsregnskabet 2013/14 ses det, at der er overtaget goodwill for disse 6 butikker for i alt 104,4 
mio. kr., svarende til 17,4 mio. kr. per butik. I afhandlingens budgetforudsætninger for den fremtidige 
anlægskapital er der forudsat en købspris på goodwill på 10,8 mio. kr. pr. butik. Hvis købene af alle de 
resterende associerede butikker bliver til samme ”nye” pris, vil det påvirke aktiekursen negativt med 11,52 
kr. pr. aktie, således vil den estimerede aktiekurs blive 133,79 kr. pr. aktie. 

10. januar 2014: Svenska M Holding 1 AB sælger den resterende ejerandel i et accelereret bookbuilding 
udbud til institutionelle investorer til en kurs på 150 kr. pr. aktie.195 Aktiekursen var således 35 kr. højere pr. 
aktie, hvilket gav Svenska M Holding en gevinst på 277,1 mio. kr. i forhold til kursen på 
børsnoteringstidspunktet. 

Derefter har Svenska M Holding (CVC Capital Partners) ikke flere aktier i Matas, og deres periode med helt 
og delvist ejerskab er slut. Søren Vestergaard-Poulsen fra CVC Capital Partners vurderer at ejerskabet har 
givet et årligt afkast på 15-17 %.196 

4. juni 2014: Matas offentliggør årsrapport for 2013/14.197 Årsrapporten viser i hovedtræk en overordnet 
vækst på 4,5 %, en stigning i bruttomargin på 0,1 % point, et fald i justeret EBIT på 0,1 % point og en 
rentebærende gæld på 2,6 x justeret EBITDA. Dertil blev der åbnet 5 Stylebox butikker. Væksten i 
omsætningen er således 1,1 % point under budget estimatets, hvilket vil give en kurs pr. aktie på 143,37 kr., 
2,04 kr. mindre en den estimerede. De realiserede tal for regnskabsåret 2013/14 er i overordnede træk i 
tråd med afhandlingens budget for 2013/14. 

  

194 Selskabsmeddelelse 30, 1. november 2013 
195 Selskabsmeddelelse 36, 10. januar 2014 
196 ”Matas-ejer: Matas var et fornuftigt køb”, Børsen, 13. juni 2013 
197 Matas A/S årsrapport 2013/14 
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Udviklingen i aktiekursen fra 28. juni - 28 .  november 2014 

Nedenstående figur 9.1a viser udviklingen i Matas’ aktiekurs i perioden efter børsnoteringen og frem til 28. 
november 2014. Figuren er medtaget for at se udviklingen i aktiekursen for Matas efter børsnoteringen.198 

 

Matas aktien blev udbudt til 115 kr. pr. aktie d. 28. juni 2013. I løbet af juli og august steg aktien til et 
niveau mellem 134-138 kr. pr. aktie. I februar og marts 2014 var aktiekursen oppe og runde 163 kr. pr. 
aktie. D. 28. november 2014 lukkede aktiekursen i 138,5 kr. pr. aktie. 

Matas aktien bliver fulgt af de tidligere nævnte analytikere samt af øvrige investeringsbanker. Bankerne 
giver deres køb, sælg eller hold anbefalinger på baggrund af deres kursmål for Matas aktien. Senest har 
Jyske Bank sat kursmålet til 160 kr. pr. aktie199, Handelsbanken har kursmålet til 140 kr. pr. aktie200 og det 
gennemsnitlige kursmål var 9. december 2014 145 kr. pr. aktie201. 

198 http://investor.matas.dk/stockchart.cfm 
199 ”Aktier: Carlsberg fejrer russisk reklamefrigivelse”, Børsen, 20. november 2014 
200 ”Matas/SHB: Risiko for nedjustering i Q2-regnskab”, NPInvestor, 17. november 2014 
201 www.sydbank.dk, Aktie: Matas 

Figur 9.1a: Udviklingen i Matas’ aktiekurs i perioden 28. juni 2013 - 27. november 2013
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Børsprospekt: 

Matas A/S, udbud af op til 21.271.185 stk. aktier, af 13. juni 2013  

 

Hjemmesider: 

www.matas.dk  www.cvc.com  www.thebodyshop.dk  
www.helsam.dk www.sephora.dk  www.kicks.se  
www.bodystore.dk  www.bodylap.dk  www.sydbank.dk/investering/an

alyser/aktier/aktie?kode=DK006
0497295 
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www.Denstoredanske.dk  

www.statistikbanken.dk, Danmarks Statistik, herunder er spørgsmål og forklaringer uddybet af Søren Kühl 
Andersen, specialkonsulent ved konjunkturstatistik hos Danmarks Statistik. Den anvendte tabel er sorteret, 
således, at den kun illustrerer specifikke brancher indenfor detailhandel, som er relevant for denne opgave. 
De månedlige data fra statistikbanken er behandlet, så ovenstående indeks er et gennemsnit af hele året. 
Yderligere skal det bemærkes, at indekset viser et fald i 2013, som skyldes, at tallene ikke er 
sæsonkorrigeret, dvs. fx salget i december måned som vil trække gennemsnitsindekset højere op. 

www.nationalbanken.dk, officielle rentesatser  

www.trustpilot.dk/review/www.matas.dk  

http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813219&vId=208529  , SKAT, markedsrisikopræmie 

www.allabolag.se, Oplysninger vedr. nøgletal for Matas Sverige AB, The Body Shop Svenska Aktiebolag, 
Sephora Sweden AB  
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11 Bilag 

 

 

Aktionærer Antal aktier % Antal aktier % Antal aktier % Antal aktier %
Svenska M Holding 1 28.292.986 69,4% 15.103.937 37,0% 15.061.789 36,9% 15.026.663 36,8%
Materialisternes Invest 12.343.805 30,3% 6.589.631 16,2% 6.571.237 16,1% 6.555.912 16,1%
Nye aktionærer 0 0,0% 18.639.547 45,7% 18.653.184 45,7% 18.664.547 45,8%
Selskabet (egne aktier) 10.032 0,0% 160.032 0,4% 146.395 0,4% 135.032 0,3%
Direktion 87.818 0,2% 211.190 0,5% 255.793 0,6% 292.962 0,7%
Nøglemedarbejdere 27.398 0,1% 75.467 0,2% 91.406 0,2% 104.688 0,3%
Medarbejdere (Øvrige aktionærer) 17.765 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Aktier i alt 40.779.804 100,0% 40.779.804 100,0% 40.779.804 100,0% 40.779.804 100,0%

Ovenstående oversigt er udarbejdet på baggrund af prospektet s. 119. 

Aktier ejet forud for 
udbuddet

Bilag 1 - Oversigt over aktionærer
Ved en udbudskurs svarende til:

den højeste i 
udbudskursintervallet

middelkursen i 
udbudskursintervallet

 den laveste kurs i 
udbudskursintervallet

Øvrig ledelse Ansvarsområde

Indkøbsdirektør Stig Nielsen Overordnet ledelsesansvar for indkøb, marketing, logistik og lager.

HR-direktør Henrik Dybdahl Michaelsen Personalechef i  Matas A/S. Ansvarlig for udbud og udvikling af kurser og 
uddannelse for alle medarbejdere i  kæden.

Marketingdirektør Anne Lene Hamann Ansvarlig for Marketingafdelingen. Ansvar for udvikling af marketingstrategier og 
Matas Medier.

Informations- og miljøchef Henrik E. Johannsen
Ansvar for Information, Corporate Social Responsibil ity, Regulatory Affairs samt 
kædens kontakt ti l  pressen, forbrugerorganisationer, og myndigheder på miljø- 
og sundhedsområdet.

Regionsdirektør Helle Darling Ansvarlig for drift og salg i  kædens butikker i  region Øst.

Regionsdirektør Carsten Tribler Ansvarlig for drift og salg i  kædens butikker i  region Vest.

Uddrag fra http://www.matas.dk/organisation  

Bilag 2 - Selskabets ledende medarbejdere og deres ansvarsområder
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A BioGaia(2) Corega(5) Franck Provost(11) Intensive Care(3) Ldb Bronze(1) Nezantol(1) Plaisir(36) Schwarzkopf(79) Trifalla(1)
A Green Way (Tanaco)(5) Bio-Oil(2) Cosborg(19) Freeze(10) Ipren(2) Lee Stafford(28) Nicki Minaj(5) Polystyle(2) Schwedenkräuter(1) Trine's Wardrobe(16)
A. Vogel(35) Biorto(14) Cowshed(14) Frontline(7) Isabell  Kristensen(5) Lexon(3) Nicorette(18) Postafen(1) Sea-band(3) Trinol(2)
Abena(8) Bio-serien(22) Craft(16) Futura(4) Issey Miyake(22) Libero(1) Nicotinell(20) Powerbank(2) Selena Gomez(1) Tromborg(188)
AC3(1) Bio-Strath(4) D G I-Touch SURE(1) Libresse(16) Nikostop(1) Prada(17) Sensai(57) Trunki(8)
Acnicyl(2) Biosym(39) D vitamin(1) Galieve(2) Izabel Camille(14) Listerine(2) Nilens Jord(147) Priorin(1) Sensodyne(6) Trust in Lust(1)
Adax(4) Biotherm(161) Danasan(1) GANT(2) J Livol(5) Nivea(128) Pro-Hals(1) Shiseido(218) U
Adidas Fitness- og Træning Birkenstock(3) Davidoff(11) Garcin(1) James Bond(13) Locobase(6) Nordic Naturals(4) Propolis(2) Silence(1) UltraSoft(1)
AGA(1) Bjørn Borg(9) Dehn(22) Garnier(92) Jean Paul Gaultier(18) Longo Vital(8) Nordictan(3) Prosan(2) Silver Line(3) Unikalk(8)
Alldays(4) Blicher Fuglsang(17) Denivit(5) Gastroform(2) Jennifer Lopez(4) L'Oréal(292) Nori tang(1) Protabs(1) SipaCare(4) Uni-Step(3)
All ison Håndsæber(10) Blistex(4) Denta-Pharma(1) Gellack(55) Jern dråber(1) Lucleon(18) Novettes(1) Protefix(1) Sisley(270) Urizal(1)
Alminox(1) BM(4) Dentofix(2) Gerimax(7) Jerndråber(1) Lypsyl(1) Nûby(35) Pukka(55) SkinOcare(4) Urtekram(7)
Always(7) Body Lab(18) Depend(99) Get Off(3) JHP olie(3) LYXO(6) Nupo(22) Puma(24) Slank-O-Fort(1) V
Ambre Solaire(19) Body Nordic(5) Derma(5) Gibidyl(4) Jimmy Choo(6) Læsø Saltcare(3) Nutrilenk(2) Purederm(1) Smile Makers(4) Valentino(8)
Aminojern(2) BodyLab(5) Derma Sol(4) Gil lette(54) Jivo(7) M Nutrilett(10) PurePharma(3) Smith's Rosebud(2) Valerina(1)
Anjo(9) Borup(3) Dettol(2) Giorgio Armani(65) Joan Ørting(4) MADARA(24) Nuxe(47) Puro(4) Smokers(1) Valkee(2)
Apple(3) Braun(14) Dexem(2) GlamGlow(1) John Frieda(18) Madonna(2) Nyda(1) R Smoothie(3) Van Gils(22)
Aquafresh(3) Breathe Right(1) Diesel(22) Global(3) John Varvatos(8) Magica(1) Nygaard(43) R10(2) Snack Organic(14) Vanderbilt(5)
Aramis(4) Britney Spears(10) Dietz(38) Glucosamin(4) Jordan(9) Magnesia(1) O Ralph Lauren(35) Snoreeze(2) Vanilla(39)
Arctic(1) Brix Design(9) DO2(2) Gosh(211) JorgObé(3) Maison Martin Margiela(1 O.B.(4) Raunsborg(29) Soft Foam(1) Vaxol(2)
Aserve(10) Brother Max(12) Dolce & Gabbana(43) Gravijern(1) Joseph Joseph(4) Maki Krea(1) Obbekjær(3) RawChocolate Co.(4) Solaray(28) Veet(16)
Asonor(1) Bruno Banani(24) Donna Karan(17) Gravitamin(1) Juhldal(15) Maki Sassy(8) Obesimed(2) Razorpit(1) Sorbact(2) Velzina(2)
Atrix(1) Bulldog(6) Dove(45) Grønt te(4) Juicy Couture(12) MANGO(4) OBH(3) Reckitt Benckiser(2) Sparitual(16) Venoruton(1)
Aussie(14) Burberry(29) Dr. Hauschka(37) Guarmin(2) Justin Bieber(10) Manhattan Clearface(21) Ole Henriksen(52) Reebok Fitness- og TræningSpeedo(13) Versace(26)
Australian Bodycare(11) Burt's Bees(27) Dr. Scheller(21) Gucci(59) K Manostiles(2) Omron(1) Remifemin(2) St. Moriz(5) Viktor & Rolf(12)
Autan(2) Bvlgari(33) DryNites(3) Gun-Britt(31) Kan Jang(1) Marc Jacobs(12) One Direction(6) Remington(44) Stella McCartney(3) Visine(2)
AVIVIR Aloe Vera(24) Bycph(7) Dulcolax(3) Gun-Britt Care by(29) Kanel+(1) Marzine(2) OPI(61) REN(30) Steradent(3) Vita Biosa(1)
Avril(1) C DUNLOP(1) Guy La Roche(2) Karl Lagerfeld(15) Matas(80) Opti-Free(3) Repetto(6) Strepsils(7) Vita Liberata(2)

B Cacharel(16) Durex(6) Gå-væk lus(1) Karmameju(2) Matas Medicare(35) Oral-B (Braun)(20) Resium(2) Studio(15) Vitabutin(1)
B12(1) Cactus(1) Dylon(20) H Katy Perry(5) Matas Miljøposer(6) Origins(129) RESTAHEAD(1) Sukrin(5) VitaCare(3)
B5(1) Calcin(1) DYRBERG/KERN(27) Hanne Bang(15) Kenzo(27) Matas Natur(35) Otrivin(3) Restora(1) Sunsilk(1) Vitamun(2)
B6(1) Calvin Klein(56) E Havaianas(9) Kids Zoo(4) Matas Sports Care(48) OutdoorSports(12) RexCure(3) Sunspa(6) Viva(7)
Baby Foot Fodpleje(5) Canesten(2) EarPlanes(2) Head & Shoulders(1) Kingfisher(2) Matas Striber(586) Montagne Jeunesse(20) Rexona(19) Super+(3) Vivag(6)
BaByliss(10) CardGroup Greetings(24) Easy Chew(1) Healthcraft(1) Kivex(3) Mavala(77) Mucomyst(1) RFSU(16) Swiss-O-Par(3) Vivani(2)
Bach Rescue(4) Caresse(7) EasySun(2) Hedrin(3) Kleenex(4) Max Factor(150) Mudd Mask(3) Ricola(2) Syoss(32) Vivian Gray(1)
Balancid(2) Carmex(3) Echinacea(1) Helena Rubinstein(113) Klidbrød(1) Maybelline(115) Murad(47) Rihanna(9) Systane(3) Voltaren(3)
Balenciaga(9) Caroline Fleming(4) Elida(7) Helosan(4) Klofyl(1) MB Easy(4) Muslingeolie(1) Rimmel(130) T Vulli(17)
Balmain(7) CASIO(5) Elie Saab(5) Helsam(7) Kløver Vaseline(1) M-Cosmetics(114) My Sense(64) Roberto Cavall i(3) Tabac(11) Væk i morgen(1)
Basic Care(1) Casting Sublime Mousse(1)Elizabeth Arden(151) Helsekost diverse(3277) Kodimagnyl(1) Medic Danmark(15) MygoMax(1) Rochas(6) Tampax(9) W
Basson Baby(20) Cederroth(2) Elnett(6) Helsekost Julevarer(6) Kodomo(2) Melbrozan(1) P Rock Star Baby (RSB)(3) Tanaco Insektbekæmpelse( Wartner(3)
Baythion(1) Cerruti(2) Elvital(28) Hemo jern(1) Kolos(1) Mellisa(24) P20 Riemann(8) Rodalon(3) Tandex(17) Webshop Iphones(18)
Beaute Pacifique(43) Charlotte Sparre(17) Embryolisse(14) Hevea(15) Konjak(1) Membrasin(2) Paco Rabanne(27) Rodial(33) Tangle Teezer(3) Weleda(3)
Beauty Diverse(1) Chello(3) En Fant(11) Hexokain(1) Korres(35) Mentholatum(3) Padwico(2) Roobar(3) Taylor Swift(8) WNTProtein(1)
Beckham(18) Chloe(12) Enaxin(3) High5 X'treme(2) Krups(1) Mentholcigaret(1) Palmolive(11) Roseberry(2) Tearsagain(1) Worlds-Best(4)
Beet It(3) Chlorella(2) EOS(8) Hint of Sunshine(1) Kwai(1) Menu(1) Pamol(1) Rudolph Care(24) Tempel(2) X
Bellavista(2) Christina Aquilera(15) Escada(13) Hjemmetest(4) Kyolic(2) Mercante AirFree(2) Panda(1) Russell  Hobbs(10) Tena(13) XL-S(3)
Bellevue Box(28) Ciaté(17) Eskimo-3(4) Holly's(53) L Midtvejspil len(1) Panodil(7) Ruvex(1) The Organic Pharmacy (TO Y
Benaday(2) Cimi(69) Essie(39) Hugo Boss(66) La Prairie(100) Miwana(2) Paranix(2) S Thermacare(2) Yes To(1)
Benadryl(3) Clarins(249) Estée Lauder(183) Hyben Vital(2) Labello(3) Møllers Tran(1) ParkOne(1) Sabalin(1) Thierry Mugler(8) Yogi Tea(4)
Benaliv(2) Clean(23) Estelle & Thild(2) I Lacoste(37) N Paul Smith(12) Safe(1) Tiger Balsam(5) Youngblood(66)
Bepanthol(1) Clearasil(8) Euromic(3) Ice Power(6) Lactacyd(3) Nalox(1) Pepsodent(3) Safety5(3) Tiger of Sweden(3) Yves Saint Laurent(290)
Berocca(2) Clinique(239) Eye Q(7) Id Hair(2) Lady Gaga(3) Naomi Campbell(7) Perfect Blonde(3) Sally Hansen(77) Tisane(1) Z
Berthelsen(15) Clinomyn(1) F Idoform(1) Lamaze(1) Narciso Rodriguez(10) Perspirex(3) Samarin(1) Titan Fitness- og TræningsuZendium(23)
Berthelsen(2) Club Ure(5) Ferrari(14) Iiamo(17) Lamisil(2) Natur Drogeriet(64) Peters Angora(17) Sanex(16) Tobis fiskeolie(1) Zone(15)
Beyonce(13) Colgate(36) Fitness Pharma(13) Ilse Jacobsen(12) Lancaster(14) Natur Energi(3) Pfeilring(5) Sanotint(9) Tommy Hilfiger(1) Zovir(2)
Bic(5) Colibri(45) Fixoni(51) Imedeen(7) Lancôme(273) Naturslik(6) Ph(1) Sasé(8) Toni & Guy(31) Zymelin(3)
Bidro(6) Combi B(1) Flora Danica(29) Imodium(3) Lanowool(2) Natusan(7) Pigeon(7) Savett(5) TraneMax(1) Æ
Bifiform(1) Compeed(13) Floradix(4) InControl(1) Laura Biagiotti(5) Neolic(2) Pikasol(2) SB12(5) Traveno(4) Æblecidereddike(1)
Bio Beauté(20) Comwell Spa(15) Forsvarets Hudsalve(1) INEX(3) Laxoberal(1) Neutral(18) Pilgrim(35) Scacn(1) Treo(1) #
BioEars(1) Contigo(2) Franck & Fischer(14) Institut Karité(8) Laze(22) New Nordic(35) Piz Buin(21) Scholl(36) Tressemmé(27) 24 Bottles(4)

6 Urter i  een(1)
Udtræk fra www.matas.dk/maerker

Bilag 3 - Oversigt over mærker Matas distribuerer - flere end 550 forskellige
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Beregningen for detailhandel med kosmetikvarer og produkter ti l  personlig pleje er som følger: Ovenstående diagram viser Detailhandlens omsætning efter enhedstype, varegruppe, branche og tid for 2012. 
1,6 X 104,1 / 100,0 = 1,7 Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ med egen ti lvirkning.

Ovenstående indekstal er uddrag fra Danmarks Statistik 2010, og viser den samlede detailhandel fordelt på udbydere. Til  
at beregne 2012 fordelingen er det oplyst af Søren Kühl Andersen, specialkonsulent ved konjunkturstatistik, at 
beregningen kan foretages ved at gange andelen i  2010 med indekstallet for branchen i  den givne periode, og dividere det 
med det samlede indeks. 

Bilag 4 - Omsætning i detailhandlen fordelt på brancher

Special butikker med 
fødevarer

4%

Servicestationer
9%

Deta ilhandel med 
forbrugerelectronik

2%

Deta ilhandel med tekstiler 
og husholdningsudstyr

Herunder 
- Deta ilhandel med 

kosmetikvarer og produkter 
ti l  personlig pleje (1,7 %)

- Apoteker (5,1 %)

Deta ilhandel med kultur- og 
fri tidsprodukter

5%

Deta ilhandel med 
beklædning og fodtøj

8%

Internethandel, postordre 
mv. 
3%

471110 Købmænd og 
døgnkiosker

5%

471120 Supermarkeder
10%

471130 Discountforretninger
16%

471900 Anden detailhandel 
fra  ikke-specialiserede 

forretninger
12%

Supermarkeder og varehuse 
mv. 43 %
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Detailhandlens omsætning efter enhedstype, varegruppe, branche og tid 2012
Varegruppeomsætning fordelt på brancher
Kosmetikvarer og toiletartikler
4700 Detailhandel i  alt 100,00
471110 Købmænd og døgnkiosker 0,90
471120 Supermarkeder 5,70
471130 Discountforretninger 10,50
471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger ..
472900 Anden detailhandel med fødevarer i  specialforretninger 1,20
477110 Tøjforretninger 0,50
477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 0,40
477300 Apoteker 21,00
477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter ti l  personlig pleje 36,70
478 Detailhandel fra stadepladser og markeder 0,00
479110 Detailhandel fra postordreforretninger 2,90

Ovenstående indekstal er uddrag fra Danmarks Statistik 2012 
Kilde: http://www.statistikbanken.dk/ med egen ti lvirkning.

Bilag 5 - Omsætningsfordeling skønheds- og sunhedsmarked for 2012
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Segment
Segmenternes 

andel af det 
samlede marked*1

Markedets omsætning 
fordelt på 

segmenterne*1

Matas' 
markedsandel på 
segmenterne*1

Matas' vækst i 
markedsandelen 
fra 2002-2012*1

Forventet fremtidig 
udvikling i markeds-
væksten (til 2017)*1

Matas' anslåede 
omsætning pr. 

segment *2

Andel af 
omsætning *2

Mass Beauty 55% 4,7 29% 10% 3,5-4,5 % 1,4 45%
High-End Beauty 21% 1,8 62% 8% 3,0-4,0 % 1,1 38%
VMS 16% 1,3 26% -5% 1,0-2,0 % 0,3 11%
OTC 8% 0,7 15% 9% 2,5-3,5 % 0,1 5%
Webshoppen - - - - - 0,0 1%

100% 8,5 3,0 100%

Matas' samlede markedsandel 35%

*1 Jf. Prospektet s. 44, 45, 46 og 48
*2 Matas oplyser i  børsprospektet ikke den totale omsætning fordelt på det danske skønheds- og sundhedsmarkeds 4 segmenter, men oplyser i  stedet selskabets 
omsætning fordelt på de 5 butikskoncepter.  Matas' omsætning pr. markedssegment samt segmenternes andel af Matas' omsætninger således anslået forholdsmæssigt.

Bilag 6 - Segmenter på det danske skønheds- og sundhedsmarked

Varegruppeomsætning fordelt på brancher Medicinalvarer Kosmetikvarer 
og toiletartikler

5200 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 100 100

521110 Kolonialhandel 1,8 2,1

521120 Døgnkiosker 0 0

521130 Supermarkeder 1,4 10,2

521140 Discountforretninger 0 10,3

522100 Frugt- og grøntforretninger .. ..

522200 Slagter- og viktualieforretninger .. ..

522300 Fisk- og vildtforretninger .. ..

522415 Bagerforretninger og Brødudsalg .. ..

522420 Chokolade- og konfektureforretninger .. ..

522500 Vinforretninger .. ..

522600 Tobaksforretninger .. 4

522710 Osteforretninger .. ..
522735 Helsekostfor. og detailh. med nærings- og 
nydelsesmidler fra specialforretninger i  øvrigt 0 0,5

522990 Varehuse og stormagasiner 1,6 19

523100 Apoteker 94,3 15,3

Ovenstående indekstal er uddrag fra Danmarks Statistik 2007

Bilag 7 - Uddrag af detailhandlens omsætning for 2007 efter, enhedstype, branche og produkt
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Egenkapital - DKK Mio. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Egenkapital primo 169,3 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4

TI Årets totalindkomst -116,2 -34,5 27,6 142,3 219,4 263,0
TI Valutakursregulering 0,0 -0,5 0,6 0,3 0,1 0,0

TI

Netto værdiregulering af 
sikringsinstrumenter efter skat -6,4 -46,9 19,9 33,4 0,0 0,0

TE Kapitalforhøjelse 1.055,5 0,0 632,6 0,0 0,0 0,0
TE Køb af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0

Egenkapital ultimo 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4 2.359,4

TI = Totalindkomst

TE = Transaktioner med ejer

Bilag 8: Egenkapital i henhold til officielle årsrapporter

Egenkapital - DKK Mio. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Egenkapital primo 169,3 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4
Transaktioner med ejerne 
Kapitalforhøjelse 1.055,5 0,0 632,6 0,0 0,0 0,0
Køb af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0
Netto dividende 1.055,5 0,0 632,6 0,0 -0,1 0,0
Totalindkomst 
Årets totalindkomst -116,2 -34,5 27,6 142,3 219,4 263,0
Valutakursregulering 0,0 -0,5 0,6 0,3 0,1 0,0
Netto værdiregulering af sikringsinstrumenter efter -6,4 -46,9 19,9 33,4 0,0 0,0
I alt -122,6 -81,9 48,1 176,0 219,5 263,0

Egenkapital ultimo 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4 2.359,4

Bilag 8: Reformuleret egenkapital
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Resultatopgørelse - DKK Mio. 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Omsætning 3.011,4 2.947,9 2.991,6 3.097,2 3.200,0

Vareforbrug -1.706,0 -1.621,6 -1.644,3 -1.683,4 -1.728,8
Bruttoresultat 1.305,4 1.326,3 1.347,3 1.413,8 1.471,2

0,0
Andre driftsindtægter 0,1 0,0 0,2 1,4 0,0
Andre eksterne omkostninger -267,5 -271,1 -259,7 -276,7 -302,6
Personaleomkostninger -594,3 -571,1 -557,1 -558,4 -579,7
Andre driftsomkostninger 0,0 -0,1 -0,6 0,0 -0,1

Primær resultat (før særlige engangsposter og af og nedskrivn 443,7 484,0 530,1 580,1 588,8
 Af og nedskrivninger af aktiver -130,7 -135,8 -132,0 -126,6 -132,5

Primært resultat 313,0 348,2 398,1 453,5 456,3
 Finansielle indtægter 19,5 4,9 10,3 0,8 8,1
 Finansielle omkostninger -326,9 -272,6 -193,7 -133,4 -88,7

Resultat før skat 5,6 80,5 214,7 320,9 375,7
 Skat af årets resultat -40,1 -52,9 -72,4 -101,5 -112,7
Regulering af skat for tidligere år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ordinært resultat (af fortsatte aktiviteter) -34,5 27,6 142,3 219,4 263,0
 Årets resultat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Koncernresultat -34,5 27,6 142,3 219,4 263,0
Minoritetsinteressernes andel i koncernresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat -34,5 27,6 142,3 219,4 263,0

Bilag 9: Resultatopgørelse i henhold til officielle årsrapporter

134 
 



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

 

  

DKK Mio 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Omsætning 3.011,4 2.947,9 2.991,6 3.097,2 3.200,0
Vareforbrug (Note 2) -1.706,0 -1.621,6 -1.637,5 -1.675,8 -1.728,8
Bruttoresultat 1.305,4 1.326,3 1.354,1 1.421,4 1.471,2

Andre eksterne omkostninger (Note 3) -267,5 -271,1 -259,7 -276,7 -286,6
Personaleomkostninger -594,3 -571,1 -557,1 -558,4 -579,7
Afskrivninger (note 2) -130,5 -992,3 -135,8 -978,0 -125,5 -942,3 -123,5 -958,6 -131,9 -998,2

Driftresultat fra salg før skat 313,1 348,3 411,8 462,8 473,0
skat herpå (Note 1) -63,6 -90,8 -102,8 -115,7 -118,1
Driftresultat fra salg 249,5 257,5 309,1 347,1 354,9
Andet driftsoverskud før skat

Andre driftsindtægter 0,1 0,0 0,2 1,4 0,0
Andre driftsomkostninger (Note 3) 0,0 -0,1 -0,6 0,0 -16,1

0,1 -0,1 -0,4 1,4 -16,1
Skat på andet driftsoverskud 0,0 -0,0 -0,1 0,4 -4,0

0,1 -0,1 -0,5 1,8 -20,1
Andet driftsoverskud (efter-skat-poster)

Værdireguleringer -0,5 0,6 0,3 0,1 0,0
Netto værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat -46,9 19,9 33,4 0,0 0,0
Nedskrivninger (Note 2) -0,2 0,0 -15,3 -10,7 -0,6

Driftoverskud efter skat -47,5 0,0 20,4 0,0 17,9 0,0 -8,9 0,0 -20,7
Totalindkomst fra driften 202,1 277,9 327,0 338,3 334,2
Finansielle omk -326,9 -272,6 -191,7 -133,4 -88,7
Finansille indtægter 19,5 -307,4 4,9 -267,7 10,3 -181,4 0,8 -132,6 8,1 -80,6
Skatteeffekt (Note 1) 23,5 37,9 30,5 13,9 9,5
Netto finansielle omk efter skat -284,0 -229,8 -151,0 -118,8 -71,2
Ordinært resultat (af fortsatte aktiviteter) -81,9 48,1 176,0 219,5 263,0
Årets resulat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koncern resultat -81,9 48,1 176,0 219,5 263,0
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total indkomst -81,9 48,1 176,0 219,5 263,0

Note 1 - Skat
Skat i henhold til resultat opgørelsen -40,1 -52,9 -72,4 -101,5 -112,7
Skatteeffekt af finansielle poster, netto -307,4 -76,9 -267,7 -66,9 -181,4 -45,4 -132,6 -33,2 -80,6 -20,2
Rentefradragsbegrænsning 53,4 29,0 14,9 19,3 10,7
Skat af driftsoverskud jf. ovenstående 0,1 -0,0 -0,1 0,0 -0,4 0,1 1,4 -0,4 -16,1 4,0
Skat i alt -63,6 -90,8 -102,8 -115,7 -118,1

Note 2 - Neskrivninger
Imatterielle aktiver -0,2 0,0 -6,5 -3,1 -0,6
Varebeholdninger 0,0 0,0 -6,8 -7,6 0,0
Andre værdipapir og kapitalandele 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0

-0,2 0,0 -15,3 -10,7 -0,6

Note 3 - Ekstraordinære omkostninger
Omkostninger til strategisk gennemgang jf. prospektet side 6 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0

Bilag 9: Reformuleret resultatopgørelse
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Aktiver - DKK Mio.  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Goodwill 3.377,8 3.459,5 3.564,1 3.556,2 3.558,3 3.580,3
Varemærker og navnerettigheder 1.027,0 953,1 879,2 805,3 731,4 657,5
Andelsbeviser 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 3,9
Andre immaterielle aktiver 6,2 6,1 4,8 4,3 5,0 4,6
Immaterielle aktiver 4.411,0 4.418,7 4.453,9 4.371,6 4.300,5 4.246,3
Grunde og bygninger 112,3 110,3 107,6 105,2 103,6 101,1
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 62,1 59,8 50,0 57,9 64,4 69,7
Indretning af lejede lokaler 65,9 59,7 53,4 37,4 39,1 28,6
Materielle aktiver 240,3 229,8 211,0 200,5 207,1 199,4
Andre værdipapirer og kapitalandele 9,6 10,6 4,4 1,1 1,1 1,1
Deposita 24,0 24,7 25,9 27,2 29,7 31,0
Udskudte skatteaktiver 32,8 79,3 38,8 16,3 14,1 15,7
Finansielle aktiver 66,4 114,6 69,1 44,6 44,9 47,8
Langfristede aktiver i alt 4.717,7 4.763,1 4.734,0 4.616,7 4.552,5 4.493,5
Varebeholdninger 611,5 645,3 627,1 612,5 542,9 601,8
Tilgodehavender fra salg 75,2 71,3 72,9 78,3 87,2 89,7
Tilgodehavende selskabsskat 0,2 17,3 0,2 0,1 6,8 26,1
Andre tilgodehavender 18,6 14,7 5,2 12,8 2,2 1,5
Periodeafgrænsningsposter 7,5 12,7 13,1 10,0 12,5 21,1
Tilgodehavender 101,5 116,0 91,4 101,2 108,7 138,4
Likvide beholdninger 299,5 410,0 568,2 326,3 392,3 536,6
Kortfristede aktiver i alt 1.012,5 1.171,3 1.286,7 1.040,0 1.043,9 1.276,8
Aktiver i alt 5.730,2 5.934,4 6.020,7 5.656,7 5.596,4 5.770,3

Passiver - DDK Mio. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Aktiekapital 101,1 101,1 101,7 101,7 101,7 101,7
overkurs ved emission 0,0 0,0 1.786,4 1.786,4 1.786,4 1.786,4
Reserver for valutakursregulering 0,0 -0,5 0,1 0,4 0,5 0,5
Overført resultat 1.007,5 973,0 -153,8 -11,5 207,9 470,9
Reserver for egne aktier -6,4 -53,3 -33,4 0,0 -0,1 -0,1
Aktionær i Matas A/S andel af egenkapital 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4 2.359,4
Minoritetsaktionærers andel af egenkapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egenkapital i alt 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4 2.359,4
Udskudt skatteforpligtelser 329,5 395,8 377,0 372,9 368,4 356,4
kreditinstitutter, langfristet gæld 3.035,9 3.103,4 3.122,4 2.435,1 2.283,8 2.057,2
Ansvarlig lånekapital 528,2 591,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Anden gæld 8,6 72,3 46,2 1,6 1,6 1,6
Langfristede forpligtelser 3.902,2 4.163,1 3.545,6 2.809,6 2.653,8 2.415,2
kreditinstitutter, kortfristet gæld 37,7 55,9 104,1 359,1 167,0 226,7
Forudbetalinger fra kunder 0,0 0,0 61,0 66,6 75,2 96,8
Leverandør af varer og tjeneste ydelser 391,1 373,8 422,0 420,3 466,8 535,9
Skyldige selskabsskatter 30,4 47,6 16,5 4,9 0,0 0,0
Anden gæld 266,6 273,5 170,5 119,2 137,2 136,3
Kortfristede forpligtelser 725,8 751,0 774,1 970,1 846,2 995,7
Forpligtelser i alt 4.628,0 4.914,1 4.319,7 3.779,7 3.500,0 3.410,9
Passiver i alt 5.730,2 5.934,4 6.020,7 5.656,7 5.596,4 5.770,3

Bilag 10: Balance i henhold til officielle årsrapporter
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DKK Mio. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Driftsaktiver
Anlægskapital

Goodwill 3.377,8 3.459,5 3.564,1 3.556,2 3.558,3 3.580,3
Varemærker og navnerettigheder 1.027,0 953,1 879,2 805,3 731,4 657,5
Andelsbeviser 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 3,9
Andre immaterielle aktiver 6,2 6,1 4,8 4,3 5,0 4,6
Grunde og bygninger 112,3 110,3 107,6 105,2 103,6 101,1
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 62,1 59,8 50,0 57,9 64,4 69,7
Indretning af lejede lokaler 65,9 59,7 53,4 37,4 39,1 28,6
Operationel leasing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udskudte skatteaktiver 32,8 79,3 38,8 16,3 14,1 15,7
Deposita 24,0 24,7 25,9 27,2 29,7 31,0
Tilgodehavende selskabsskat 0,2 17,3 0,2 0,1 6,8 26,1

Arbejdskapital
Varebeholdninger 611,5 645,3 627,1 612,5 542,9 601,8
Tilgodehavender fra salg 75,2 71,3 72,9 78,3 87,2 89,7
Andre tilgodehavender 18,6 14,7 5,2 12,8 2,2 1,5
Periodeafgrænsningsposter 7,5 12,7 13,1 10,0 12,5 21,1
Driftslikviditet 28,6 30,1 29,5 29,9 31,0 32,0

Driftsaktiver i alt (DA) 5.449,7 5.543,9 5.477,6 5.359,2 5.234,0 5.264,6
Driftsforpligtelser
Anlægsgæld
Udskudt skatteforpligtelser 329,5 395,8 377,0 372,9 368,4 356,4
Skyldige selskabsskatter 30,4 47,6 16,5 4,9 0,0 0,0
Arbejdsgæld
Leverandør af varer og tjeneste ydelser 391,1 373,8 422,0 420,3 466,8 535,9
Forudbetalinger fra kunder 0,0 0,0 61,0 66,6 75,2 96,8
Anden gæld 266,6 273,5 170,5 119,2 134,1 136,3
Driftsgæld i alt (DF) 1.017,6 1.090,9 1.047,0 983,9 1.044,5 1.125,4
Kerne netto driftsaktiver 4.432,1 4.453,0 4.430,6 4.375,3 4.189,5 4.139,2
Ikke-kernedriftsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele 9,6 10,6 4,4 1,1 1,1 1,1
Nettodriftsaktiver (NDA) 4.441,7 4.463,6 4.435,0 4.376,4 4.190,6 4.140,3
Netto finansielle forpligtelser (NFF)
Likvide beholdninger -270,9 -379,9 -538,7 -296,4 -361,3 -504,6
Sikringsinstrumenter og medarbejderobligationer (anden gæld) 8,6 72,3 46,2 1,6 4,7 1,6
Operationel leasing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kreditinstitutter, langfristet gæld 3.035,9 3.103,4 3.122,4 2.435,1 2.283,8 2.057,2
Ansvarlig lånekapital 528,2 591,6 0,0 0,0 0,0 0,0
kreditinstitutter, kortfristet gæld 37,7 55,9 104,1 359,1 167,0 226,7
Netto finansielle forpligtelser / aktiver 3.339,5 3.443,3 2.734,0 2.499,4 2.094,2 1.780,9
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egenkapital 1.102,2 1.020,3 1.701,0 1.877,0 2.096,4 2.359,4

Bilag 10: Reformuleret balance
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DKK Mio. 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Rapporteret pengestrøm fra driftsaktivitet 185,9 264,8 249,5 486,2 391,5
Netto renteudbetalinger efter skat 204,7 145,8 154,0 75,4 58,9

390,6 410,6 403,5 561,6 450,4
Rapporteret pengestrøm fra investeringsaktivite -138,8 -159,1 -37,5 -61,0 -70,5
Fald i driftslikviditet -1,5 -140,3 0,6 -158,5 -0,4 -37,9 -1,1 -62,1 -1,0 -71,5
Frit Cash flow (FCF) 250,3 252,1 365,5 499,5 378,8

Netto finansielle forpligtelser
Medarbejderobligationer -1,1 -0,5 0,0 0,0 0,0
Optagelse/afvikling af gæld hos kreditinstitutter -62,4 -52,0 454,0 359,1 176,7
Ændring i finansielle aktiver (inkl. kursregulering 108,9 158,8 -242,2 64,9 143,3
Netto renteudbetalinger efter skat 204,7 250,1 145,8 252,1 154,0 365,7 75,4 499,4 58,9 378,8

Egenkapitalfinansiering
Køb af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Betalt udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

250,1 252,1 365,7 499,5 378,8

Bilag 11: Reformuleret pengestrømsopgørelse

138 
 



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

 

 

  

Egenkapital - DKK tkr 2010 2011 2012
Egenkapital pr. 1.1. 14.039 14.481 15.220

TI Årets totalindkomst 442 739 836
TE Aktiebaseret vederlæggelse, aktieoptioner 0 0 20

Egenkapital pr. 31.12. 14.481 15.220 16.076
TI = Totalindkomst

TE = Transaktioner med ejer

Bilag 12: Egenkapital i henhold til officelle årsrapporter (B.S. Danmark)

Egenkapital - DKK tkr 2010 2011 2012
EK saldo pr. 1.1 (primo) 14.039 14.481 15.220
Transaktioner med ejerne
Aktiebaseret vederlæggelse, aktieoptioner 0 0 20
Netto dividende 0 0 20
Totalindkomst
Årets totalindkomst 442 739 836
I alt 442 739 836

EK saldo reformuleret ultimo 14.481 15.220 16.076

Bilag 12: Reformuleret egenkapital (B.S. Danmark)
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Aktiver - DKK tkr  2010 2011 2012
Goodwill 999 739 478
Software 28 20 12
Huslejerettigheder 5.635 7.010 7.310
Immaterielle aktiver 6.662 7.769 7.800
Materielle anlægsaktiver under udførelse 851 570 567
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 510 910 821
Indretning af lejede lokaler 5.740 8.089 9.932
Materielle aktiver 7.101 9.569 11.320
Deposita 5.975 6.416 6.632
Finansille aktiver 5.975 6.416 6.632
Langfristede aktiver i alt 19.738 23.754 25.752
Varebeholdinger 4.021 5.454 6.256
Tilgodehavender fra salg 819 48 1.329
Tilgodehavende hos associerede virkosmheder 4.531 3.599 10.547
Andre tilgodehavender 422 897 1.008
Periodeafgrænsingsposter 1.179 669 1.952
Tilgodehavender 6.951 5.213 14.836
Likvide beholdninger 5.197 3.476 6.075
Kortfristede aktiver i alt 16.169 14.143,0 27.167
Aktiver i alt 35.907 37.897,0 52.919

Passiver - DDK Mio 2010 2011 2012

Aktiekapital 523 523 523
Overført resultat 13.958 14.697 15.553
Egenkapital i alt 14.481 15.220 16.076

Udskudt skatteforpligtelser 465 983 1.261
Andre hensatte forpligtelser 500 350 350
Langfristede forpligtelser 965 1.333 1.611
kreditinstitutter, kortfristet gæld 0 1.600 17.000
Leverandør af varer og tjeneste ydelser 458 1.160 2.003
Anden gæld 16.400 12.859 11.121
Gæld til tilknyttede virk 3.128 5.205 4.644
Periodeafgrænsningsposter 475 520 464
Kortfristede forpligtelser 20.461 21.344 35.232
Forpligtelser i alt 21.426 22.677 36.843
Passiver i alt 35.907 37.897 52.919

Bilag 12: Balance i henhold til officielle årsrapporter (B.S. Danmark)

Bilag 12: Balance i henhold til officielle årsrapporter (B.S. Danmark)
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DKK tkr. 2010 2011 2012
Driftsaktiver
Goodwill 999,0 739,0 478,0
Software 28,0 20,0 12,0
Huslejerettigheder 5.635,0 7.010,0 7.310,0
Grunde og bygninger 0,0 0,0 0,0
Tekniske anlæg & maskiner 851,0 570,0 567,0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 510,0 910,0 821,0
Indretning af lejede lokaler 5.740,0 8.089,0 9.932,0
Operationel leasing 0,0 0,0 0,0
Udskudte skatteaktiver 0,0 0,0 0,0
Deposita 5.975,0 6.416,0 6.632,0
Varebeholdinger 4.021,0 5.454,0 6.256,0
Tilgodehavender fra salg 819,0 48,0 1.329,0
Tilgodehavende hos associerede virkosmheder 4.531,0 3.599,0 10.547,0
Andre tilgodehavender 422,0 897,0 1.008,0
Periodeafgrænsingsposter 1.179,0 669,0 1.952,0
Driftslikviditet 723,2 774,7 886,6
Driftsaktiver i alt (DA) 31.433,2 35.195,7 47.730,6
Driftsforpligtelser
Udskudt skatteforpligtelser 465,0 983,0 1.261,0
Andre hensættelser 500,0 350,0 350,0
Leverandør af varer og tjeneste ydelser 458,0 1.160,0 2.003,0
Anden gæld 16.400,0 12.859,0 11.121,0
Periodeafgrænsningsposter 475,0 520,0 464,0
Driftgæld i alt (DF) 18.298,0 15.872,0 15.199,0
Kerne netto driftsaktiver 13.135,2 19.323,7 32.531,6
Ikke-kernedriftsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele 0,0 0,0 0,0

Nettodriftsaktiver (NDA) 13.135,2 19.323,7 32.531,6
Netto finansielle forpligtelser (NFF)
Likvide beholdninger -4.473,8 -2.701,3 -5.188,4
Operationel leasing 0,0 0,0 0,0
Gæld til tilknytt. 3.128,0 5.205,0 4.644,0
kreditinstitutter, kortfristet gæld 0,0 1.600,0 17.000,0
Netto finansielle forpligtelser / aktiver -1.345,8 4.103,7 16.455,6
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0
Egenkapital 14.481,0 15.220,0 16.076,0

EK Saldo efter minoritetsinteresser pr. 31.12 (Ultimo) 14.481,0 15.220,0 16.076,0
Afvigelse 0,0 0,0 0,0

Bilag 12: Reformuleret balance (B.S. Danmark)
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DKK tkr. 2010 2011 2012
Omsætning 72.322          77.467           88.660           

Vareforbrug (40.428)        (43.924)         (50.093)         
Bruttoresultat 31.894          33.543           38.567           

Personaleomkostninger (27.318)        (29.142)         (33.863)         
Andre driftsomkostninger (760)              -                 (300)               

Primær resultat (før særlige engangsposter og af og nedskrivninger) 3.816            4.401             4.404             
 Af og nedskrivninger af aktiver (3.201)          (3.323)           (3.206)           

Primært resultat 615                1.078             1.198             
 Finansielle indtægter 6                    6                     3                     
 Finansielle omkostninger (42)                (98)                 (87)                 

Resultat før skat 579                986                 1.114             
 Skat af årets resultat (138)              (248)               (277)               
Regulering af skat for tidligere år -                -                 -                 

Ordinært resultat (af fortsatte aktiviteter) 441                738                 837                 
 Årets resultat af ophørte aktiviteter -                -                 -                 

Koncernresultat 441                738                 837                 
Minoritetsinteressernes andel i koncernresultat -                -                 -                 

Årets resultat 441                738                 837                 

Bilag 12: Resultatopgørelse i henhold til officielle årsrapporter (B.S. Danmark)
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DKK tkr. 2010 2011 2012
Omsætning 72.322         77.467         88.660         
Vareforbrug (40.428)        (43.924)        (50.093)        
Bruttoresultat 31.894         33.543         38.567         

Andre eksterne omkostninger -                -                -                
Personaleomkostninger (27.318)        (29.142)        (33.863)        
Af-og nedskrivninger (3.201)          (30.519)        (3.323)          (32.465)        (3.206)          (37.069)        

Driftresultat fra salg før skat 1.375            1.078            1.498            
skat herpå 43                  (271)              (223)              
Driftresultat fra salg 1.418            807               1.275            
Andet driftsoverskud før skat

Andre driftsindtægter -                -                -                
Andre driftsomkostninger (tab ved salg af anlægsaktiver) (760)              -                (300)              

(760)              -                (300)              
Skat på andet driftsoverskud (190)              -                (75)                

(950)              -                (375)              
Andet driftoverskud (efter-skat-poster)

Værdireguleringer -                -                -                
Netto værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat -                -                -                

Driftoverskud efter skat -                (950)              -                -                -                (375)              
Totalindkomst fra driften 468               807               900               
Finansielle omk (42)                (98)                (87)                
Finansille indtægter 6                    (36)                6                    (92)                3                    (84)                
Skatteeffekt 9                    23                  21                  
Netto finansielle omk efter skat (27)                (69)                (63)                
Ordinært resultat (af fortsatte aktiviteter) 441               738               837               
Årets resulat af ophørte aktiviteter -                -                -                
Koncern resultat 441               738               837               
Minoritetsinteresser -                -                -                
Total indkomst 441               738               837               

Note til skatten
Skat i henhold til resultat opgørelsen (138)              (248)              (277)              
Skatteeffekt af finansielle poster, netto (36)                (9)                  (92)                (23)                (84)                (21)                
Skat af driftoverskud jf. ovenstående (760)              190               -                -                (300)              75                  
Skat i alt 43                  (271)              (223)              

Bilag 12: Reformuleret resultatopgørelse  (B.S. Danmark)
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DKK tkr.

Reformulerede egenkapitalopgørelser 2010 2011 2012
Primo saldo 14.039       14.481       15.220       
Netto dividende -            -            20              
Totalindkomst 442            739            836            
Ultimo saldo 14.481       15.220       16.076       

Reformulerede balancer
Kerne driftsaktiver 31.433       35.196       47.731       
Driftsforpligtelser 18.298       15.872       15.199       
Kerne NDA 13.135       19.324       32.532       
Ikke-kerne driftsaktiver -            -            -            
Netto driftsaktiver (NDA) 13.135       19.324       32.532       

Finansielle forpligtelser 3.128         6.805         21.644       
Finansielle aktiver 4.474         2.701         5.188         
Netto finansielle aktiver/forpligtelser (1.346)        4.104         16.456       

Koncernegenkapital 14.481       15.220       16.076       
Minoritetsinteresser -            -            -            
Moderselskabets andel af egenkapitalen 14.481       15.220       16.076       

Reformulerede resultatopgørelser
Omsætning 72.322       77.467       88.660       
Driftsoverskud fra salg (efter skat) 1.418         807            1.275         
Andertdriftsoverskud (efter skat) (950)           -            (375)           
Samlet driftsoverskud 468            807            900            
Netto finansielle omkostninger (efter skat) (27)            (69)            (63)            
Totalindkomst før minoriteter 441            738            837            
Minoritetsinteresser -            -            -            
Totalindkomst til moderselskabet ejere 441            738            837            

Bilag 12: Opsummering (B.S. Danmark)
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Niveau 1 2010 2011 2012
ROE 3,10% 4,98% 5,34%
ROIC 3,42% 4,97% 3,47%
Analyse af finansiel gearing
ROIC 3,42% 4,97% 3,47%
FGEAR (0,02)          0,09           0,66           
r (NFO/NFF) -7,99% 5,00% 0,61%
SPREAD 11,41% -0,03% 2,86%
MIA 0,98           1,00           1,00           

Niveau 2 2010 2011 2012
ROIC 3,42% 4,97% 3,47%
OG 0,65% 1,04% 1,02%
AOH 5,29           4,77           3,42           
1/AOH 0,19           0,21           0,29           

Niveau 3 2010 2011 2012
OG drivere
Bruttoavance 44,10% 43,30% 43,50%

Andre eksterne omkostninger 0,00% 0,00% 0,00%
Personaleomkostninger -37,77% -37,62% -38,19%
Af-og nedskrivninger -4,43% -4,29% -3,62%

OG fra salg før skat 1,90% 1,39% 1,69%
Skat på DO fra salg 0,06% -0,35% -0,25%
OG fra salg 1,96% 1,04% 1,44%
Andet DO, efter skat -1,31% 0,00% -0,42%
OG 0,65% 1,04% 1,02%

AOH drivere (inverse)
Immaterielle anlægsaktiver 0,09           0,09           0,09           
Materielle anlægsaktiver 0,12           0,11           0,12           
Varebeholdninger 0,05           0,06           0,07           
Tilgodehavender fra salg 0,03           0,01           0,01           
Operationel leasing -            -            -            
Øvrige kerne driftsaktiver 0,15           0,16           0,19           

0,43           0,43           0,47           
Hensatte forpligtelser (0,01)          (0,01)          (0,01)          
Leverandører af varer og tjenesteydelser (0,02)          (0,01)          (0,02)          
Øvrige driftsforpligtelser (0,22)          (0,20)          (0,14)          
1/ATO kerne NDA 0,19           0,21           0,29           
1/AOH Ikke-kerne DA -            -            -            
1/AOH Ikke-kerne DA 0,19           0,21           0,29           

Arbejdsdritskapital -0,02 0,01 0,09
Langfristet NDA 0,20 0,20 0,21
1/AOH 0,19 0,21 0,29

Bilag 12: Nøgletal - Niveau 1  (B.S. Danmark)
Nøgletal

Bilag 12: Nøgletal - Niveau 2 (B.S. Danmark)

Bilag 12 Nøgletal - Niveau 3 (B.S. Danmark)
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Helsam 06.2009 06.2010 06.2011 06.2012 06.2013
Bruttofortjeneste 36.967 36.840 40.720 46.795
Resultat før finansielle poster 9.595 8.471 7.927 8.285
Årets resultat 7.864 7.052 7.117 7.285
Estimeret omsætning 82.596 82.312 90.981 N/A
Omkostninger 27.373 28.369 32.793
netto finansielle omkostninger -865 -991 -1.082 -1.076
Anlægsaktiver 23.800 24.100 26.731 32.254
Heraf Grunde og Bygninger 23.684 22.270 22.655 28.390
Omsætningsaktiver 47.105 48.390 51.786 57.791
Heraf varelager 22.749 25.635 29.916 28.162
Heraf likvider 5 6 67 23
Heraf tilgodehavender fra salg 22.947 21.458 22.927 23.998

Egenkapital 27.677 35.541 39.960 45.102 46.277
Modværdi af egne aktier 972 972 0 3.681
Langfristede gæld (prioritetsgæld) 4.974 4.433 4.166 3.886
Kortfristede gæld 29.419 27.125 29.250 43.767
Heraf afdrag på lang gæld 541 541 267 279
Gæld til pengeinstitut 7.973 3.913 4.992 9.930
Selskabsskat 2.199 1.904 1.277 1.432
Heraf leverandør gæld 15.881 15.771 15.766 18.204 19.532
Heraf anden gæld 4.044 2.814 2.368 2.535 2.778
Aktiver/passiver i alt 70.905 72.490 78.517 90.045

Nøgletal
Egenkapitalforrentning: (ROE) 25% 19% 17% 16%
Finansielgearing -0,20 -0,27 -0,27 -0,18
Rentebærende gæld: 15.687 10.791 10.702 15.527
Rentebærende aktiver: 22.952 21.464 22.994 24.021
Nettorentebærende gæld -7.265 -10.673 -12.292 -8.494

Overskudsgrad 9,5% 8,6% 7,8% N/A
Aktivernes omsætningshastighed 0,86 0,88 0,86 N/A
Omks. Niveau 33% 34% 36% N/A
Likviditetsgrad 160% 178% 177% 132%
Soliditetsgrad 50% 55% 57% 51%
IM/EK
ROIC 18% 16% 14% 12%
"r" -6% -11% -12% -8%

Bilag 13: Opsummering (Helsam)

146 
 



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

 

  

Sephora 12.2012
Bruttofortjeneste -133
Årets resultat -14.494

Anlægsaktiver 21.536
Heraf indretning af lejede 15.147
Omsætningsaktiver 28.889
Heraf varelager 9.993
Heraf likvider 578
Heraf tilgodehavender fra salg 10.937

Egenkapital -14.494
Modværdi af egne aktier 0
Hensatte forpligtelser 1.110
Kortfristede gæld 63.730
Gæld til tilknyttede 55.673
Aktiver/passiver i alt 50.426

Nøgletal
Egenkapitalforrentning: (ROE) 100%
Overskudsgrad N/A
Aktivernes omsætningshastighed N/A
Likviditetsgrad 45,3%

Bilag 14: Opsummering (Sephora)
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Egenkapital - SEK mio. kr 2010 2011 2012
Egenkapital pr. 1.1. 872,3 916,7 905,4

TI Årets totalindkomst 118,1 43,5 39,5
TI Valutakursregulering 0,0 0,5 0,3
TI Koncern bidrag inkl. skatteeffekt -73,7 -36,8 -36,8
TI Fejl vedr. tidligere år 0,0 -18,5 0,0

Egenkapital pr. 31.12. 916,7 905,4 908,4
TI = Totalindkomst

TE = Transaktioner med ejer

Bilag 15: Egenkapital i henhold til officelle årsrapporter  (Axstores)

Egenkapital - SEK mio 2010 2011 2012
EK saldo pr. 1.1 (primo) 872,3 916,7 905,4

Transaktioner med ejerne 0,0 0,0 0,0
Netto dividende 0,0 0,0 0,0
Totalindkomst
Årets totalindkomst 118,1 43,5 39,5
Koncern bidrag inkl. skatteeffekt -73,7 -36,8 -36,8
I alt 44,4 -11,3 3,0

EK saldo reformuleret ultimo 916,7 905,4 908,4

Bilag 15: Reformuleret egenkapital (Axstores)

148 
 



Matas A/S Kandidatafhandling – Cand.merc.aud CBS, december 2014 
Mohammad Shahbaz Qasim 
Jonas Krøier Hansen 

Aktiver - SEK tkr  2010 2011 2012
Goodwill 166,6 143,1 126,2
Huslejerettigheder 0,8 1,2 1,1
Andre immaterielle aktiver 38,7 59,5 113,8
Immaterielle aktiver 206,1 203,8 241,1
Indretning af lejede lokaler 634,6 559,0 483,9
Materielle aktiver 634,6 559,0 483,9
Udskudte skatteaktiver 6,9 3,4 5,9
Finansille aktiver 6,9 3,4 5,9
Langfristede aktiver i alt 847,6 766,2 730,9
Varebeholdinger 1.332,1 1.344,5 1.478,0
Tilgodehavender fra salg 93,6 82,5 86,9
Tilgodehavende selskabsskat 6,5 5,7 29,7
Andre tilgodehavender 40,1 27,0 29,5
Periodeafgrænsingsposter 234,3 241,7 265,0
Tilgodehavender 374,5 356,9 411,1
Likvide beholdninger 256,6 289,6 302,6
Kortfristede aktiver i alt 1.963,2 1.991,0 2.191,7
Aktiver i alt 2.810,8 2.757,2 2.922,6

Passiver - DDK Mio 2010 2011 2012

Aktiekapital 112,5 112,5 112,5
Reserver for valutakursregulering 179,8 161,9 156,5
Overført resultat 118,1 43,5 39,5
Reserver for egne aktier 506,3 587,5 599,9
Egenkapital i alt 916,7 905,4 908,4
Udskudt skatteforpligtelser 64,6 57,2 39,9
Pensionsforpligtelser 103,4 100,1 96,2
Gæld til tilknyttede virk, langfristet 161,7 118,6 75,5
kreditinstitutter, langfristet gæld 0,0 0,0 204,4
Langfristede forpligtelser 329,7 275,9 416,0
kreditinstitutter, kortfristet gæld 232,6 229,8 107,2
Leverandør af varer og tjeneste ydelser 480,0 438,0 499,3
Skyldige selskabsskatter 2,8 3,6 11,1
Anden gæld 389,2 423,7 460,6
Gæld til tilknyttede virk 115,1 102,0 98,9
Periodeafgrænsningsposter 344,7 378,8 421,1
Kortfristede forpligtelser 1.564,4 1.575,9 1.598,2
Forpligtelser i alt 1.894,1 1.851,8 2.014,2
Passiver i alt 2.810,8 2.757,2 2.922,6

Bilag 15: Balance i henhold til officielle årsrapporter (Axstores)

Bilag 15: Balance i henhold til officielle årsrapporter (Axstores)
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SEK Mio. 2010 2011 2012
Driftsaktiver
Goodwill 166,6 143,1 126,2
Huslejerettigheder 0,8 1,2 1,1
Andre immaterielle aktiver 38,7 59,5 113,8
Grunde og bygninger 0,0 0,0 0,0
Indretning af lejede lokaler 634,6 559,0 483,9
Udskudte skatteaktiver 6,9 3,4 5,9
Deposita 0,0 0,0 0,0
Varebeholdinger 1.332,1 1.344,5 1.478,0
Tilgodehavende selskabsskat 6,5 5,7 29,7
Tilgodehavender fra salg 93,6 82,5 86,9
Andre tilgodehavender 40,1 27,0 29,5
Periodeafgrænsingsposter 234,3 241,7 265,0
Driftslikviditet 66,6 71,2 72,6
Driftsaktiver i alt (DA) 2.620,8 2.538,8 2.692,6
Driftsforpligtelser
Udskudt skatteforpligtelser 64,6 57,2 39,9
Pensionsforpligtelser 103,4 100,1 96,2
Leverandør af varer og tjeneste ydelser 480,0 438,0 499,3
Forudbetalinger fra kunder 0,0 0,0 0,0
Skyldige selskabsskatter 2,8 3,6 11,1
Anden gæld 389,2 423,7 460,6
Periodeafgrænsningsposter 344,7 378,8 421,1
Driftgæld i alt (DF) 1.384,7 1.401,4 1.528,2
Kerne netto driftsaktiver 1.236,1 1.137,4 1.164,4
Ikke-kernedriftsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele 0,0 0,0 0,0
Nettodriftsaktiver (NDA) 1.236,1 1.137,4 1.164,4
Netto finansielle forpligtelser (NFF)
Likvide beholdninger -190,0 -218,4 -230,0
kreditinstitutter, kortfristet gæld 0,0 0,0 204,4
Gæld til tilknyt. 276,8 220,6 174,4
kreditinstitutter, kortfristet gæld 232,6 229,8 107,2
Netto finansielle forpligtelser / aktiver 319,4 232,0 256,0
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0
Egenkapital 916,7 905,4 908,4

EK Saldo efter minoritetsinteresser pr. 31.12 (Ultimo) 916,7 905,4 908,4
Afvigelse 0,0 0,0 0,0

Bilag 15: Reformuleret balance (Axstores)
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SEK Mio 2010 2011 2012
Omsætning 6.657,1 7.116,0 7.261,1

Vareforbrug -3.636,5 -3.893,3 -4.028,7
Bruttoresultat 3.020,6 3.222,7 3.232,4

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0
Andre eksterne omkostninger -2.594,9 -2.860,8 -2.851,6
Personaleomkostninger -250,7 -261,0 -270,9
Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 -36,0

Primær resultat (før særlige engangsposter og af og nedskrivninge 175,0 100,9 73,9
 Af og nedskrivninger af aktiver 0,0 0,0 0,0

Primært resultat 175,0 100,9 73,9
 Finansielle indtægter 0,2 3,0 1,8
 Finansielle omkostninger -11,5 -29,8 -26,0

Resultat før skat 163,7 74,1 49,7
 Skat af årets resultat -45,6 -30,6 -10,2
Regulering af skat for tidligere år 0,0 0,0 0,0

Ordinært resultat (af fortsatte aktiviteter) 118,1 43,5 39,5
 Årets resultat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0

Koncernresultat 118,1 43,5 39,5
Minoritetsinteressernes andel i koncernresultat 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 118,1 43,5 39,5

Bilag 15: Resultatopgørelse i henhold til officielle årsrapporter (Axstores)
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SEK Mio 2010 2011 2012
Omsætning 6.657,1 7.116,0 7.261,1
Vareforbrug -3.636,5 -3.893,3 -4.028,7
Bruttoresultat 3.020,6 3.222,7 3.232,4

Andre eksterne omkostninger -2.594,9 -2.860,8 -2.851,6
Personaleomkostninger -250,7 -261,0 -270,9
Af-og nedskrivninger 0,0 -2.845,6 0,0 -3.121,8 0,0 -3.122,5

Driftresultat fra salg før skat 175,0 100,9 109,9
skat herpå -48,4 -37,3 -7,3
Driftresultat fra salg 126,6 63,6 102,7
Andet driftsoverskud før skat

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0
Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 -36,0

0,0 0,0 -36,0
Skat på andet driftsoverskud 0,0 0,0 -9,0

0,0 0,0 -45,0
Andet driftoverskud (efter-skat-poster)

Værdireguleringer 0,0 0,5 0,3
Koncern bidrag inkl. skatteeffekt -73,7 -36,8 -36,8
Skat af egenkapitalensbevægelser, netto 0,0 0,0 0,0
Fejl vedr. tidligere år -18,5

Driftoverskud efter skat 0,0 -73,7 0,0 -54,8 0,0 -81,5
Totalindkomst fra driften 52,9 8,8 21,2
Finansielle omk -11,5 -29,8 -26,0
Finansille indtægter 0,2 -11,3 3,0 -26,8 1,8 -24,2
Skatteeffekt 2,8 6,7 6,1
Netto finansielle omk efter skat -8,5 -20,1 -18,2
Ordinært resultat (af fortsatte aktiviteter) 44,4 -11,3 3,0
Årets resulat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0
Koncern resultat 44,4 -11,3 3,0
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0
Total indkomst 44,4 -11,3 3,0

Note til skatten
Skat i henhold til resultat opgørelsen -45,6 -30,6 -10,2
Skatteeffekt af finansielle poster, netto -11,3 -2,8 -26,8 -6,7 -24,2 -6,1
Skat af driftoverskud jf. ovenstående 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,0 9,0
Skat i alt -48,4 -37,3 -7,3

Bilag 15: Reformuleret resultatopgørelse (Axstores)
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SEK Mio 2010 2011 2012
Reformulerede egenkapitalopgørelser
Primo saldo 872,3          916,7          905,4          
Netto dividende -             -             -             
Totalindkomst 44,4            -11,3          3,0             
Ultimo saldo 916,7          905,4          908,4          

Reformulerede balancer
Kerne driftsaktiver 2.620,8       2.538,8       2.692,6       
Driftsforpligtelser 1.384,7       1.401,4       1.528,2       
Kerne NDA 1.236,1       1.137,4       1.164,4       
Ikke-kerne driftsaktiver -             -             -             
Netto driftsaktiver (NDA) 1.236,1       1.137,4       1.164,4       

Finansielle forpligtelser 509,4          450,4          486,0          
Finansielle aktiver 190,0          218,4          230,0          
Netto finansielle aktiver/forpligtelser 319,4          232,0          256,0          

Koncernegenkapital 916,7          905,4          908,4          
Minoritetsinteresser -             -             -             
Moderselskabets andel af egenkapitalen 916,7          905,4          908,4          

Reformulerede resultatopgørelser
Omsætning 6.657,1       7.116,0       7.261,1       
Driftsoverskud fra salg (efter skat) 126,6          63,6           102,7          
Andertdriftsoverskud (efter skat) -73,7          -54,8          -81,5          
Samlet driftsoverskud 52,9            8,8             21,2            
Netto finansielle omkostninger (efter skat) -8,5            -20,1          -18,2          
Totalindkomst før minoriteter 44,4            -11,3          3,0             
Minoritetsinteresser -             -             -             
Totalindkomst til moderselskabet ejere 44,4            -11,3          3,0             

Bilag 15: Opsummering (Axstores)
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Niveau 1 2010 2011 2012
ROE 4,96% -1,24% 0,33%
ROIC 5,22% 0,74% 1,84%
Analyse af finansiel gearing
r (NFO/NFF) 7,13% 7,29% 7,44%
SPREAD -1,92% -6,55% -5,60%
MIA 1,00           1,00           1,00           

Niveau 2 2010 2011 2012
ROIC 5,22% 0,74% 1,84%
OG 0,79% 0,12% 0,29%
AOH 6,57           6,00           6,31           
1/AOH 0,15           0,17           0,16           

Niveau 3 2010 2011 2012
OG drivere
Bruttoavance 45,37% 45,29% 44,52%

Andre eksterne omkostninger -38,98% -40,20% -39,27%
Personaleomkostninger -3,77% -3,67% -3,73%
Af-og nedskrivninger 0,00% 0,00% 0,00%

OG fra salg før skat 2,63% 1,42% 1,51%
Skat på DO fra salg -0,73% -0,52% -0,10%
OG fra salg 1,90% 0,89% 1,41%
Andet DO, efter skat -1,11% -0,77% -1,12%
OG 0,79% 0,12% 0,29%

AOH drivere (inverse)
Immaterielle anlægsaktiver 0,02           0,03           0,03           
Materielle anlægsaktiver 0,08           0,08           0,07           
Varebeholdninger 0,19           0,19           0,19           
Tilgodehavender fra salg 0,01           0,01           0,01           
Øvrige kerne driftsaktiver 0,05           0,05           0,05           

0,35           0,36           0,36           
Hensatte forpligtelser (0,03)          (0,02)          (0,02)          
Leverandører af varer og tjenesteydelser (0,06)          (0,06)          (0,06)          
Øvrige driftsforpligtelser (0,11)          (0,11)          (0,12)          
1/ATO kerne NDA 0,15           0,17           0,16           
1/AOH Ikke-kerne DA -            -            -            
1/AOH Ikke-kerne DA 0,15           0,17           0,16           

Arbejdsdritskapital 0,05           0,05           0,06           
Langfristet NDA 0,11           0,11           0,10           
1/AOH 0,15           0,17           0,16           

Nøgletal
Bilag 15: Nøgletal - Niveau 1  (Axstores)

Bilag 15: Nøgletal - Niveau 2 (Axstores)

Bilag 15: Nøgletal - Niveau 3 (Axstores)
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Note 1, Opkøb af ass. Butikker

DKK mio. 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Historisk opkøb af ass. Butikker 0 7 10 0 1,00          2,00              
Salg ti l  ass. Butikker 480,1 362,2 240,5 246,2 249,9 246,3
Antal butikker 55,00        48,00        38,00        38,00        37,00        35
Gns. salg ti l  pr. ass.  butik 8,73          7,55          6,33          6,48          6,75          7,04              

Forudsætninger (Egen tilvirkning)
- De resterende 35 butikker opkøbes over de næste 5 år. En l iniær fordeling på 7 butikker pr. år budgetteres der med i budgetperioden. 
- Heraf vil  der ikke være flere butikker i  terminalperioden, hvorfor denne fastsættes ti l  0 %
- Der forventes en mark-up på 25 %
- den forøget beregning af salgt ved opkøbet for 2013/14 ti l lægges l ike for l ike vækstraten for de efterfølgende år 

Budgetberegning 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Terminal- 
perioden

Gns. salg ti l  ass. Butikker for perioden 2007/08 ti l  2012/13 pr. butik 7,1
Gns. salg pr. egen Matas butik i  2012/13 11,3
Heraf udledes mark-up per butik (ved salg ti l  ass. Butikker) 4,2
Samlet forøgelse i omsætningen ved køb af 7 butikker: 79,4 79,4 79,4 79,4 79,4 0,0
Markup ved opkøb af 7 butikker årligt 29,4 30,4 31,3 32,4 33,4 0,0

Sammenholdelse af salg pr. Matas butik 2012/13
Matas' gennemsnitl ig salg egne butikker 11,3
Omsætning 2.926,8
Antal butikker 258

Note 2, Stylebox
DKK mio.
Anslået samlet omsætning fra ass. butikker jf. overfor 11,3
Heraf:
- estimeret salg på 20 % ift. den andel der vedr. Mass beauty 0,9 *1
- estimeret salg på 30 % ift. den andel der vedr. High-End beauty 1,1 *2
- estimeret serviceydelser 3,5 *3
Samlet forvende omsætning for stylebox pr. butik 5,6
Samlet effekt i  2013/14 regnskabet ved åbning af 9 butikker 50,1

*1 (20 % er et skøn, da hovedformålet med stylebox er luksusprodukter)
*2 (30 % er et skøn, da hovedformålet med stylebox er luksusprodukter)
*3 (på baggrund af timepris på 500, 3 personale a 7,5 time pr. dag i  313 (365-52))
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DKK Mio. 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Core nettoomsætning 3.011,4 2.947,9 2.991,6 3.097,2 3.200,0
Core driftsomkostninger -2.698,3 -2.599,6 -2.579,8 -2.634,4 -2.727,0
Core driftsoverskud fra salg (før skat) 313,1 348,3 411,8 462,8 473,0
skat herpå -63,6 -90,9 -106,8 -117,7 -122,3
Core driftsresultat fra salg 249,5 257,5 305,0 345,1 350,7
Core andet driftsoverskud fra salg

Andre driftsposter, netto 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0
Skat på andet driftsoverskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 1,1 0,0 0,0

Core driftsoverskud 249,5 257,5 305,0 346,2 350,7
Udsædvanlige poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gevinster/tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0,1 -0,1 -0,4 0,0 -0,1
Nedskrivninger -0,2 0,0 -15,3 -10,7 -0,6
Gevinst/tab finansielle instrumenter 0,0 0,0 8,8 0,0 7,7
Øvrige egenkapitalreguleringer -47,4 20,5 33,7 0,1 0,0
Særlige engangsposter 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,0
Skat af udsædvanlige poster 0,0 -47,5 0,0 20,4 1,7 28,5 2,7 -7,9 -1,8 -10,8

Totalindkomst fra driften 202,1 277,9 333,6 338,3 339,9
Finansielle omk. -326,9 -272,6 -191,7 -133,4 -88,7
Finansielle indtægter 19,5 -307,4 4,9 -267,7 1,5 -190,2 0,8 -132,6 0,4 -88,3
Skatteeffekt 23,5 -267,7 37,9 -190,2 32,7 13,9 11,4
Netto finansielle omk. efter skat -284,0 -229,8 -157,6 -118,8 -76,9
Ordinært resultat (af fortsatte aktiviteter) -81,9 48,1 176,0 219,5 263,0
Årets resultat af ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koncern resultat -81,9 48,1 176,0 219,5 263,0
Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total indkomst -81,9 48,1 176,0 219,5 263,0

Note 1 - Skat
Skat i henhold til resultat opgørelsen 40,1 52,9 72,4 101,5 112,7
Skat af finansielleomk. jf. note 7 -307,4 76,9 -267,7 66,9 -190,2 47,6 -132,6 33,2 -88,3 22,1
Rentefradragsbegrænsning -53,4 0,0 -29,0 0,0 -14,9 0,0 -19,3 0,0 -10,7
Skat af udsædvanlige poster -0,1 0,0 -0,1 0,0 -6,9 1,7 -10,7 2,7 7,0 -1,8
Skat af driftsoverskud jf. ovenstående 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 -0,4 0,0 0,0
Skat i alt 63,6 90,9 106,8 117,7 122,3
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