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EXECUTIVE SUMMARY 
On June 28th 2013 Matas became stock listed at Nasdaq Nordic by the private equity 
fund behind the owner of Matas, M Holding 1. At the first trading day, the initial price 
was DKK 115 and it closes that day at DKK 119. The stock started trending well with price 
increases well into February 2014 where it closes at an all-time high DKK 162,50. The 
next 6 months the prices started to decline but increased to new high at DKK 165 on 
April 16th 2015. Since then, the stock has lost momentum and today 4 years after the 
stock seems to have met some resistance at DKK. A fairly significant price decline of 
almost 40% since the IPO. 
Based on the above, it has been the intention to carry out a detailed fundamental 
analysis of Matas, and to assess whether there is an unprecedented potential in the near 
future. 
As part of the analysis, Matas is evaluated by PESTEL in order to determine the 
environment and get crucial information about the economy, legislation and so on and 
what to expect from the outside. 
This has led to considering Matas in relation to the industry as it is immediately apparent 
that there is increasing competition despite the fact that it is a mature industry. Here, 
the internal analysis has clarified a number of competitive advantages that Matas has to 
utilize in order to maintain the relatively high profit margins and an opportunity to 
further boost the turnover rate, benefiting ROIC. 
The strategic analysis has led to the financial analysis that revealed a generally good 
profitability with increasing ROE and ROIC, coupled with rising profit margins and 
turnover rates, however, after a fall in 2012/13 profitability is rising again. 
A valuation of Matas has been made on the basis of a forecast prepared on the basis of 
the conclusions that have been made, which has led to a share price of DKK 263.33 using 
the DCF model and DKK 206.56 using the APV model. 
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INTRODUKTION 
 
INDLEDNING 
Matas A/S er Danmarks største detailforhandler af skønheds-og sundhedsprodukter 
indenfor produktsegmenterne Mass Beauty, High-End Beauty, VMS og OTC1  og har 
gennem flere årtier siddet tungt på dette marked (Matas, 2013, s. 48), de er 
repræsenteret ved egne eller associerede butikker i alle større danske byer med mere 
end 20.000 indbyggere. Indtil 2007, hvor Svenska M Holding 1 AB erhvervede 
størstedelen af Matas butikkerne, var Matas en sammenslutning af selvstændigt ejede 
butikker forenet i en indkøbssammenslutning. De butikker, der ikke blev overtaget 
fortsatte deres selvstændige drift som associerede til Matas A/S med Matas A/S som 
grossist (Matas, 2013, s. 63). 
Branchen Matas agerer i, er under forandring, da nye aktører er kommet til og gør krav 
på deres del af potentialet. Ifølge udbudsmaterialet til brug for børsnoteringen i 2013 
vurderede Matas, at Skønheds- og sundhedsmarkedet i 2012 var på DKK 8,5 mia. ekskl. 
moms med en vækst der havde oversteget den generelle detailvækst og vækst i dansk 
økonomi (Matas, 2013, s. 43). 
Matas oplever skærpet konkurrence fra nye online butikker som Luxplus.dk, 
Goodiebox.dk, Cocopanda.dk og Nicehair.dk, som forsøger at udnytte, at de ikke har 
bundet investeringer i fysiske butikker og et stort salgsapparat. Derudover har en ny 
spiller gjort sin entré med en aggressiv ekspansionsplan for fysiske butikker på primære 
beliggenheder (Vestergaard & Alsman, 2016). Detailkæden Normal har siden medio 
2013 åbnet 79 butikker og fokuser på parallelimport fra distributører i EU (Normal.dk, 
2017). 
Matas blev af kapitalfonden bag M Holding 1 børsnoteret den 28. juni 2013 til en 
udbudskurs på DKK 115 og lukkede senere samme dag med en kurs på DKK 119. Aktien 
fik en god start på børsen og oplevede en markant stigning frem til den 20. februar 2014, 
hvor aktien lukkede i den på daværende tidspunkt hidtil højeste kurs på DKK 162,5.  
Derefter fulgte et halvår med faldende kurser for igen at stige til den højeste kurs på 
DKK 165 den 16. april 2015.  Siden da har aktien tabt momentum, da den her næsten 4 
                                                      
1 Jf. (Matas, 2013, s. 161)  er OTC defineret som medicin godkendt til salg uden recept uden for apoteker. VMS er defineret som sportsernæring, vitaminer, kosttilskud, vægtkontrolløsninger samt homøopatiske lægemidler (Matas, 2013, s. 163). 
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år senere ligger på en kurs på omkring DKK 100. Et ganske markant kursfald på knap 40 
% siden børsintroduktionen. 
 
PROBLEMFORMULERING 
Med udgangspunkt i en fundamentalanalyse af Matas, ønskes det belyst, hvorvidt 
Matas’ teoretiske kurs afspejler kursen på Nasdaq Nordic pr. 1. maj 2017 og om kursen 
for selskabet er over- eller undervurderet. 
For at kunne komme med en kvalificeret købs- eller salgsanbefaling, vil det være 
relevant, at analysere Matas i et strategisk og regnskabsmæssigt perspektiv, hvilket 
leder til følgende arbejdsspørgsmål: 

 Hvilken strategisk position har Matas og hvilke strategiske udfordringer 
forventes Matas at få? 

 Hvordan har de historiske regnskabstal for Matas udviklet sig i den valgte 
analyseperiode? 

 Hvilke finansielle og ikke-finansielle værdidrivere har betydning for den fortsatte 
vækst og indtjening i Matas? 

 
METODE, STRUKTUR OG TEORIVALG 
Den overordnede struktur i projektet vil tage udgangspunkt i en strategisk- og 
regnskabsmæssig analyse, hvor det, som bliver udledt, vil danne baggrund for den 
egentlige værdiansættelse af Matas, da det danner grundlag for budgetteringen. 
Den strategiske analyse er et væsentligt bidrag til værdiansættelsen, da den fokuserer 
på det, som er medvirkende til at skabe værdi og den risiko, der påvirker selskabet. 
Analysen vil udgøre et kvalificeret bud på den forventede fremtidige rentabilitet. 
Analysens afsæt er på makroniveau, hvor den branche Matas agerer i, bliver genstand 
for en nærmere undersøgelse.  
Som model inddrages PEST-analysen, der i udgangspunkt er en omfattende analyse, der 
indeholder elementerne politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske forhold. 
Modellen opererer på makroniveau og benyttes til at komme med nogle forudsigelser 
omkring den fremtidige udvikling i key drivers ved at gøre brug af historiske tal og 
oplysninger (Johnson, Scholes, & Wittinton, 2008, s. 55). Modellens omfangsrighed 
kræver derfor en afgrænsning til nogle væsentlige faktorer, der som følge af fravalget 
naturligvis er subjektive (Sørensen, 2012, s. 65 ff). Delelementerne, der alle er udefra 
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betinget påvirker alle selskaber i branchen og udstikker rammerne for selskabernes 
strategi.  
For at vurdere og analysere på brancheniveau inddrages Michael E. Porters 5 forces, der 
centrerer omkring den indbyrdes konkurrence i branchen ved at inddrage 
leverandørernes forhandlingsstyrke, nye udbydere, substituerende produkter og 
kundernes forhandlingsstyrke. Herved bliver branchens struktur og rammer afdækket, 
så det bliver muligt at vurdere branchens attraktivitet og indtjeningspotentiale for 
Matas og for nuværende og potentielle konkurrenter. Er de 5 kræfter i branchen høje 
vil det påvirke selskabernes muligheder for at skabe indtjening og truslen fra 
indtrængende konkurrenter vil være mindre (Johnson, Scholes, & Wittinton, 2008, s. 
60). 
Ovenstående har ikke fokus på interne forhold og eventuelle konkurrencemæssige 
fordele betinget af disse. Selskaber består af forskellige ressourcer, nogle generelle og 
nogle som ikke umiddelbart lader sig imitere af konkurrenter. Summen af ressourcer, 
der ikke lader sig imitere, er med til at opretholde selskabers konkurrencemæssige 
fordele. For en nærmere analyse af væsentlige ressourcer hos Matas, vil der blive 
analyseret på baggrund af Porters værdikædeanalyse 
Strategiafsnittet opsummeres til sidst i en SWOT-analyse, der inddrager de væsentligste 
omverdens drivere sammen de strategiske kapabiliteter for Matas, herved forstået som 
de ressourcer og kompetencer, som er afgørende for at overleve og drive den fortsatte 
vækst (Johnson, Scholes, & Wittinton, 2008, s. 13). 
Regnskabsanalysen baseres på historiske regnskabstal fra årsrapporterne i perioden 
2011/12 til 2016/17. For at kunne benytte de officielle regnskabstal, vil det være 
nødvendigt at reformulere de finansielle opgørelser, så klassifikationsposterne bliver 
opdelt i drift og finansiering (Sørensen, 2012, s. 157). Dette gør det muligt, at analysere 
på baggrund af Dupont-pyramidens nøgletal, så de finansielle værdidrivere for 
rentabilitet og vækst isoleres.  
De ikke-finansielle værdidrivere, som er blevet udledt af strategiafsnittet, 
implementeres sammen med konklusionerne fra rentabilitetsanalysen i en budgettering 
af den fremtidige vækst for Matas 
I nærværende projekt vil værdiansættelsen af Matas blive udarbejdet på baggrund af 2 
værdiansættelsesmodeller 1) den klassiske og meget benyttede indirekte Enterprise 
DCF-model2 og 2) Adjusted Present Value modellen.  

                                                      
2 Discounted Cash Flow. 
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DCF modellen anvender, som det også fremgår i afgrænsningen nedenfor, de frie 
fremtidige cash flows tilbagediskonteret til nutidsværdi med de gennemsnitlige 
kapitalomkostninger (Koller, Goedhart, & Wessels, 2015, s. 138-140). Herved 
fremkommer værdien af selskabet på gældfri basis, ved at fratrække den 
nettorentebærende gæld.  
APV modellen er en variant af DCF modellen, men denne tilbagediskonterer cash flow 
fra driften samt skatteskjoldet fra den rentebærende gæld med afkastkravet til 
egenkapitalen. 
Af praktiske grunde opdeles cash flow’et i en budgetperiode og en 
terminalværdiperiode, hvor væksten i selskabet har normaliseret sig, det vil sige er 
kommet i en steady state.  
Som en del af arbejdet med at værdiansætte Matas og gøre DCF-modellen 
operationaliserbar, vil CAPM3, den risikofrie rente, Beta4 og WACC5 blive analyseret. 
 
AFGRÆNSNING 
I henhold til problemformuleringen, vil der blive udarbejdet et værdiestimat pr. 1. maj 
2017 og efter denne dato, vil der ikke blive inddraget yderligere information som måtte 
være tilgængeligt efter denne dato og som potentielt ville have kunnet påvirke 
vurderingen. 
Hovedtemaet i projektet er en værdiansættelse af Matas og der vil alene blive inddraget 
relevant litteratur udvalgt af forfatteren samt ekstern offentlig tilgængelig information 
som årsrapporter, artikler m.v. Analyseperioden er som tidligere omtalt 2011/12 – 
2016/17 og årsrapporter forud for denne periode vil ikke blive inddraget. 
Der er fortaget at aktivt valg i forhold til værdiansættelsesmodellerne, hvilket bevirker, 
at der afgrænses fra øvrige modeller, der ikke er medtaget i projektet. Fokus bliver på 
de indirekte modeller DCF og APV, der diskonterer frie pengestrømme til nutidsværdi til 
alle investorer på et going concern niveau ud fra en antagelse om, at det vurderede 
selskabs drift er uendelig (Sørensen, 2012, s. 32-40). 

                                                      
3 Capital Asset Pricing Model. 
4 Systematisk risiko i forhold til markedet. 
5 Weighted Average Cost of Capital. 
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Den teori og de modeller, som inddrages i projektet, forudsættes kendt af læseren og 
der vil gennem projektet kort blive kommenteret på anvendt teori og modeller. Derfor 
afgrænses der samtidig fra en dybere teoretisk redegørelse og det forventes, at læseren 
er bekendt med teorien. 
 
KILDEKRITIK 
Valget af de anvendte kilder i projektet er truffet ud fra en vurdering af, hvad der er 
relevant for at kunne besvare problemstillingen. Som læser bør man forholde sig kritisk 
til de oplysninger og kilder der benyttes, da de kan have subjektiv karakter. Der 
inddrages ekstern tilgængelig information i form af årsrapporter fra Matas, hvor der kan 
være foretaget ledelsesmæssige rapporteringsvalg, som forrykker objektiviteten i 
informationerne, da ledelsen kan have en ”skjult” dagsorden. Dog vurderes 
årsrapporterne som valide, da de er revideret uden forbehold og revisor tilkendegiver, 
at revideringen giver et ”[…] retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling […]” (Årsrapport 2015/16, 2015, s. 27) 
Foruden finansielt materiale indhentet fra Matas vil der også i stor udstrækning blive 
benyttet relevant faglitteratur i form af bøger samt artikler og i det omfang, det er 
relevant, inddrages artikler fra diverse dagblade samt dataudtræk fra anerkendte 
dataleverandører. 
 
PRÆSENTATION AF MATAS 
 
HISTORIE 
Nutidens materialister og dermed det man kender som Matas i dag, går tilbage til 1800-
tallet, hvor materialisten, typisk en farmaceut, der ikke havde fået bevilling til 
apoteksudsalg, handlede med produkter til syge- og sundhedspleje samt kosmetik, 
rengøringsmidler, krydderier, naturmedicin m.m. Der har til alle tider været et 
modsætningsforhold mellem materialisterne og apotekerne, da apotekerne har været 
begunstiget af et monopol på salg af medicin og vitaminpræparater i form af kosttilskud 
(Overø, 2017). 
De følgende afsnit bygger på (Historie: Matas, 2017) Matas’ overordnede præsentation 
af selskabets historie. Matas A/S, en sammentrækning af Materialisternes Aktieselskab, 
blev etableret tilbage i 1949 som en overbygning til det indkøbsfællesskab, der tidligere 
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var etableret blandt selvstændige materialister, for at kunne opnå væsentlige fordele 
ved at agere samlet. Samarbejdet viste sig bæredygtigt, da der allerede i 1950 var 
tilsluttet 60 butikker med placeringer, der gjorde Matas landsdækkende. Udvikling har 
fra starten af præget Matas og i 1956 bliver samarbejdet mere ensrettet, da Matas nu 
markedsføres med et fælles logo. I samme periode opstiller Matas en grundlov for de 
produkter der forhandles, hvor produkter ikke må indeholde skadelige stoffer og at 
indhold i emballagen svarer det til som angives. Til at varetage tilsynet med produkterne 
indgår Matas et samarbejde med Steins Laboratorium. 
I 1957 vinder materialisterne en betydelig sejr ved en højesteretsdom, som fastslår, at 
vitaminpræparater i form af kosttilskud ikke var forbeholdt apotekerne, hvormed et nyt 
produktområde kan tilføres den eksisterende produktportefølje. 
At være en del af et kædesamarbejde giver Matas muligheder for mere ekstensiv 
markedsføring og i slutningen af 1950’erne udgiver Matas deres Matas avis, som 
husstandsomdeles i 700.000 eksemplarer. 
En markant udvikling sker i 1967, da produktporteføljen igen udvides med 
egenproducerede varer under det i dag genkendelige brand Stribedesignet. Under dette 
brand markedsføres blandet andet skintonic, ansigtsvand og fugtighedslotion. Matas 
introducerer, som følge af den ændrede produktportefølje nogle år tidligere med salg af 
vitaminer, i 1974 konceptet Vital Shop, da der opstår nogle muligheder som følge af 
tidens strømninger med fokus på helsekostprodukter. Vital Shops sortiment udgør 
vitaminer, mineraler, kosttilskud, specialfødevarer, naturlægemidler mv. (Årsrapport 
2015/16, 2016, s. 5). Etableringen af Vital Shop er samtidig også en forberedelse til de 
lovgivningsmæssige ændringer, der kommer året efter, hvor Lægemiddelloven ændres, 
så også andre end apoteker tillades at forhandle naturmedicin.  
Igen i 2001 ændres Lægemiddelloven, hvilket medfører at Matas nu tillades at sælge 
håndkøbslægemidler og i 2005 introduceres MediCare med et sortiment inden for 
dermakosmetisk hudpleje, håndkøbsmedicin, sygepleje samt veterinære lægemidler. 
Matas havde siden starten i 1949 været ejet af selvstændige materialister, men i foråret 
2006 indleverer de konkurrerende kapitalfonde Axcel og CVC Capital Partners købstilbud 
til aktionærerne i Matas A/S (Jessen & Risom, 2006). Aktionærerne accepterer på et 
møde den 27. juni 2006 med stemmerne 199 for og 99 imod købstilbuddet fra CVC 
Capital Partners på DKK 5,2 mia. og ved samme lejlighed ændres vedtægterne i Matas 
A/S, så det ikke længere er et krav at ejeren er materialist. Den 28. februar 2007 overgår 
Matas formelt til en ny ejerstruktur, hvor hovedparten af butikkerne er ejet af CVC 
Capital Partners og hvor de tilbageværende selvstændige butikker samarbejder med 
Matas A/S (Poulsen, 2006). 
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I de følgende år fortsætter udviklingen i Matas med et samarbejde med apotekere 
omkring udlevering af receptpligtig medicin fra 50 butikker, introduktion af 
kundeklubben Club Matas og en udvidelse af kundeklubben til andre B2C virksomheder 
under navnet ClubM. 
2013 markerer et begivenhedsrigt år, da Matas overtager Esthetiques 9 butikker der 
konkurrerer i High-End Beauty segmentet og relancerer dem som Stylebox. 
Den 28. juni samme år, lader CVC Capital Partners Matas børsnotere for endeligt på 
vegne af Svenska M Holding 1 AB at sælge deres resterende ejerandel den 10. januar 
2014 (Selskabsmeddelse36, 2014).  
Pr. 31. marts 2016 bestod Matas af 290 butikker inkl. en webshop, hvoraf Matas selv 
ejede 271 butikker. De resterende butikker var associerede butikker. I navnet Stylebox 
havde Matas 5 butikker, en webshop og en shop-in-shop (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 
5).  
 
SEGMENTER OG PRODUKTER 
Matas arbejder med konceptet shop-in-shops i deres butikker, hvor produkterne er 
inddelt i segmenterne skønhedspleje, personlig pleje og sundhed samt problemløsende 
husholdningsprodukter og er en væsentlig driver for strategien om et one-stop 
butikskoncept, der skal give kunderne en speciel indkøbsoplevelse og samtidig sikre, at 
der bliver foretaget krydssalg i butikkerne. Det er hensigten, at kunderne skal kunne få 
dækket deres behov i en butik som følge af et bredt og dybt sortiment omfattende et 
varieret udbud af varemærker i flere prisniveauer, bistået af et veluddannet personale, 
hvoraf ca. 1.750 medarbejdere i 2016 var uddannet eller under uddannelse til 
materialist ud af en arbejdsstyrke på ca. 2.700 (Matas, 2013, s. 5).  
Produktgrupperne i shop-in-shop er defineret som: 
Beauty6 er i Matas opdelt på segmenterne Mass Beauty, hvor der sælges varer i lav- og 
mellemprisniveauet og High-End Beauty, der sælger varer i det dyre niveau. For begge 
segmenter forhandles der varer inden for produktgrupperne kosmetik, dufte, hudpleje 
og hårpleje fra internationale mærker, danske mærker samt fra egen produktlinje. Ifølge 
Matas’ udbudsmateriale udarbejdet forud for børsnoteringen var Mass Beauty High-End 
Beauty det mest attraktive marked i Danmark i 2012 og udgjorde 77 % af det danske 
                                                      
6 Produktsalget fra Stylebox er inkluderet i Beauty, mens salget af services er inkluderet i øvrige (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 10). 
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skønheds- og sundhedsmarked (Matas, 2013, s. 60) og heraf var deres andel i 2015/2016 
40 % med en forventet gennemsnitlig langsigtet markedsvækst på 2- 3 % pr. år under 
forudsætning af en stabil udvikling i dansk økonomi (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 5). Af 
den samlede omsætning beregnet på egne butikker udgjorde Beauty-området 74,1 %. 
Vital udbyder produkter med fokus på vitaminer, mineraler, kosttilskud, 
specialfødevarer, naturlægemidler mv inden for selskabets egne mærker, selektive 
mærker og øvrige mærker.  Vital havde en andel af omsætningen fra egne butikker i 
20105/2016 på 11,3%. Den langsigtede vækst for Vital forventes at blive på 1-2 % og 
dermed lidt lavere end for Beauty. 
Material tilbyder et bredt sortiment af husholdningsprodukter, produkter til personlig 
pleje, herunder produkter til rengøring og vedligeholdelse, babypleje, og 
sportsrelaterede produkter. Det er ikke typiske produkter at føre i foreningen med 
skønheds- og sundhedsprodukter, men det har været et segment hos Matas siden 1949 
og bidrager til omsætningen med 8,3 % fra egne butikker foruden at segmentet også 
understøtter strategien om at være en one-stop butik. Den langsigtede vækst i dette 
segment forventes at ligge på 1-2 % (Matas, 2013, s. 68).  
Medicare tilbyder en bred palette af produkter, herunder håndkøbsmedicin, der er 
godkendt til salg af andre butikker end apoteker. Produkterne, der er omfattet, er visse 
smertestillende midler, næsespray og nicotintyggegummi. I tilknytning til gruppen af 
medicinprodukter udbyder Matas førstehjælps- og sygeplejeprodukter fra eksterne 
leverandører og fra selskabets eget Medicare-mærke. Medicare blev, som segment, 
først introduceret som shop-in-shop i 2005 som en naturlig følge af liberaliseringen af 
salg af håndkøbsmedicin i 2001.  
I Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning af 4. maj 20157 om 
friere adgang til oprettelse mv. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg 
blev det muligt for Matas at indgå samarbejder med eksisterende apotekere om 
udlevering af receptpligtig medicin ved at etablere shop-in-shop løsninger. En egentlig 
nedbrydning af de historisk betingede handelsbarrierer på apoteksmarkedet vurderes 
ikke at have et større potentiale, men mulighederne vurderes løbende (Årsrapport 
2014/15, 2014, s. 7-8). Segmentet Medicare udgør i dag 5,5 % af omsætningen fra egne 
butikker og har en forventet fremtidig vækst på 1-2 % om året.  
Som en del af ovenstående produktgrupper indgår salget af egenvarer – private brands 
med det anerkendte mærke Striberne, et prisbilligt alternativ til mærkevareprodukter 
og med fokus på reduktion af miljøskadelige indholdsstoffer, og mærkerne Matas Natur 
                                                      
7 Lov nr. 580 af 4. maj 2015. 
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og Plaisir.  Salget af egne varer tegnede sig for 16 % af omsætningen i 2015/16 
(Årsrapport 2015/16, 2016, s. 6). 
 
STRATEGISK ANALYSE/ ANALYSE AF IKKE-FINANSIELLE VÆRDIDRIVERE 
De ikke-finansielle værdidrivere, som vil blive udledt i den strategiske analyse, har til 
formål at afdække de faktorer, som påvirker Matas internt i selskabet og i dets 
omverden og som har betydning for værdiskabelsen. De interne forhold beror på de 
strategiske dispositioner, som Matas foretager langs værdikæden og som skaber og 
definerer den service, som udbydes til kunderne (Johnson, Scholes, & Wittinton, 2008, 
s. 110).  
Den omverden, som Matas agerer i og påvirkes af, bliver opdelt på brancheniveau og på 
makroniveau. Hvor brancheniveauet analyserer de markedskræfter, der hersker i 
branchen og som påvirker den fremtidige indtjening, vil makroniveauet kortlægge de 
fremtidige ændringer, der kan have indflydelse på den fremtidige værdiskabelse 
(Sørensen, 2012, s. 94). 
 
PEST-ANALYSE 
Hensigten med PEST-analysen er på en overskuelig måde at systematisere eksterne 
forhold, som påvirker væsentlige faktorer, som har indflydelse på den værdiskabelse 
Matas kan forventes at have i fremtiden. Som det tidligere er nævnt, vil de inddragne 
faktorer, som behandles, være de faktorer, som vurderes at have den væsentligste 
indflydelse på Matas. 
 
POLITISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD 
Med vedtagelsen af Vækstplan DK i juni 2013 blev det vedtaget at sænke den danske 
selskabsskat gradvist fra 25 % i 2013 og til 22 % i 2016 (Skatteministeriet, 2016), da det 
kunne konstateres, at dansk erhvervsliv, som følge af det høje skattetryk, ikke var villige 
til at investere i skabelsen af jobs i Danmark. Samtidig var det drevet af, at man i 
udlandet havde foretaget lignende korrektioner af skattetrykket, så udenlandske 
investeringer i Danmark var faldet. Skatteområdet er det helt store område i Matas 
omverden og ændringer vil få markant effekt (Skatteministeriet, 2013). P.t er der ikke 
flertal for yderligere ændringer på selskabsskatteområdet, men det overvejes i 
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regeringen, da overvejelser om ændringer i USA og Storbritannien vil skabe et pres på 
det danske erhvervsklima (Nielsen B. , 2017). 
Som forhandler af skønhedsprodukter er Matas underlagt Europa Parlamentets og 
Rådets forordning nr. 1223/2009 af 30. november8 omhandlende kosmetiske produkter 
samt bekendtgørelse om kosmetiske produkter.9 Det primære formål med lovgivningen 
er at skabe ensartede regler i EU for produkter, som markedsføres og samtidig at sørge 
for et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed. Matas gør allerede meget på 
dette område og har, siden egetmærket Striberne blev indført i 1967, haft fokus på at 
fjerne miljøskadelig indholdsstoffer. Derudover har forordningen fokus på vildledende 
markedsføring af kosmetikprodukter og korrekt mærkning af produkterne. Matas har 
valgt, som ansvarlig deltager på dette marked, at anbefale Allergyapp og Kemiluppen 
udviklet af dermatologer og Forbrugerrådet, hvor forbrugerne kan scanne deres varer 
og få uvildige rapporter om indholdet (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 19).  
Som Matas selv anfører (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 8), har ændringen i lov om 
apoteksvirksomhed 10  ikke ført til at Matas har mulighed for at sælge og udlevere 
receptpligtig medicin, men alene at der åbnes for at tilbyde autoriserede apotekere en 
shop-in-shop, hvorfra de under eget navn kan udlevere receptpligtig medicin. 
Muligheden for en yderligere liberalisering af området vurderes ikke at være 
overvejende sandsynlig efter den seneste liberalisering tilbage i 2015, hvor folketinget 
kun delvist fulgte anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen. Her anbefalede 
Produktivitetskommissionen, at ejerrestriktionerne om, at kun farmaceuter kan eje 
apoteker fjernedes samt en fjernelse det maksimale antal apoteker på 4 under samme 
ejere også blev liberaliseret. Dette for at skabe en øget konkurrence på området med 
stordriftsfordele og fokus på dygtiggørelse (Produktivitetskommissionen, 2014, s. 49) .  
Ud over at konkurrere og udbyde produkter inden for skønhed mv. er det andet store 
segment salg af sportsernæring, vitaminer, kosttilskud, vægtkontrolløsninger samt 
homøopatiske lægemidler, som også er et område med omfattende offentlig regulering, 
der kræver et stigende fokus på compliance. Compliance-området må i fremtiden 
forventes at få større betydning for driften af Matas. 
 

                                                      
8 Forordningen trådte i kraft den 11. juli 2013 og erstattede det tidligere direktiv på området. 
9 Bekendtgørelse nr. 803 af 21. juni 2013. 
10 Lov nr. 580 af 4. maj 2015. 
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ØKONOMISKE FORHOLD 
Som en åben markedsøkonomi, hvor priserne dikteres af udbud og efterspørgsel, er 
Danmark påvirket af omverdenen, som dermed har medindflydelse på den overordnede 
vækst. Afhængig af hvilken branche/type virksomhed der er tale om, vil der være forskel 
på de nøglefaktorer, som kan anses for at være de primære.  
 
BNP 
For Matas som detaillist vil de primære nøglefaktorer i makromiljøet være de 
overordnede økonomiske, hvorfor det vil være relevant at inddrage BNP. 

 
Figur 1Kilde Danmarks Statistik & Nordea Economic Outlook 
Ovenstående figur viser realvæksten i BNP i perioden 2011 og frem til 2016 med 2017 
og 2018 som estimerede år. Væksten i perioden har ikke været imponerende jf. (Bocian, 
2016, s. 1 ff.)  der peger på, at dansk økonomi måske ser mindre god ud end umiddelbart 
antaget og at dansk økonomi har været gennem en lang periode med lavvækst, når man 
sammenligner med tidligere år. Ifølge beregninger af Danmarks Statistik og Dansk 
Erhverv har den gennemsnitlige vækst i perioden 1967-2015 ligget på ca. 2 % og 
sammenholdt med perioden 2011-2016 samt estimaterne for 2017 og 2018, er væksten 
i dansk økonomi nu og de kommende år væsentlig lavere. Faktisk konstateres det 
(Bocian, 2016), at BNP målt pr. indbygger er faldet, da antallet af indbyggere i perioden 
er steget, samt at arbejdsløsheden er faldet. Det, som driver væksten i Danmark for 
nuværende, er privatforbruget og en stigende investeringsaktivitet som følge af, at de 
akkumulerede ressourcer, der ikke har været trukket på i nedgangsperioden, nu bliver 
reduceret. Der kan endda argumenteres for, at stigningen i investeringsaktiviteterne 
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sker på en billig baggrund, da bruttoinvesteringerne målt i faste priser fortsat ligger 
under 2006 niveau. Det lave renteniveau har ikke formået at trække investeringerne 
væsentligt op, da der samtidig har været en tilbageholdenhed i udlån til virksomheder 
(Bocian, 2016, s. 4).  
 
ARBEJDSKRAFT 
Den, om end, begrænsede vækst har givet udslag i en øget efterspørgsel på arbejdskraft 
(Nielsen J. S., 2017, s. 18 ff.) og som det også fremgår af figuren nedenfor, er 
arbejdsløsheden siden den toppede i juli 2012 faldet. Omsat i antal personer er 
arbejdsløsheden reduceret med 51.400 personer, så den pr. ultimo 2016 var på 113.200 
arbejdsløse eller 4,2 % af arbejdsstyrken. Dette fald skal dog ses i sammenhæng med, at 
arbejdsstyrken samtidig er øget med 129.500 personer siden april 2013. En del af 
stigningen er kommet fra, at en gruppe af personer, der før modtog offentlige ydelser, 
nu indgår i statistikken (Erhverv, 2017, s. 1).  
Der er fortsat et overudbud af arbejdskraft og dermed mulighed for at nedbringe 
arbejdsløsheden, men den strukturelle arbejdsløshed ligger ifølge flere vurderinger på 
3,5 – 4 % og kan falde med 10-25.000 personer, uden at det skaber problemer på 
arbejdsmarkedet (Bocian, 2016, s. 6). 
 

 
Figur 2Kilde (Erhverv, 2017) 
 
FORBRUGERTILLID OG VÆKST 
Forbrugerforventningerne er forbrugerens vurdering af deres egen og Danmarks 
økonomiske situation, hvor der ud fra en række spørgsmål til forbrugerne udarbejdes et 
forbrugertillidsindeks. Som det ses af figur 3 nedenfor har forbrugertilliden de seneste 
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par år, fra den toppede i medio 2015 med en tillidsindikator på 13, udvist et markant 
faldt til -0,3 i december måned 2016.  Dette markante fald ser nu ud til at være bremset, 
da forbrugertilliden de seneste måneder frem til marts 2017 er steget til 6,3. Væsentlige 
årsager til den positive holdning er forventninger til fremgang i reallønnen som følge af 
fortsat lave prisstigninger, de lave renter og større sikkerhed om jobsituationen 
(Rasmussen & Sørensen, 2017).  
 

 
Figur 3Kilde Danmarks Statistik 
 
Med ro i de private husholdninger, giver dette også udslag i et stigende privatforbrug 
med en vækst på henholdsvis 2,0 % i 2015 og 1,9 % i 2016. Det forventes blandt andre 
af Nordea (Nielsen J. S., 2017), at væksten holder sig på dette niveau de kommende år. 
Skulle husholdningerne vælge at lette foden fra bremsen, vil væksten kunne blive 
højere, såfremt der bliver brugt en større del af opsparingen og formuen. 
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Figur 4 Kilde Danmarks Statistik 
 
Det stigende privatforbrug har tilsyneladende ikke ført til at Matas kapitaliserer på 
dette, da det har ført til en overordnet omsætningsnedgang siden 2013. Denne er 
primært af drevet af en nedgang i omsætningen i Beauty-segmentet, som også udgør 
størstedelen af Matas omsætning. Årsagen til dette skal formentlig findes i en øget 
konkurrence fra eksisterende aktører, nye markedsindtrængere samt fra apotekerne, 
som i medfør af ændringen i apoteksloven i maj. 2015 fik mulighed for at etablere nye 
apoteker. Det har resulteret i, at der er åbnet markant flere apoteker i Danmark, 
hvorved apotekerne er kommet tættere på forbrugerne. Helt konkret er der siden 
ændringen åbnet 108 apoteker landet over og 10 nye apoteker er planlagt. 
Placeringerne er, som det også er gældende for Matas, primære placeringer, hvor hver 
femte er placeret i eller ved et supermarked, og hver tredje er placeret i eller ved et 
indkøbscenter (Apotekerforening D. , 2017). Apotekerne har foruden receptpligtig 
medicin og OTC medicin ret til at sælge frihandelsvarer optaget på en positivliste, og af 
den samlede omsætning på ca. DKK 11 mia. udgør dette segment ca. 13 %. På trods af 
at der ikke er fuldkommen sammenhæng mellem apotekernes og Matas sortiment, 
solgte apotekerne i 2016 for samlet DKK 11,4 mia. hvor 13 % var frihandelsvarer og 6 % 
var liberaliserede håndkøbslægemidler (Apotekerforening D. , 2015)  
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Figur 5 Kilde Danmarks Statistik og Matas A/S 
 
DEMOGRAFI 
Matas omtaler kort i årsrapporten fra 2015/16, at efterspørgslen i fremtiden blandt 
andet vil afhænge af demografi og forbrugersammensætning, hvorfor det synes 
interessant at se på befolkningsfremskrivningen for at vurdere, om denne også er 
relevant for den fremtidige efterspørgsel. Figur 5 nedenfor, er fremskrivningen af den 
danske befolkning fra år 2017 og frem til år 2060. Befolkningen pr. 2017 er opgjort til 
5.748.769 personer og heri er medregnet alle levende personer fra 0 år og til 110 + år. I 
2060 forventes befolkningen at være steget til 6.482.769 personer. Samlet er der tale 
om en stigning på 12,77 %.   
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Figur 6 Kilde Danmarks Statistik 
Hvis det antages, at aldersfordelingen af den primære kundegruppe i Matas er 
kundegruppen fra 0-79 år, så vil andelen af befolkningen i denne gruppe stige fra 
5.449.048 personer i 2017 til 5.822.643 personer i 2060. Dette svarer til en væsentlig 
mindre stigning den samlede befolkning, da stigningen udgør 6,86 %.  
For Matas betyder det ikke nødvendigvis, at det er et problem, at stigningen er størst i 
den kundegruppe, som det blev antaget var den primære. Som omtalt i indledningen 
ovenfor består Matas segmenter af Mass Beauty, High-End Beauty, VMS og OTC. Salget 
af Mass Beauty, High-End Beauty og VMS sælges antageligvis primært til kundegruppen 
0-79 år. OTC kan på sigt udgøre en vækstfaktor i kraft af en stigende befolkning over 79 
år med et større behov for medicin og en tendens til større selvmedicinering (Matas, 
2013, s. 52).  
At befolkningen bliver ældre, samtidig som gruppen af ældre stiger, kan set hen over 
segmenterne også bidrage til en øget vækst, da købekraften blandt ældre forbrugere er 
større end hos de yngre forbrugere. Desuden ser man også, at denne kundegruppe 
efterspørger kvalitet, service og rådgivning, som Matas via deres uddannede personale 
kan tilbyde. 
 
RENTEUDVIKLING 
Som virksomhed med rentebærende gæld er Matas påvirket af den generelle 
renteudvikling i samfundet og som det fremgår af figur 6, har renterne for 
pengeinstitutudlån været faldende siden Q3 i 2011 og for det 10-årige statslån har 
renteniveauet været faldende siden Q2 i 2011. Renteniveauet har ikke udsigt til at stige 
væsentligt i den kommende tid og er en konsekvens af lav inflation og en svag 
verdensøkonomi. Som det også blev nævnt ovenfor i afsnittet om forbrugertillid og 
vækst, er de lave renter gavnlige for forbrugertilliden og dermed også for det private 
forbrug.  
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Figur 7 Kilde Danmarks Statistik 
 
Siden regnskabsåret 2011/2012 har Matas nedbragt den rentebærende gæld fra DKK 
2.285,4 mio. til DKK 1.516,3 mio. i regnskabsåret 20105/2016. Med den 
gældseksponering Matas har, er udviklingen i renteniveauet derfor et centralt punkt. 
Matas oplyser i årsrapporten 2015/16 at ”[det er koncernens politik helt eller delvist at 
afdække renterisici på koncernens lån, når det vurderes, at rentebetalingerne kan sikres 
på et tilfredsstillende niveau.]” (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 55). 
 
SOCIOKULTURELLE FORHOLD 
 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
Corporate Social Responsibility er under hastig forandring, hvor virksomhedernes 
stakeholders i form af investorer, forbrugere og medarbejdere har fokus på, at 
virksomhederne satser på bæredygtighed, social ansvarlighed og gennemsigtighed i 
forening med vækst. Virksomheder skal tage større samfundsmæssigt ansvar, hvis de 
skal overleve i fremtiden og Magasinet Forbes vurderede i 2016, at B Corp var en af de 
5 vigtigste erhvervstrends. Grundholdningen er, at virksomhederne ikke kun skal skabe 
afkast til aktionærerne, men at de skal drive forretning på en måde, som er til fordel for 
samfundet og for miljøet (Rasmussen J. E., 2016). 
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Flere af parametrene er allerede en del af Matas’ CSR-politik og selskabets 
kerneværdier, da det fremgår eksplicit af årsrapporterne, se (Årsrapport 2015/16, 2016, 
s. 18), at ”[miljøets tilstand samt forbrugernes og medarbejdernes behov indgår som en 
væsentlig del af ledelsens overvejelser i forbindelse med beslutninger og prioriteter]”. 
Foruden miljø og sundhed, se nedenfor, arbejder Matas målrettet med følgende 
parametre: 
• Matas Retursystem modtager tomme emballager fra alle produkter solgt i Matas 

butikkerne. 
• Genbrug af transportemballage. 
• Salg af miljøvenlige genanvendelige indkøbsnet i samarbejde med Danmarks 

Naturfredningsforening. Overskuddet går til Matas Miljøfond, der donerer 
planter og skyggetelte til børneinstitutioner. 

• Optimering af energiforbruget i koncernen. 
• Prioriteret høj service ved behandling af klager omhandlende 

produktreklamationer jævnfør indholdet i UN Guiding Principles on Business & 
Humann Rights. 

 Støtte og respektere internationalt erklærede menneskerettigheder jævnfør UN 
Guiding Principles on Business & Human Rights. Heri ligger også at Matas stiller 
krav om at leverandører ikke har produceret og udviklet produkter ved hjælp af 
børnearbejdere. 

 Fokus på sundhedsfremmende samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og 
Hjerteforeningen til hvem Matas gennem tiden har doneret mere end DKK 16,4 
mio. Ud over selve pengedonationerne kan Matas’ medlemmer af Club Matas 
benytte optjente point til at tegne medlemskab af Hjerteforeningen.  
 

MILJØ OG SUNDHED 
Matas har haft fokus på miljømæssige forhold siden der i 1956 blev formuleret et 
”idégrundlag” og dette grundlag rammer den overordnede trend, der er på markedet i 
dag, hvor forbrugerne kræver miljøvenlige produkter uden indhold af parabener, 
phthalater og farlige kemikalier uden samtidig at gå på kompromis med produktets 
egenskaber og kvalitet. Matas portefølje af miljørigtige produkter omfatter mere end 
100 produkter af Matas eget mærke Striberne, som er tildelt den Nordiske 
Miljømærkning Svanemærket og Matas har i dag det største sortiment af miljøvenlige 
produkter blandt detailforhandlere af skønheds- og sundhedsprodukter. 
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Matas’ proaktivitet i forhold til miljø- og sundhedsspørgsmål viser sig ved en løbende 
overvågning af leverandørerne, som har fået udleveret et regelsæt om hvilke 
indholdsstoffer, der ikke tillades og der samarbejdes med eksperter og 
forbrugerorganisationer herunder Astma-Allergi Danmark, Kræftens Bekæmpelse og 
Hjerteforeningen (Matas, 2013, s. 75). 
At stakeholders har fokus på andre værdier end profit, fremgår blandt andet af en 
undersøgelse foretaget af Deloitte, som spurgte 8.000 veluddannede unge mennesker 
fra 29 lande om deres syn på erhvervslivet. 87 % svarede at virksomheder burde måles 
på andre punkter end de økonomiske, hermed sagt at bløde værdier også bør have vægt 
(Rasmussen J. E., 2016).  
Trends vil i fremtiden få hurtigere momentum end det, som man tidligere har været vant 
til og det er altafgørende for Matas, at de formår at spotte det, som bliver trends 
samtidig med, at de er omstillingsparate. Det kan opsummeres ved at citere Coop-
topchef Peter Høgsted, der torsdag den 6. april 2017 fremlagde et efter sigende 
rædselsregnskab med ordene ”[Det har overrasket mig, at danskerne har erstattet 
dagligvareindkøb med måltidskasser, streetfood og takeaway så hurtigt. Det kom bag 
på os, at det gik så stærkt]”. (Benson, 2017). 
 
TEKNOLOGISKE FORHOLD 
Som med alle andre brancher er der også i skønheds- og sundhedsbranchen en løbende 
teknologisk udvikling, hvilket er en nødvendighed for at kunne fastholde de ambitiøse 
vækstmål. For Matas bør fokus blandt andet ligge på produktinnovation af egenvarer, 
da Striberne, Matas Natur og Plaisir udgør 16 % af omsætningen i 2015/16. Det er, i lyset 
af miljø- og sundhedsmæssige tendenser, evident at produktudviklingen fortsat skal 
tage afsæt i at nedbringe indhold, der potentielt kan være skadeligt eller som 
forbrugerne ikke efterspørger. Et område, som der med fordel kan arbejdes med, er 
emballager og indpakning af produkter. Hos Carlsberg samarbejdes der med ecoXpac på 
et projekt kaldet ”The Green Fiber Bottle” som bliver en helt igennem nedbrydelig 
”flaske” der, foruden de umiddelbare miljømæssige gevinster, også vil have effekt på 
transport mv. som følge af en lav vægt sammenlignet med nuværende tilgængelige 
flasker (ecoXpac, 2017). Matas har dog allerede fokus på emballager, hvor de har 
introduceret deres egen emballageindsamling fra deres kunder. 
Loyalitetsprogrammet Club Matas udvikles løbende og er vigtig i arbejdet med at 
fastholde kunderne og tilføre dem yderligere værdi med en direkte og målrettet 
kommunikation, som er baseret på købshistorik og en interaktion mellem de øvrige 
medier, der benyttes i den eksterne kommunikation, så som tilbudsavisen, de sociale 
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medier og Matas egen webshop. Den seneste store opgradering ligger tilbage i 2012, 
hvor ClubM blev introduceret som et bredere partnerbaseret loyalitetsnetværk, hvor 
indsamlede point kan benyttes hos Matas. 
Det stadigt voksende datamateriale indsamlet på kundernes købshistorik via Club Matas 
skal løbende analyseres, så det kan bruges proaktivt i forhold til at kunne tilbyde et 
sortiment i de enkelte butikker der afspejler butikkens kunders præferencer. 
IT-systemer er et område, hvor der kan være store rationaliseringseffekter at hente og 
Matas implementerede i 2013 et fuldautomatiseret varebestillingssystem, som benyttes 
af alle kædens butikker. Systemet er baseret på forecast, hvor ordrerne lægges 
automatisk ind i logistiksystemet for det centrale lager. Potentialet i systemet har været 
stort, da det har frigivet ca. 9 timer pr. uge i butikkerne, som butikspersonalet i stedet 
kan bruge på at servicere kunderne. Derudover har det minimeret de situationer, hvor 
varer i de enkelte butikker kommer i restance og sidst, men ikke mindst, har det 
nedbragt lagerbindingen med 40 % (Breil-Hansen, 2013). 
 
SAMMENFATNING AF PEST-MODELLEN 
De ovenfor behandlede faktorer er de, som vurderes at have størst indflydelse på Matas’ 
fremtidige værdiskabelse og nedenfor følger en i punktform en sammenfatning. 
 
POLITISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD 

 Selskabsskatten er siden 2013 nedsat gradvist fra 25 % til i dag 22 % og en 
yderligere nedsættelse vil have effekt på værdiskabelsen i Matas. Det overvejes 
i regeringen, om man skal imødegå ændringer i USA og Storbritannien med en 
nedsættelse af selskabsskatten, men der er ikke på nuværende tidspunkt et 
politisk flertal for det. 

 Liberaliseringen af apoteksloven åbnede ikke for de muligheder, som man 
formentlig havde forventet, da udlevering af receptpligtig medicin fortsat skal 
varetages af autoriserede apotekere. Den primære årsag til ændringen var 
ønsket om øget konkurrence og større nærhed for forbrugerne til apotekerne, 
hvilket er opnået. 
 

ØKONOMISKE FORHOLD 
 Dansk økonomi har været i lavvækst de senere år, hvor væksten har ligget 

væsentligt under den gennemsnitlige BNP-vækst på ca. 2 %. Underliggende 
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faktorer stimulerer nu væksten, så den de kommende år forventes at ligge på 
lige under 2 %. 

 Efter at have ligget underdrejet er privatforbruget nu kommet lidt op i gear og 
forventes at ligge på ca. 2 % understøttet af en stigende forbrugertillid og et 
mere positivt arbejdsmarked.  

 Befolkningstilvæksten er stigende frem mod år 2060, men stigningen er størst 
blandt ældre over 79 år, som det er antaget ikke udgør et stort forbrugersegment 
for Matas. På positivsiden skal det dog nævnes, at en gradvis ældre befolkning 
under 79 år udgør en mulighed for Matas som følge af større købekraft og behov 
for OTC-produkter. 

 Det lave renteregime, som er gældende lige nu, understøtter privatforbruget, 
som er stimuleret af dette og frigiver luft i privatøkonomierne til at forbruge. 

 
SOCIOKULTURELLE FORHOLD 

 Større fokus på CSR syntes at være mantraet lige nu, hvor selskabernes 
investorer, forbrugere og medarbejdere har fokus på bæredygtighed og 
transparens uden at det er på bekostninger af indtjening og afkast. Matas 
arbejder med CSR på flere områder og har faktisk gjort det inden det blev comme 
il faut. 

 
TEKNOLOGISKE FORHOLD 

 Løbende teknologisk udvikling med fokus på innovation af primært egne 
produkter. 

 Innovation i bæredygtighed som bliver efterspurgt af forbrugerne. 
 Udvikling af loyalitetsprogrammer for fastholdelse af kunder og til at generere 

data til brug for analyser. 
 IT-rationaliseringer med henblik på at skabe rationaliseringsgevinster og øget 

kundetilfredshed. 
 

MATAS I ET BRANCHEPERSPEKTIV 
En ofte anvendt metode til at vurdere konkurrencesituationen på markedet er Michael 
E. Porters 5 Forces model, der oprindeligt er udviklet som en del af større apparat til at 
klarlægge strategiske overvejelser. Modellen vil alene blive anvendt til at klarlægge de 
markedsstrukturelle faktorer, som påvirker Matas’ konkurrenceparametre og 
profitabilitet og såfremt alle 5 forces er stærke, vil branchen ikke være attraktiv at 
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konkurrere i, da profitten presses ned af aktørerne (Johnson, Scholes, & Wittinton, 2008, 
s. 60). 
Modellen er i princippet en ”black box” forstået på den måde, at modellen ikke 
beskæftiger sig med de interne forhold i virksomheden, hvorfor dette vil blive taget 
under behandling i værdikædeanalysen. 
 
RIVALISERING I SKØNHEDS- OG SUNDHEDSBRANCHEN 
Den interne rivalisering på markedet har stor indflydelse på konkurrencesituationen, da 
en hård rivalisering betyder, at der skal bruges mange ressourcer på at følge med 
konkurrenterne og hele tiden være opmærksom på, hvad de foretager sig. Rivaliseringen 
afhænger af flere faktorer, hvor antallet af aktører har stor betydning og naturligvis hvor 
dominerende de enkelte aktører er. Matas’ konkurrenter omfatter en række lokale og 
specialiserede detailforhandlere, som kan inddeles i discountbutikker, 
supermarkedskæder, stormagasiner og apoteker. Specielt skal opmærksomheden 
henledes på butikskæderne Normal og the Body Shop. Normal har ført en ekspansiv 
etableringsstrategi de seneste år, hvor der siden opstarten i 2013 er åbnet 75 butikker 
på primære beliggenheder og med yderligere planlagte åbninger i 2017. The Body Shop 
er i Danmark repræsenteret med 39 butikker. Foruden konkurrenterne med fysiske 
butikker, konkurrerer Matas også med internetvirksomheder. Derudover består 
markedet blandt andre af internetvirksomhederne Luxplus.dk, Goodiebox.dk, 
Cocopanda.dk og Nicehair.dk. 
Det samlede marked for skønheds- og sundhedsprodukter blev af Matas (Matas, 2013) 
anslået i deres prospekt udarbejdet forud for børsintroduktionen, hvor markedet i 2012 
blev opgjort til DKK 8.500 mio. Opgørelsen fra 2013 og frem til 2017E er beregnet ved at 
fremdiskontere 2012 med væksten i privatforbruget, som den blev opgjort i afsnittet 
Forbrugertillid og vækst i PEST-analysen. Se figur 4 ovenfor. Af beauty-segmentet anslår 
Matas i deres regnskaber, at de har en markedsandel på mellem 38-40 %. 

Sundheds- og skønhedsmarkedet, DKK mio. 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 
Mass Beauty 4.700 4.719 4.747 4.842 5.278 5.383 
High-End Beauty 1.800 1.807 1.818 1.854 2.021 2.062 
Beauty i alt 6.500 6.526 6.565 6.696 7.299 7.445 
VMS 1.300 1.305 1.313 1.339 1.460 1.489 
OTC 700 703 707 721 786 802 
I alt  8.500 8.534 8.585 8.757 9.545 9.736 

Figur 8 Kilde (Matas, 2013) og Danmarks Statistik 
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Som det også fremgår af markedssegmenteringen, er sundheds- og skønhedsbranchen 
ikke kendetegnet ved højere vækstrater, hvilket foruden det generelle økonomiske 
klima også skal ses i forhold til den intensive konkurrence på markedet med mange 
mindre aktører og nogle få større aktører som kædekoncepterne og supermarkederne. 
Da der ikke er høje vækstrater bliver konkurrencen et spørgsmål om at flytte 
markedsandele, hvilket allerede syntes at være tilfældet med Normal, der gør krav på 
en større og større andel af omsætningen i branchen inden for primært Mass Beauty. 
De store investeringer i forhandlernet, lager og logistikløsninger og personale, som er 
kendetegnende for kæderne, medfører store faste omkostninger og med lav vækst fører 
dette til et prispres i nedadgående retning, for at optimere kapaciteten i 
produktionsapparatet (Porter, Competitive Stratetgy - Techniques For Analyzing 
Industries And Competitors, 1980, s. 18). Matas mærker konkurrencen og har indført et 
nyt koncept med fast lav pris på dagligvarer til personlig pleje (Mather, 2016) i 
erkendelse af manglende muligheder for produktdifferentiering på mellemsegmentet 
for den del af porteføljen, som ikke inkluderer deres egenmærker. Produkterne opfattes 
som generiske af forbrugerne, hvilket gør dem væsentligt mere udsat for 
priskonkurrence. 
Hvor Matas oplever større konkurrence på Mass Beauty gør, det samme sig ikke 
gældende i High-End Beauty segmentet, hvor de eneste reelle konkurrenter er 
stormagasiner og uafhængige forhandlere med adgang til selektive 
distributionssystemer. 11   De selektive distributionssystemer afskærmer en række 
aktører, da hensigten med systemerne er at sikre en produktpositionering der afspejler 
produkternes image. Det søges opnået ved opstillede kriterier og kvalitetskrav i forhold 
til butikkernes indretning, markedsføring, lagerføring, kundeservice og uddannelse af 
salgspersonale. Det giver selvsagt Matas nogle komplementære fordele, da de allerede 
råder over veluddannede medarbejdere, som er trænet og uddannet i salg og rådgivning 
(Matas, 2013, s. 66-67). 
Det vurderes ikke sandsynligt at exitbarrierer i branchen er med til at fastholde aktører, 
da hverken Matas eller deres konkurrenter besidder specialiserede aktiver med lave 
eller ingen likvidationsværdier. De forpligtelser som Matas har på mellemlang sigt, 3 -12 
måneder, udgøres af leasingforpligtelser/lejekontrakter samt forpligtelser over for 
ansatte, der kan opsiges med de fleksible regler, der gælder på det danske 
arbejdsmarked. 

                                                      
11  High-End Beauty mærker/selektive mærker må kun sælges gennem udvalgte forhandlere i selektive distributionssystemer, hvor leverandørerne opretholder strenge kriterier for at beskytte deres produkter. 
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POTENTIELLE INDTRÆNGERE 
Konkurrencen i sundheds- og skønhedsbranchen har taget til de senere år, da branchen 
vurderes som attraktiv, selv om den ikke udviser de helt store vækstrater. Alt efter 
hvilket niveau, man som ny aktør vil ind og konkurrere på, er der nogle adgangsbarrierer, 
som er gældende. Skal man ind og tage markedsandele, der tælles i procenter, kræver 
det en betydelig adgang til kapital, der skal investeres i et landsdækkende 
distributionsnet og tilhørende lagerfaciliteter. Normal har vist sig villige til dette, da de 
siden 2013 har etableret 75 butikker og har fremtiden sikret via en kapitalforhøjelse på 
DKK 50 mio. i 2015 (Normal årsrapport, 2015). 
Det vurderes, at Matas har nogle stordriftsfordele udtrykt ved faldende marginale 
omkostninger, som kræver at potentielle indtrængere skal være villige til at indtræde i 
branchen i stor skala med deraf større risiko eller alternativt at indtræde med mere 
begrænsede muligheder. Club Matas med mere end 1,6 millioner medlemmer giver en 
væsentlig fordel, da omkostningerne til at nå ud til så mange forbrugere, er lavere end 
for en indtrængende virksomhed. 
Matas’ besidder et værdifuldt brand som har høj genkendelighed og troværdighed og 
en ikke uvæsentlig loyalitet blandt forbrugerne, der er oparbejdet gennem årtier ved 
kommunikation gennem reklame og et højt service- og rådgivningsniveau. Matas skal 
have fokus på produktdifferentiering enten via egenmærkerne eller ved fortsat at skabe 
oplevelser for deres kunder ude i de fysiske butikker eller ved at integrere webshoppen 
endnu mere i deres distributionsnet (Porter, Competitive Stratetgy - Techniques For 
Analyzing Industries And Competitors, 1980, s. 7-9). Matas har åbnet 2 testbutikker 
indrettet efter konceptet ”Matas 2020”, hvor de bedste konceptelementer skal 
implementeres i kædens største butikker (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 4).   
 
SUBSTITUERENDE PRODUKTER 
I de produktsegmenter, som Matas konkurrerer i, er det relativt let for forbrugerne at 
finde substituerende produkter, da produkterne ikke er så specifikke, at de ikke lader sig 
udskifte med et andet produkt med tilsvarende egenskaber.  
High-End produkterne må forventes at være de produkter med den laveste 
sandsynlighed for substitution, da leverandørerne kan have præferencer for at sælge 
deres produkter gennem butikker med et højt serviceniveau og en eksklusiv 
præsentation af produkterne, der understøtter mærkevarernes iboende karakteristika.  
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Matas har mere end 1.000 produkter under egne mærker, produkter som Matas kan 
skabe præferencer for ved at tillægge produkterne en værdi, som ikke lader sig 
umiddelbart substituere.  Matas har kommenteret, at de vil udvide svanemærkede 
produkter12 fra 58 til 90 i løbet af 2017, da flere forbrugere efterspørger produkter med 
mærket og da man ønsker at fremme et ansvarligt forbrug (Holgersen, 20107). 
 
FORBRUGERNES FORHANDLINGSSTYRKE 
Som det blev nævnt ovenfor, er der en høj grad af substitutionsmuligheder for 
forbrugerne, da produkterne udbydes af andre forhandlere, hvorfor forbrugerne har 
mulighed for at købe deres produkter hos konkurrenten. For de enkelte forbrugere er 
det ikke forbundet med omkostninger at skifte leverandør, da den viden som 
forbrugeren har investeret i produktet kan tages med til en anden forhandler. 
Da substitutionsmulighederne er gode og da der ikke eksisterer skifteomkostninger er 
det plausibelt at vurdere, at forbrugerne har en rimelig forhandlingsstyrke henset til at 
prisfølsomheden indenfor nogle produktgrupper er høj. Det vil være mere sandsynligt 
at imødegå forbrugernes forhandlingsstyrke i segmentet High-End Beauty, hvor prisen 
bliver mindre følsom da produkterne enten kun forhandles i Matas eller at forbrugeren 
oplever, at rådgivning er komplementær til produktet. 
 
LEVERANDØRERNES FORHANDLINGSSTYRKE 
Matas er bevidste om at benytte sig af et stort antal af leverandører for ikke risikere at 
blive tvunget til at acceptere ændrede leveringsvilkår eller at blive udelukket fra 
produktkategorier. Et bredt produktsortiment minimerer risikoen herfor, foruden at det 
naturligvis også kommer forbrugerne til gavn (Årsrapport 2015/16, 2016, s. 14). 
Ændrede leveringsvilkår kan blandt andet komme til udtryk i stigende priser, ændringer 
af betalingsvilkår mv. eller indbyggede skifteomkostninger.  
Det vurderes ikke som sandsynligt, at nuværende leverandører har styrke til at 
gennemføre ændringer ud over det normale i branchen. 
På de særskilte mærkevarer Rimmel og Mavala hvor Matas har eneforhandlingen i 
Danmark, kan Matas være i en gunstig position i forhold til at forhandle betingelser, da 

                                                      
12  Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. 
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Matas kontrollerer det eksisterende distributionsnetværk og samtidig har den direkte 
kontakt med slutforbrugeren. 
 
VÆRDIKÆDEANALYSE 
Hvor Michael E. Porters 5 forces omhandler den interne rivalisering i branchen og som 
sådan er en ”black box”, er værdikædeanalyse Porters bidrag til de interne forhold i 
virksomheden, der er med til at skabe værdi. 
Værdikædeanalyse beskriver de aktiviteter i og omkring virksomheden, som sammen 
skaber produktet eller servicen og som kan bidrage til virksomhedens relative 
omkostningsposition. Omkostningspositionen kan være af positiv eller negativ karakter, 
men er et biprodukt af værdikædens generiske aktiviteter. (Porter, Competitive 
Advantage, 1985, s. 33-34).  
Værdikædeanalysen tager udgangspunkt i nedenstående figur 9, som er en grafisk 
oversigt over de generiske aktiviteter, som indgår i Matas. Modellen er opdelt i primære 
aktiviteter, som er de 5 generiske aktiviteter, som indgår i produkt-/serviceskabelsen og 
sekundære understøttende aktiviteter, der understøtter de primære aktiviteter (Porter, 
Competitive Advantage, 1985, s. 38-39).    

 
Figur 9 Kilde (Porter, Competitive Advantage, 1985) 
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PRIMÆRE AKTIVITETER 
 
INDGÅENDE LOGISTIK 
I 2013 blev der i tilknytning til Matas hovedkontor etableret et nyt centrallager for High-
End Beauty segmentet, hvor der samtidig blev implementeret et fuldautomatisk 
varebestillingssystem baseret på forecasting (Årsrapport 2013/14, 2013, s. 10). Hvor 
varerne før blev leveret direkte fra leverandørerne til butikkerne, leveres varerne nu fra 
centrallageret. Ud over en reduktion i lagerbindingen på 40 %, har det også frigivet ca. 
9 timer i gennemsnit ude i hver butik, da personalet ikke selv skal bestille varerne. 
Kunderne vil opleve en større tilfredshed, da antallet af situationer, hvor varerne er 
udsolgt, samtidig bliver minimeret med den intelligente logistikløsning. 
  
INDKØB 
Indkøbsfunktionen i Matas består af en indkøbschef og en række produktchefer, som 
har ansvaret for den løbende dialog med leverandører og dermed har de ansvaret for 
indkøb af kædens produkter/sortiment. At indkøbsfunktionen er medtaget under 
primære aktiviteter er helt central for værdiskabelsen, da den skal sørge for det rette 
mix af produkter, så de varer, der er i porteføljen til enhver tid afspejler det, som 
forbrugerne efterspørger. Heri ligger også, at det er i denne funktion at tidens trends og 
forbrugeradfærd skal spottes. Indkøbsfunktionen skal også være på omgangshøjde med 
producenternes innovation og produktlanceringer. Feedback fra kundernes 
købsmønstre genereret i loyalitetsprogrammet er et vigtigt input både i forhold til at 
holde sig orienteret om efterspurgte produkter, men også i forhold til at selektere blandt 
de mange nye produkter, som bliver lanceret hos de mange leverandører, som Matas 
samarbejder med. 
 
UDGÅENDE LOGISTIK 
En helt central del af den udgående logistik i Matas er det landsdækkende net af butikker 
under navnene Matas og Stylebox, samt tilstedeværelsen på internettet med webshops 
for henholdsvis Matas og Stylebox. Som det tidligere er omtalt ovenfor, består 
butiksnettet af 290 butikker under navnet Matas, hvor de 271 er ejet af Matas A/S og 
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de resterende er tilknyttet som associerede butikker, ejet af selvstændige materialister 
og 5 Stylebox-butikker. Matas’ butikker har en god og eftertragtet beliggenhed i kort 
køreafstand fra stort set alle husstande i Danmark med et attraktivt kundeflow som følge 
af placeringerne. Derudover bliver Matas også tilbudt attraktive gode beliggenheder i 
indkøbscentre, da brandet i sig selv tiltrækker kunder. Porteføljen af butikker vurderes 
jævnligt i forhold til, om der er behov for at omstrukturere på de pågældende 
beliggenheder, hvilket Matas har mulighed for, da kæden lejer sig ind hos eksterne 
udlejere, hvor de typiske opsigelsesvarsler har en længde på mellem 3 og 12 måneder. 
Butikslukninger er betinget af utilfredsstillende resultater eller af forhold hos udlejeren, 
der gør, at lejeaftalen med Matas opsiges som følge af ekstraordinære omstændigheder 
(Matas, 2013, s. 58). 
Matas investerer løbende i indretningen af deres butikker, så de til enhver tid er 
optimeret og tilbyder kunderne de bedste indkøbsmuligheder.  
 

DKK MIO. 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 
INDRETNING AF LEJEDE LOKALER 3,6 2,6 4,2 4,9 17 

Figur 10 Kilde årsrapporterne 2015/16 – 2011/12 
 
Helt centralt for detailhandelsvirksomheder er præsentation og udstilling af varer og her 
arbejder Matas med at udvikle sortimentet, så vareudbuddet bliver tilpasset i den 
enkelte butik både hvad angår den fysiske placering og eksponering, men også i bredden 
og dybden af produktsortimentet. Her er loyalitetsprogrammet igen et vigtigt input, da 
analyser fra købsmønstrene skal understøtte denne proces (Årsrapport 2015/16, 2016, 
s. 8). 
Den udgående logistik er helt essentiel for Matas, da det er her, de skal konkurrere med 
deres umiddelbare konkurrenter, som er supermarkeder, apoteker og andre udbydere 
inden for samme segment. Der hvor Matas stærke butiksnetværk vil være en afgørende 
fordel, er i den direkte konkurrence med konkurrenter i segmentet Beauty, hvor egne 
butikker står for 74,1 % af kædens samlede omsætning. I dette segment er der større 
grad af selektiv distribution, som opstiller en række kriterier til hvordan varerne 
præsenteres sammen med en specifik rådgivning. At konkurrere i dette segment kræver 
væsentlige investeringer i butikker med den rette placering, indretning og ikke mindst 
et veluddannet personale. 
Det er hensigten af den udgående logistik i højere grad skal integrere de forskellige 
salgsplatforme, så forbrugerne får den optimale købsoplevelse. Matas har fokus på 
dette og har intensiveret dette arbejde. 
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MARKEDSFØRING OG SALG  
Matas’ genkendelighed på markedet understøttes af en omfattende omni channel 
markedsføringsstrategi, der tager udgangspunkt i det centrale ”one-stop” 
butikskoncept, som er etableret for at skabe mersalg i butikkerne. Ud fra kundernes 
præferencer, deres købshistorik og digitale adfærd er det muligt for Matas at skabe en 
individualiseret købsoplevelse på tværs af salgskanaler og kommunikationsplatforme. 
Matas benytter og anser fortsat deres tilbudsavis som værende helt essentiel og den 
bliver udgivet ca. hver 14. dag til ca. 2 millioner husstande.  
Markedsføringsaktiviteterne bliver ligeledes understøttet af Club Matas, hvor det bliver 
rullet ud til mere ned 1,6 millioner medlemmer. Matas er endvidere tilgængelig på de 
sociale medier som Facebook, Instagram m.fl. 
Matas er tilgængelig på de fleste kommunikationsplatforme og benytter også tv-
reklamer som understøttende markedsføring, ligesom der er events og uddeling af 
materiale i butikkerne. 
 
SERVICE 
Som tidligere nævnt er Matas med sine 290 butikker inkl. associerede butikker 
landsdækkende og repræsenteret i alle større byer med over 20.000 indbyggere og 
derudover er der 5 fysiske butikker under navnet Stylebox. Det er primært de fysiske 
butikker, som genererer salget, men øvrige salgskanaler Matas og Stylebos Webshop 
bidrager også til det samlede salg. 
I årsrapporten 2015/16 udtrykkes det, at Matas webshop er en vigtig salgskanal for 
koncernen og en central del af den ovenfor omtalte omni channel strategi. Integrationen 
mellem de fysiske butikker, webshoppen og Club Matas forventes at have et væsentligt 
øget salgspotentiale. 
Matas har ca. 2.700 medarbejdere og ca. 70 % af dem er uddannet materialister eller 
undervejs til at blive det. Uddannelsesprogrammet er et 2-årigt forløb i de enkelte 
butikker kombineret med 4 uddannelsesmoduler, brevskole, kursus i håndkøbsmedicin 
og en afsluttende fagprøve. 
Matas foretrækker selv at uddanne sine ledere, som tilbydes forløb i coaching, ledelse 
samt drift og regnskab. 
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Medarbejdernes vidensressourcer er helt afgørende for den vækststrategi, der følges i 
Matas og det gode uddannelsesniveau er også det, som fremhæves i forhold til øvrige 
konkurrenter. Målsætningen er at kunden skal kunne træffe et kvalificeret valg mellem 
forskellige produkter efter at have fået bistand fra en materialist.  
 
UNDERSTØTTENDE AKTIVITETER 
 
INDKØB 
Det har ikke været muligt finde oplysninger om, hvorvidt indkøbsafdelingen i Matas, 
foruden ansvaret for indkøb og produkter til kæden med henblik på salg, også har ansvar 
for det øvrige indkøb i selskabet, så det forudsættes, at indkøbsafdelingen varetager 
indkøb generelt, såfremt indkøbene har en vis ikke nærmere defineret volumen. Det vil 
give mening, at Matas centraliserer større indkøb, da omkostningerne medgået til at 
undersøge og forhandle med leverandører mv. er ubetydelige i forhold til de 
omkostninger en specialiseret afdeling kan spare selskabet for. 
 
TEKNOLOGIUDVIKLING 
Matas har stor fokus på IT-systemer, der understøtter forretningen og som det nævnes 
i prospektet udarbejdet til børsnoteringen, er systemet Enterprise Resource Planning, 
herefter omtalt som ERP, det helt centrale IT-system i sammenhæng med Matas’ data 
warehouse. ERP-systemet håndterer alle data vedrørende Matas’ produkter, herunder 
priser og kampagner og fremsender automatisk alle relevante data til alle butikkernes 
salgssystemer. ERP-systemet er også det centrale i det automatiske logistiksystem, som 
omtalt ovenfor i afsnittet indgående logistik, da der foretages automatiske beregninger 
i forhold til varerne på lageret og i butikkerne. 
Adgangen til realtid-informationer på produktniveau giver ledelsen et kraftfuldt værktøj 
til at følge salget, mens det sker og i forhold til løbende at justere priser og kampagner. 
Som tidligere nævnt har Matas store forventninger til deres webshop, som man forsat 
vil investere i, da salget herfra er stigende og da det er en væsentlig faktor i den 
integration mellem salgskanalerne, man vil investere yderligere i. 

DKK MIO. 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 
ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR 41,5 25,3 55,1 43,9 36,2 

Figur 11 Kilde årsrapporterne 2015/16-2011/12 
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Som det også fremgår af årsrapporterne de forskellige år, nævnes det i 
ledelsesberetningerne, at anlægsinvesteringer primært vil blive foretaget i IT-systemer 
og det opsummerer de forskellige tiltag, der fra Matas’ side er blevet gjort for at være 
innovative i IT-brugen. 
 
MENNESKELIGE RESSOURCER 
Administrerende direktør Terje List og finansdirekør Anders T. Skole-Sørensen udgør 
direktionen i Matas og har før deres ansættelser i Matas mange års erhvervserfaring fra 
detailbranchen og det øvrige erhvervsliv. Direktionen har ledelsesansvar for 
gennemsnitlig 2.163 personer ansat i Matas A/S. De øvrige ansatte, ca. 550, er ansat i 
de associerede Matas butikker. Der er ikke adgang til opdaterede tal for fordelingen af 
ansatte på funktionsområder, men tages der udgangspunkt i prospektet udarbejdet til 
børsnoteringen, så fordelingen ud på følgende måde. 

 2013 2012 2011 
ANSATTE PÅ HOVEDKONTORET OG LAGERMEDARBEJDERE 246 214 214 
BUTIKSCHEFER 262 275 258 
MATERIALISTELEVER 464 460 438 
ALMINDELIGE BUTIKSANSATTE 1.092 1.134 1.164 
I ALT 2.064 2.083 2.074 

Figur 12 Kilde (Matas, 2013, s. 67) 
 
Som det også tidligere har været nævnt, er det væsentligt for Matas at have ansatte, der 
har gennemgået den interne 2-årige uddannelse til materialist, som er en kombination 
af arbejde i en Matas butik og nogle kortere skoleophold afsluttende med en fagprøve. 
Matas foretrækker selv at uddanne egne ledere og har en specialiseret lederuddannelse 
i 5 niveauer. Butikscheferne får uddannelse i ledelse, coaching samt drift og regnskab og 
har mulighed for at trække på salgstrænere, som kommer ud i butikkerne og kører 
salgstræning af salgspersonalet. Da en stor del af forretningskonceptet er at kende til 
forbrugsmønstre og de strømninger der er oppe i tiden, er der afsat ressourcer til at 
medarbejderne kommer på konferencer arrangeret af Matas og af deres leverandører. 
Der er stor fokus på at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere og det giver sig 
udtryk i en aktiv HR-afdeling, der løbende tager temperaturen på tilfredsheden blandt 
medarbejderne ved 2 årlige anonyme medarbejdertilfredshedsundersøgelser samt 
årlige medarbejderudviklingssamtaler. Der arbejdes proaktivt for et sundt arbejdsmiljø, 
hvor alle medarbejdere skal sikres trivsel. De mange tiltag sikrer også en lav 
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sygefraværsprocent sammenlignet med tilsvarende virksomheder (Årsrapport 2015/16, 
2016). 
Matas benytter, som det fremgår af note 31 i årsrapport 2015/16, sig af 
incitamentsaflønning i forhold til direktionen, som udover den faste løn, pensionsbidrag 
og benefits har mulighed for at opnå en kortsigtet bonus, som er afhængig af nogle 
aftalte finansielle mål. Den administrerende direktørs bonus kan udgøre på til 70 % af 
den faste løn, mens finansdirektørens bonus kan udgøre op til 60 %. I tillæg til bonus kan 
direktionen modtage aktieoptioner med en værdi svarende til 75 % af den faste 
grundløn eksklusiv pensionsbidrag på tildelingstidspunktet. 
 
INFRASTRUKTUR I MATAS 
Matas Operations A/S, der er ejet af Matas A/S har til opgave at servicere og bistå alle 
Matas’ butikker inden for en lang række områder, som omfatter både primære 
aktiviteter i værdikæden samt understøttende aktiviteter. Områderne, som henhører til 
Matas Operations A/S, er strategisk udvikling af kæden, indkøb, produkt- og 
sortimentsudvikling, forbrugermarkedsføring, butiks- og informationsteknologi, 
konceptudvikling og arkitektbistand, lager og distribution samt uddannelse af 
koncernens personale 
 
OPSUMMERING PÅ STRATEGI 
SWOT-modellen inddrages for på en overskuelig måde at sammenfatte de væsentligste 
parametre, som er blevet udledt i den eksterne PEST-analyse, i Porters 5 forces 
omhandlende graden konkurrence i branchen og i værdikædeanalysen, hvor Matas’ er 
blevet analyseret ud fra nogle generiske aktiviteter. SWOT opererer på et internt og 
eksternt niveau, hvor virksomhedens styrker og dets svagheder repræsenterer det 
interne og er forhold, som virksomheden selv har mulighed for at påvirke ved at følge 
en bestemt strategi. Muligheder og trusler er eksterne forhold, som virksomheden ikke 
selv kan påvirke, men som den vil kunne reagere på. Det væsentlige er, at konvertere de 
interne styrker til eksterne muligheder.  
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SWOT analyse af Matas 

Interne forhold 
Styrker Svagheder 

 Egne mærker med stor troværdighed 
 Stor brand recognition 
 Tillid fra forbrugerne 
 Loyalitetsprogram med 1,6 mio. medlemmer 
 Stærk på IT-systemer 
 Udbygget butiksnetværk 
 Asset light 
 Stærk konkurrencemæssig position på Beauty-segmentet 
 Veluddannede medarbejdere 

 Manglende rettigheder til produkterne 
 Konkurrerer kun på det danske marked 
 Lav markedsvækst 
 Konjunkturafhængig  

Eksterne forhold 
Muligheder Trusler 

 Yderligere liberalisering af apotekerloven 
 Nedsættelse af selskabsskatten 
 Øgede markedsandele 
 Nedbringelse af omkostninger 
 Ændrede demografiske forhold 

 Øget konkurrence fra især aktører inden for Beauty-segmentet 
 Stigende markedslejeniveau og risiko for markedslejevarslinger 
 Faldende privatforbrug 
 Stigende lønomkostninger 

 
 
REGNSKABSANALYSE 
I arbejdet med at værdiansætte Matas vil der foruden den strategiske analyse også blive 
inddraget en regnskabsanalyse, da den strategiske analyse ikke kan stå alene, men i 
forening skal udgøre fundamentet for den historiske analyse.  
Regnskabsanalysen er baseret på de officielle regnskabstal fra Matas’ årsrapporter og 
dækker perioden fra 2011/12 til 2015/16 og ved at reformulere henholdsvis 
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resultatopgørelsen og balancen, vil det blive muligt, ud fra den finansielle situation, at 
analysere Matas’ rentabilitet og vækst i nøgletalsanalyserne (Sørensen, 2012, s. 157). 
 
REGNSKABSPRAKSIS 
Matas A/S aflægger regnskaber efter de internationale regnskabsstandarder 
International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU og danske 
oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Årsrapporterne er revideret uden forbehold 
og vurderes derfor som troværdige. Det lægges derfor til grund, at de finansielle 
opgørelser er udtryk for Matas’ finansielle stilling. 
Med virkning fra regnskabsåret 2012/13 har Matas implementeret de standarder og 
fortolkningsbidrag, der træder i kraft for det reviderede år, men ingen af disse har 
påvirket indregning og måling. I 2013/14 har Matas implementeret de standarder og 
fortolkningsbidrag, der træder i kraft for det reviderede år og årsrapportens indregning 
og måling bliver ikke påvirket heraf. I årsrapporten 2014/15 har Matas ændret 
regnskabspraksis således, at den regnskabsmæssige klassifikation af software i balancen 
indgår under immaterielle aktiver i regnskabsposten ”Andre immaterielle aktiver” mod 
tidligere under materielle aktiver i regnskabsposten ” Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar”. Der er i regnskabsåret 2015/16 foretaget en ændring af klassifikationen af 
kreditinstitutter, således at denne gæld anses som gæld til tilknyttede virksomheder. 
 
REFORMULERING AF REGNSKABER 
De officielle finansielle opgørelser kan ikke umiddelbart benyttes til at vurdere Matas’ 
driftsperformance og værdi. Balancen bliver opgjort med en sammenblanding af 
driftsaktiver og finansiering. Resultatopgørelsen sammenblander driftsoverskud, 
renteudgifter, amortisering af immaterielle aktiver og andre ikke driftsmæssige poster. 
Sammenblandingen skaber et sløret billede af driften i Matas, da finansieringsaktiviteter 
typisk ikke skaber værdi. Finansieringsaktiviteterne involverer transaktionerne med 
långivere, hvor der rejses kapital til selve driften og til Matas’ investorer. 
Driftsaktiviteten i Matas involverer transaktioner gennem at handle med forbrugerne og 
er altså der, hvor værdien skabes. 
For at kunne foretage en rentabilitetsanalyse skal balancen og resultatopgørelsen 
reformuleres således, at nøgletallene kan udledes fra de rigtige værdier og posteringer 
og som følge af denne reformulering, vil det ikke være nødvendigt med en 
pengestrømsopgørelse for senere at udlede det frie cash flow (Sørensen, 2012, s. 157 
ff).  
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REFORMULERING AF RESULTATOPGØRELSE 
Som nævnt ovenfor reformuleres resultatopgørelsen og dette gøres for at sikre den 
nødvendige separation, så kilder til selskabets samlede totalindkomst kan spores. 
Driftsoverskuddet viser sig da som overskud på nettodriftsaktiverne og nettofinansielle 
omkostninger på nettofinansielle forpligtelser. Opdelingen sikrer samtidig, at relevante 
nøgletal kan beregnes og Matas rentabiliteten på drifts- og finansieringsaktiviteter kan 
vurderes. 
Totalindkomsten er nettooverskuddet fra resultatopgørelsen samt anden 
totalindkomst, der ikke er posteret på resultatopgørelsen. Anden totalindkomst er 
posteret direkte på egenkapitalopgørelsen uden om resultatopgørelsen. Overskuddet i 
den officielle resultatopgørelse vil derfor ikke være rent/clean-surplus, men det som 
benævnes dirty-surplus når posteret på egenkapitalen. Ved i den reformulerede 
resultatopgørelse at føre andre overskudskomponenter tilbage i resultatopgørelsen fås 
et clean-surplus, hvilket er væsentligt, når den historiske rentabilitet skal beregnes. Er 
der indtægter og omkostninger der ikke er tilbagevendende, skal der ses bort fra disse, 
da man kun kan budgettere permanente overskud (Sørensen, 2012, s. 170 ff). 
En gennemgang af Matas’ årsrapporter har givet anledning til at foretage nogle 
korrektioner for en række poster, der ikke vurderes som tilbagevendende og de vil blive 
ekskluderet fra permanente overskud. 
 
REKLASSIFICERINGER 
I årsrapporten 2012/13 note 7 henviser Matas til, at der afholdes DKK 5,6 mio. 
vedrørende primært særlig strategisk gennemgang posteret under andre eksterne 
omkostninger. Posten er reklassificeret som en usædvanlig driftspost i bilag 4 i den 
reformulerede resultatopgørelse. Af ledelsesberetningen fremgår endvidere, at Matas 
havde omkostninger relateret til den forestående børsnotering for DKK 16 mio. ligeledes 
posteret under andre eksterne omkostninger. For at dette ikke skal indgå det det 
permanente overskud, foretages der en korrektion til usædvanlige driftsposter i den 
reformulerede resultatopgørelse. 
I regnskabsåret 2013/14 blev der som følge af børsnoteringen afholdt samlede 
engangsomkostninger på DKK 29,9 mio. fordelt på henholdsvis DKK 10,1 mio. udbetalt 
som en bonus til nøglemedarbejdere og DKK 19,8 mio. som ikke driftsmæssige i 
forbindelse med børsnoteringen. Posterne er i årsrapporten posteret som 
personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger (Årsrapport 2013/14, 2013, s. 
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10). Da det ikke er tilbagevendende omkostninger, er omkostninger reklassificeret til 
usædvanlige driftsomkostninger. 
Matas har i 2013/14 haft revisionsmæssig bistand på samlet DKK 3,3 mio. hvor de 2,3 
mio. relaterer sig til rådgivning i 2 verserende skattesager med skattemyndighederne og 
DKK 1 mio. relaterer sig til revisionsmæssig bistand i forbindelse med børsnoteringen. 
Poster er reklassificeret fra andre eksterne omkostninger til usædvanlige 
driftsomkostninger (Årsrapport 2013/14, 2013, s. 44). 
I relation til køb af dattervirksomheder har Matas i 2013/14 udgiftsført DKK 1,7 mio. 
under andre eksterne omkostninger, som i den reformulerede resultatopgørelse er 
omposteret til usædvanlige driftsomkostninger.  
Med udgangspunkt i ovenstående er der i forhold til de officielle resultatopgørelse 
omposteret DKK 21,6 mio. i regnskabsåret 2012/13 og DKK 34,9 mio. i 2013/14, hvilket 
resulterer i et forbedret EBIT i de berørte regnskabsår. 
I den officielle resultatopgørelse rapporteres der kun et beløb for skatten, hvorfor 
skattebeløbet skal allokeres ud på de forskellige overskudskomponenter der består af 
permanente og ikke-permanente overskud, som har skattemæssige konsekvenser. 
Skatteallokeringen foretages ved at benytte den danske selskabsskat for de enkelte år 
med nedenstående skatteprocenter (Sørensen, 2012, s. 191).  
 

EFFEKTIV SELSKABSSKAT 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16  21,9% 23,5% 26,6% 23,1% 21,8% 
Figur 13 Bilag 4, reformuleret resultatopgørelse 
 
Skat på EBIT beregnes ved fra skatten af årets resultat i resultatopgørelsen at fratrække 
skatteskjoldene for usædvanlige driftsoverskud og nettofinansielle omkostninger. 
Skatteskjoldet for nettofinansielle omkostninger fås ved at gange dette med den 
effektive selskabsskat og skatteskjoldet for usædvanlige driftsomkostninger fås ved at 
gange denne ligeledes med den effektive selskabsskat. 
 
REFORMULERING AF BALANCEN 
De officielle balancer reformuleres, som tidligere nævnt i driftsaktiviteter og 
finansieringsaktiviteter, for at synliggøre hvilke balanceposter der indgår i driften og 
hvilke der vedrører finansieringsaktiviteterne og hvordan Matas rejser kapital til driften. 
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Nedenfor er der foretaget en række omposteringer for at gøre balancerne anvendelige 
og indpasse balancens poster i de overordnede kategorier som er driftsaktiver, 
driftsforpligtelser, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. 
 
REKLASSIFICERINGER 
De likvide beholdninger i Matas omfatter likvider og værdipapirer med en restløbetid på 
købstidspunktet på under 3 måneder og som kan omsættes til likvide beholdninger. Set 
over perioden har de likvide beholdninger været ganske betydelige, hvor de i 2011/12 
indgik med DKK 392,3 mio.  og i seneste regnskabsår 2015/16 indgik med DKK 69,9 mio. 
Det vurderes ikke som nødvendigt at ligge inde med så store likvide beholdninger og der 
forudsættes i reformuleringen at 1 % af nettoomsætningen er en tilstrækkelig 
driftslikviditet (Sørensen, 2012, s. 161).  
De likvide beholdninger reklassificeres i den reformulerede balance som et driftsaktiv, 
der opbevarer den nødvendige driftslikviditet og hvor den resterende del af 
beholdningen posteres som et finansielt aktiv. Den likvide beholdning i den officielle 
balance matcher dermed den reformulerede balance som likvide beholdninger tillagt 
overskydende likviditet13.  
Dagsværdien af sikringsinstrumenter er i den officielle balance posteret som en 
langfristet forpligtelse og en del af anden gæld. For den del som vedrører dagsværdien 
af sikringsinstrumenter reklassificeres posten som en finansiel forpligtelse i den 
reformulerede balance 14  og den resterende del af anden gæld posteres som en 
driftsforpligtelse. 
 
BENCHMARK-ANALYSE 
Benchmark-analyser er en overskuelig måde hvorpå der kan sammenlignes med andre 
virksomheder i samme branche ved at inddrage common-size analyser. Da der ikke er 
direkte sammenlignelige virksomheder på det danske marked, afgrænses der fra denne 
analysemodel. I stedet vil der blive inddraget en trendanalyse, der ser på udviklingen i 
de finansielle opgørelser over tid i virksomheden ved at benytte et basisår. Dette giver 
en intuitiv model for, hvordan regnskabsposternes udvikling hen over tid har været og 

                                                      
13 Se bilag x den reformulerede balance. 
14 Se bilag x den reformulerede balance. 
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udgør samtidig et væsentligt input til fundamentet for selve rentabilitetsanalysen 
(Sørensen, 2012, s. 195 ff). 
 
TRENDANALYSE 
Af trendanalysen for den reformulerede resultatopgørelse, jf. bilag 5 ses udviklingen af 
nettoomsætningen i Matas. I perioden er 2011/12 – 2015/16 er den samlede 
nettoomsætning steget med 10,6 %, hvilket er en ganske beskeden vækst målt som 
CAGR15 på 2,55 %. Inddrages driftsomkostningerne vil tendensen være den samme, da 
omkostningerne hen over perioden er steget omtrent det samme som 
nettoomsætningen, nemlig 10,1 %.  NOPAT er steget markant mere svarende til mere 
end det dobbelte af henholdsvis nettoomsætningen og driftsomkostningerne. NOPAT er 
steget hvad der svarer til 23,4 % med et mindre fald fra 2012/13 – 2013/14 på 2,86 %. 
Den generelle stigning i NOPAT er udtryk for at driftsomkostningerne ikke vokser 
hurtigere end nettoomsætningen samtidig med at afskrivninger er steget med hele 17,6 
% fra indeksåret 2011/12.   
Totalindkomsten stiger med 66,1 % hvilket primært kan tilskrives den positive udvikling 
i nettofinansielle omkostninger efter skat, der falder med næsten 70 % samt de øvrige 
svagt stigende omkostninger. Totalindkomsten har haft en pæn CAGR på 13,55 %. 
Nettodriftsaktiverne er steget ganske svagt med kun 3 % fra indeksåret, men i perioden 
er Matas’ arbejdskapital forbedret, da der har været et fald på 18,3 %, der kommer sig 
af en indsnævring af spændet mellem de kortfristede driftsaktiver omfattende 
varelageret og debitorerne og de kortfristede driftsforpligtelser omfattende 
kreditorerne. Konkret er driftsforpligtelserne i perioden steget med 5,5 % mod 
driftsaktiverne der i samme periode er steget med 11,9 %. 
Faldende pengebinding i driften foruden en stigende leverandørgæld kommer sig også 
af, at Matas har reduceret deres tilgodehavender væsentligt samtidig med, at der er sket 
en fordobling i forudbetalinger fra kunder relateret til gavekort og Club Matas point. 
Egenkapitalen har haft en positiv udvikling med gennemsnitlige stigninger på 6,11 % om 
året, hvor den er steget fra indeks 100 til indeks 126,8.  
 

                                                      
15 Compound Annual Growth Rate =  

 
/ − 1 
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RENTABILITETSANALYSE 
Rentabiliteten – den historiske og nuværende – er et væsentligt element ved 
fastlæggelsen af fremtidige forventninger til Matas’ indtjening og med udgangspunkt i 
den udvidede Dupont-model, er det hensigten at afdække rentabiliteten, hvor 
egenkapitalforrentningen, herefter omtalt som ROE, bliver genstand for en nærmere 
analyse. Dupont-modellen, som fremgår af figur 14 nedenfor (Sørensen, 2012, s. s. 210 
ff.), er inddelt i 3 analyseniveauer, hvor det første niveau er med udgangspunkt i 
driftsaktiviteterne og det som skaber driftsoverskud, finansieringsaktiviteterne der 
skaber finansielle indtægter og omkostninger samt den finansielle gearing. 

 
Figur 14 Kilde (sørensen, 2012, s. 210) 
På niveau 1 ønskes afkastningsgraden, herefter omtalt som ROIC, nærmere belyst for at 
vurdere, hvor rentable Matas’ nettodriftsaktiver er i forhold til at skabe driftsoverskud. 
Niveau 2 ser på de underliggende drivere for netop ROIC ved at opdele i henholdsvis 
overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. En yderligere opdeling foretages på 
niveau 3, hvor de underliggende drivere, der skaber overskudsgraden og aktivernes 
omsætningshastighed, bliver analyseret.  
 



 Strategisk regnskabsanalyse & værdiansættelse 
Hovedopgave  Matas A/S 
 

44 
 

RETURN ON EQUITY 
Egenkapitalforrentningen måler afkastet til virksomhedens ejere, hvor både 
driftsaktiviteterne og finansieringsaktiviteterne påvirker og indgår i dette afkast med 
ROIC og finansiel gearing (FGEAR) og den gennemsnitlige lånerente (r). Som det også 
fremgår af ligningen for ROE nedenfor, hvor FGEAR indgår, viser denne effekten af 
finansiel gearing (FGEAR) og i hvilken udstrækning brugen af nettofinansielle 
forpligtelser og egenkapital påvirker ROE.  
 

= + (   ( − )) 
 

 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

ROE 11,05% 11,80% 10,03% 12,98% 13,75% 
ROIC  7,54% 7,79% 7,36% 9,13% 9,35% 
FGEAR           1,16             0,87              0,70              0,63             0,59  
SPREAD (%) 3,03% 4,61% 3,85% 6,12% 7,51% 

Figur 15 Bilag 6 nøgletal 
Ovenstående figur viser udviklingen i de variable som indgår i ligningen for ROE, hvor 
ROE har været positivt stigende fra 2011/12 til 2015/16 med et mindre fald i 2013/14. 
Hen over hele perioden er ROE steget ganske markant med 24,43 % og med hele 37,09 
% fra det lave niveau i 2013, hvilket kommer ejerne i Matas til gode, da det afspejler 
ejernes afkast.  Som det fremgik af trendanalysen, har egenkapitalen også udviklet sig 
positivt og har været stigende i alle årene, for samlet at være steget med 26,8 % fra 2011 
– 2015. Dette har også givet sig udslag i en stærkt stigende totalindkomst understøttet 
af en gennemsnitlig lånerente, som ligeledes er faldet hen over perioden, se bilag 6 
nøgletal for den konkrete udvikling. 
 
RETURN ON INVESTED CAPITAL 
ROIC måler rentabiliteten på nettodriftsaktiverne uafhængig af om driftsaktiverne er 
finansieret med egenkapital eller fremmedkapital. Det vil sige, at den valgte 
kapitalstruktur i selskabet er uden betydning. Som det var tilfældet med ROE har også 
ROIC udviklet sig på samme måde, da den er steget med 24 %, på trods af at ROIC også 
oplevede et fald i 2013.  
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Det, som har bidraget til væksten i ROIC, er et stigende SPREAD, der siden 2011/12 og 
frem til 2015/16 er steget med 147,85 % og da ROIC samtidig overstiger den 
gennemsnitlige lånerente, bevirker den finansielle gearing at ROE overstiger ROIC. 
Matas vil få en positiv effekt af den generelle gearing, der dermed understøtter en 
højere ROE. Hvis det modsatte var tilfældet, at ROIC var lavere end den gennemsnitlige 
lånerente, da ville det føre til, at ROE blev mindre end ROIC (Petersen & Plenborg, 2012, 
s. 177 ff.). 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
ROIC  7,54% 7,79% 7,36% 9,13% 9,35% 
R 4,51% 3,18% 3,51% 3,01% 1,84% 
SPREAD 3,03% 4,61% 3,85% 6,12% 7,51% 
FGEAR 1,16 0,87 0,70 0,63 0,59 

Figur 16 Bilag 6 nøgletal 
Den finansielle gearing er, som det fremgår af ovenstående figur, faldet fra en faktor 
1,16 i 2011/12 til faktor 0,59 i 2015/16, da Matas i samme periode har nedbragt den 
rentebærende gæld med 40,43 % med DKK 942,2 mio. fra DKK 2.458,5 mio. til DKK 
1.480,7 mio. I 2012/13 overstiger egenkapitalen de nettofinansielle forpligtelser og 
bidrager dermed positivt udviklingen i nøgletallene. Som det også fremgik ovenfor, har 
egenkapitalen udviklet sig med 26,8 % i opadgående retning fra analyseperiodens 
begyndelse.  
Nedbringelsen af rentebærende gæld og reducerede renteomkostninger ses tydeligt af 
ovenstående figur, hvor den gennemsnitlige lånerente falder med næsten 60 %, hvilket 
bør føre til en lavere finansiel risiko samt forbedrede lånevilkår.   
Hvis der igen tages udgangspunkt i trendanalysen i bilag 7, ses der, at driverne for 
væksten i ROIC blandt andet kan henføres til, at Matas’ samlede driftsoverskud i 
tælleren stiger med 21,7 % eller hvad der svarer til DKK 62,7 mio. Samtidig kan det også 
konstateres at nettodriftsaktiverne i nævneren falder med 1,3 % og DKK 54,6 mio.  At 
ROIC falder i 2013 skyldes et fald i driftsoverskuddet, der procentmæssigt er større end 
det som nettodriftsaktiverne oplever. Ændringen fra 2012 til 2013 er på henholdsvis 
4,75 % og 1,31 %. Alt i alt er det en positiv udvikling for Matas, da de formår at skabe et 
større driftsoverskud på baggrund af en lavere investering i nettodriftsaktiverne med et 
stigende afkast på egenkapitalen til følge. 
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OVERSKUDSGRAD OG AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED 
Ifølge systematikken i Dupont-modellen bliver ROIC på niveau 2 dekomponeret i 
overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed, hvor overskudsgraden kan 
illustreres på følgende måde:  
 

=     
æ   æ

.  
 
Overskudsgraden, som fremgår af første led af formlen, måler det overskud Matas 
generer på deres driftsaktivitet ved at sælge for én krone og det anskueliggør samtidig, 
hvor stor en andel af driftsomkostninger, der er medgået til at skabe overskuddet. Andet 
led af formlen er aktivernes omsætningshastighed (Sørensen, 2012, s. 216 ff.).  
 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
ROIC 7,54% 7,79% 7,36% 9,13% 9,35% 
OG 10,43% 10,14% 9,25% 11,36% 11,47% 
AOH               0,72               0,77  0,80 0,80 0,81 

Figur 17 Bilag 6 nøgletal 
 
Overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH) for Matas fremgår af 
figur 17, der overordnet viser en stigning hen over hele perioden, men som alligevel 
udvikler sig forskellig. For så vidt angår AOH, er der i Matas sket en tilpasning af den 
investerede kapital i driftsaktiverne samtidig med at nettoomsætningen ligeledes er 
steget. Som tidligere nævnt et nettodriftsaktiverne faldet med 1,3 % og 
nettoomsætningen er steget 10,6 %.   OG er faldende fra 2011/12 og frem til og med 
2013/14, hvor der konstateres et fald på 11,31 %, hvilket også er det regnskabsår, hvor 
ROIC er lavest med 7,36 %. Allerede i 2014/15 formår Matas at få OG til at stige selvom 
AOH ikke ændrer sig i forhold til 2013/14. Dog er stigningen i OG på 22,8 % fra 2013/14 
til 2014/15 nok til, at ROIC også stiger med 24 %.  

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
GOODWILL, DKK MIO. 3.558,3 3.580,3 3.684,7 3.691,0 3.691,0 
% AF NETTODRIFTSAKTIVER 84,85% 86,51% 86,31% 86,43% 89,18% 

Figur 18 Bilag 3 reformuleret balance 
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Ud fra ovenstående regnskabstal fremgår det, at Matas er en kapitalintensiv 
virksomhed, hvor det er goodwill, som udgør langt den største andel af 
nettodriftsaktiverne. Under normale omstændigheder vil kapitalintensive virksomheder 
opleve en kapacitetsbegrænsning, som umiddelbart gør, at omsætningshastigheden 
aldrig kan blive rigtig høj. Fokus vil derfor være på at øge overskudsgraden og arbejde 
på et højere overskud pr. kr. For at kunne opnå og ikke mindst opretholde en høj 
overskudgrad, vil fokus komme til at ligge på nogle adgangsbarrierer, så andre 
konkurrenter ikke kan komme ind og konkurrere profitten ned, uden i det mindste at 
have investeret væsentlige ressourcer.  
Som det også er blevet behandlet i afsnittet ”Matas i et brancheperspektiv” har Matas 
nogle fordele, når der ses på markedet indenfor Beauty-produkter og hvor Matas har 
74,1 % af deres omsætning, målt på egne butikker. High-End segmentet er beskyttet af 
nogle adgangsbarrierer, hvor leverandørerne i dette segment stiller krav om selektive 
distributionskanaler, hvor fokus er på opretholdelsen af en vis form for eksklusivitet i 
produkterne. Hermed kapitaliserer både Matas og deres leverandører på det brand som 
Matas har, og som er opbygget over tid. Derudover er der, som tidligere nævnt, faldende 
marginale omkostninger som følge af store it-investeringer, der har skabt 
rationaliseringsgevinster og det medvirker til at konkurrerende virksomheder ikke 
umiddelbart kan presse overskudsgraden ned.  
Den goodwill, som Matas har bogført, er i høj grad afgørende for overskudsgraden, da 
gennemsnitlige overskudsgrader i detailbranchen ligger på under 2 %, men med 
væsentlig højere omsætningshastigheder på deres aktiver (Sørensen, 2012, s. 218). 
Detailbranchen er i høj grad en branche kendetegnet ved gode muligheder for, at 
forbrugerne kan foretage produktsubstitution. 
 
DEKOMPONERING AF OVERSKUDSGRADEN 
Overskudsgraden kan underopdeles en række underliggende drivere, der sammen 
udgør det samlede driftsoverskud efter skat divideret med nettoomsætningen og hvor 
opmærksomheden vil blive fokuseret på EBITDA-, EBIT- og NOPAT-marginalerne samt 
relevante omkostningsdrivere. Det vil være hensigtsmæssigt at inddrage en common-
size analyse, der på en overskuelig måde nedbryder de enkelte drivere, som 
overskudsgraden består af (Sørensen, 2012, s. 220 ff.) Opdelingen af marginalerne tager 
udgangspunkt i følgende formler: 

− =  æ −
æ  
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EBITDA-margin er et ofte benyttet sammenligningsmål, da det ikke er påvirket af renter, 
skat, afskrivninger og amortisering og derfor kan bruges som et udtryk for driftens 
rentabilitet. 

− =     ( ø  )
æ  

EBIT-margin fokuserer på virksomhedens kerneaktiviteter, da alle omkostninger på nær 
renter og skat af fratrukket nøgletallet og fratrækkes skatten, kommer man frem til en 
NOPAT-margin, som er interessant, da den samler alle driftsaktiviteterne, som er afledt 
af selve kerneaktiviteten. 

− =      
æ  

I nedenstående common-size analyse af overskudsgraden i Matas ses det, at EBITDA-
marginen udviser en ganske stabil udvikling, hvor den kun stiger ganske svagt med 1,84 
%. Samtidig er det også et signal om at Matas formår at styre de kerneaktiviteter, der er 
afledt af salget. Eksponenten for den lille stigning er en ligeledes forbedret 
omkostningsstyring af det til salget medgåede varebrug. Vareforbruget er faldet 2 år i 
træk uden at nettoomsætningen i samme periode er steget. Det vil være plausibelt at 
antage, at det er rationaliseringseffekterne af den opgraderede lagerstyring, der slår 
igennem.  

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
NETTOOMSÆTNING 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
VAREFORBRUG -54,35% -53,03% -53,92% -53,54% -53,17% 
DRIFTSOMKOSTNINGER -26,96% -26,90% -27,11% -27,22% -27,80% 
EBITDA-MARGIN 18,68% 19,08% 18,98% 19,24% 19,03% 
AFSKRIVNINGER -3,74% -4,12% -4,05% -3,91% -3,98% 
EBIT-MARGIN 14,94% 14,96% 14,93% 15,33% 15,06% 
SKAT PÅ EBIT -4,21% -4,27% -4,91% -3,97% -3,52% 
NOPAT-MARGIN 10,74% 10,68% 10,02% 11,36% 11,54% 
CORE ANDET DRIFTSOVERSKUD, EFTER SKAT 

0,04% -0,52% -0,77% 0,00% 0,00% 

NEDSKRIVNINGER -0,35% -0,02% 0,00% 0,00% -0,06% 
SAMLET OVERSKUDSGRAD 10,43% 10,14% 9,25% 11,36% 11,47% 

Figur 19 Kilde (Sørensen, 2012), bilag 9 Dekomponering OG 
Driftsomkostningernes andel af nettoomsætningen er steget med 7,77 % og dækker 
over personale omkostninger og andre eksterne omkostninger. I bilag 7 Trendanalyse, 
fremgår den indekserede udvikling af blandt andet personaleomkostninger og de er 
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steget 17,6 % fra 2011/12 – 2015/16. Udviklingen kan, som det fremgår af 
årsrapporterne, tilskrives flere ansatte (Årsrapport 2012/13, 2012), omkostninger 
forbundet med handling- og logistikforhold (Årsrapport 2014/15, 2014) ved omstillinger 
på lageret, samt færre refusioner fra det offentlige (Årsrapport 2015/16, 2015).  
Andre eksterne omkostninger har også bidraget til de øgede driftsomkostninger, da de 
i analyseperioden er steget med 7 %.   
Samtlige marginaler viser i hele analyseperioden positive stigninger, men der er 
markante forskelle i, hvor meget de faktisk ændrer sig. EBITDA ændrer sig 1,84 %. EBIT 
ændrer sig med kun 0,79 %. NOPAT stiger med 6,93 %, hvilket er fordi skatten på EBIT i 
samme periode falder med hele 16,34 %. Anskues perioden med faldende 
overskudsgrad i 2012/13 og 2013/14, da kan det konstateres, at skatten på EBIT fra 
2013/14 og frem til 2015/16 er faldet med 28,31 %. Overskudsgraden stiger pænt over 
perioden med hele 9,07 %, men hvis der igen fokuseres på perioden 2012/13 – 2013/14, 
hvor overskudsgraden er faldende og faktisk falder med 11,31 %, er det interessant at 
se, at en stor del af dette fald kommer fra core andet driftsoverskud, som påvirker 
omkostningsniveauet med negative 0,52 % i 2012/13 og negative 0,77 % i 2013/14. Af 
den reformulerede balance i bilag 3, kan det noteres, at der i høj grad er tale om ikke 
tilbagevendende omkostninger og hvor den væsentligste andel af omkostningerne er 
afholdt op til (Årsrapport 2012/13, 2012, s. 8) og i forbindelse med børsnoteringen i 
2013 (Årsrapport 2013/14, 2013, s. 11).  
 
SALGSVÆKST 
Nedenstående figur viser udviklingen i omsætningen fordelt på de forskellige 
salgskanaler, hvor der er væsentlige forskelle i udviklingen alt efter hvilken salgskanal, 
der er tale om. Overordnet har Matas klaret sig bedst inden for Beauty-segmentet, der 
både dækker over Mass Beauty og High-End Beauty, hvor der har været en CAGR vækst 
på 3,28 %. Omsætningen er udfordret på Mass Beauty, da Matas oplever stigende 
intensiv konkurrence på hverdagsskønhedsprodukter, som også er i det segment, hvor 
der som nævnt i strategiafsnittet opleves den største konkurrence, som følge af færre 
indgangsbarrierer for konkurrenterne. Delårsrapporten for de første 9 måneder i 
2016/17 udviser en vækst i Beauty på 2 % sammenlignet med den foregående 9 
måneders periode i 2015/16 og denne fremgang dækker over en stigning i omsætningen 
i Mass Beauty på kun 0,4 % og en stigning i High-End Beauty på 6 % (Delårsrapport 
2016/17, 2017, s. 4). Af figur 21, fremgår udviklingen i procent fra år til år og her viser 
Beauty en tendens til at omsætningen bremser op, da den procentmæssige udvikling år 
til år fra perioden 2013/14 har været faldende, hvilket harmonerer meget godt med den 
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intensiverede konkurrence fra blandt andre Normal.dk og Beauty Shop som de store 
selvstændige kæder på det danske marked. 

BELØB I DKK MIO. 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 CAGR 
OMSÆTNING       
BEAUTY 2.086,7 2.195,1 2.351,1 2.447,0 2.452,2 3,28% 
VITAL 301,9 301,5 324,4 347,9 374,8 4,42% 
MATERIAL 263,1 256,9 277,1 287,6 274,7 0,87% 
MEDICARE 167,7 173,3 171,8 186,2 182,5 1,71% 
ØVRIGE BUTIKKER INKL. SVERIGE 27,9 26,9 35,1 39,0 26,7 -0,88% 
I ALT FRA EGNE BUTIKKER 2.847,3 2.953,7 3.159,5 3.307,7 3.310,9 3,06% 
ENGROSSALG TIL ASSO. BUTIKKER M.V. 249,9 246,3 185,0 125,6 115,2 -14,35% 
NETTOOMSÆTNING 3.097,2 3.200,0 3.344,5 3.433,3 3.426,1 2,04% 

Figur 20 Bilag 5 Salgsvækst 
Vital har haft en pæn CAGR på 4,42 % i perioden, hvilket også illustreres i år til år 
ændringerne, der bortset fra året 2012/13, er steget med mere end 7 % fra det 
foregående sammenligningssår. Udviklingen stimuleres af en stigende 
forbrugerinteresse for helse- og kostprodukter. 
 

ÆNDRING I % ÅR TIL ÅR 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
OMSÆTNING     
BEAUTY 5,2% 7,1% 4,1% 0,2% 
VITAL -0,1% 7,6% 7,2% 7,7% 
MATERIAL -2,4% 7,9% 3,8% -4,5% 
MEDICARE 3,3% -0,9% 8,4% -2,0% 
ØVRIGE BUTIKKER INKL. SVERIGE -3,6% 30,5% 11,1% -31,5% 
I ALT FRA EGNE BUTIKKER 3,7% 7,0% 4,7% 0,1% 
ENGROSSALG TIL ASSO. BUTIKKER M.V. -1,4% -24,9% -31,1% -8,3% 
NETTOOMSÆTNING 3,3% 4,5% 2,7% -0,2% 

Figur 21 Bilag 5 Salgsvækst 
 
Nettoomsætningens år til år udvikling har været faldende siden 2013/14 og frem til 
2015/16, hvor det resulterede i en nedgang på -0,2 % fra året før. De primære drivere 
for dette kan tilskrives segmenterne Material og Medicare. 
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DEKOMPONERING AF AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED 
Aktivernes omsætningshastighed måler hvor godt Matas formår at udnytte de 
investerede ressourcer og hvorledes den investerede kapital styres. Derfor konverteres 
AOH i en invers omsætningshastighed (1/AOH), så det kommer til at fremgå, hvor mange 
øre der er bundet i kapital for at skabe én krones salg (Sørensen, 2012, s. 223 ff.). 
Nedenstående figur ser på de underliggende drivere til AOH som er beregnet ud fra 
følgende formel: 

.
æ =  .

æ + . æ
æ  

Af figur 20 kan der spores en fremgang i både arbejdskapitalen og i anlægskapitalen, 
som begge er faldende og dermed bidrager positivt til kapitalstyringen i Matas. 
Tilgodehavender fra salg er faldet fra 0,03 til 0,01, hvilket i Årsrapport 2013/14, 
koncernens udvikling omtales med, at faldet skyldes akkvisitionen af associerede 
butikker. Matas har i samme periode gjort brug af mere leverandørgæld, da denne er 
ændret i perioden fra -0,14 til -0,16. Varebeholdninger ligger på et stabilt plateau på 
0,18 – 0,19, som måske kan være begrundet i at det nye lager er implementeret og 
kommet i drift, hvorfor der ikke ses de store udsving i varebeholdningen.  
 

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
NETTODRIFTSAKT./NETTOOMS. 1,38 1,30 1,26 1,24 1,23       
VAREBEHOLD./NETTOOMS. 0,19 0,18 0,18 0,18 0,19 
TILGODEHAVENDER FRA SALG/NETTOOMS. 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 
ANDRE KORTFRISTEDE DRIFTSAKTIVER/NETTOOMS. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
LEV. GÆLD/NETTOOMS. -0,14 -0,16 -0,16 -0,15 -0,16 
ANDRE KORTFRISTEDE DRIFTSFORPLIG. /NETTOOMS. -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 
ARBEJDSKAPITAL/NETTOOMS. 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01       
IMMATERIELLE AKTIVER/NETTOOMS. 1,40 1,34 1,28 1,25 1,23 
MATERIELLE AKT/NETTOOMS. 0,07 0,03 0,06 0,05 0,05 
NETTO ANDRE LANGFRISTEDE DRIFTSAKT. /NETTOOMS. -0,11 -0,10 -0,08 -0,07 -0,06 
ANLÆGSKAPITAL/NETTOOMS. 1,36 1,30 1,25 1,23 1,22 

Figur 22 Kilde (Sørensen, 2012) bilag 10 Dekomponering AOH 
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Anlægskapitalen udgøres primært af immaterielle aktiver, hvor goodwill er den helt 
store post og sammenlignes udviklingen i den inverse omsætningshastighed for 
immaterielle aktiver med nettodriftsaktiver, da udgør kapitalbindingen for dette aktiv 
næsten hele den samlede kapitalbinding i nettodriftsaktiver. De forskellige drivere har 
gjort, at Matas har kunnet forbedre den overordnede kapitalstyring, da kapitalbindingen 
hen over perioden er reduceret med 10,86 % for nettodriftsaktiverne. 
 
DELKONKLUSION 
Rentabilitetsanalysen har overordnet vist en positiv udvikling for Matas med forbedrede 
værdidrivere. ROE er i analyseperioden steget fra 11,05 % til 13,75 % svarende til en 
stigning på 24,43 %, som kan tilskrives en afkastningsgrad, der er steget med 24 %, da 
også overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed er steget, hvilket har 
påvirket afkastningsgraden positivt. Afkastningsgraden faldt i 2012/13 og 2013/14, men 
som det fremgik, var dette betinget af et negativt core andet driftsoverskud, som følge 
af nogle ikke-tilbagevendende omkostninger Matas havde haft som følge af 
børsintroduktionen i 2013.  
 
BUDGETTERING 
Som delelement til værdiansættelsen af Matas vil det være nødvendigt at estimere den 
fremtidige værdiskabelse med udgangspunkt i drifts-, investerings- og 
finansieringsaktiviteterne, så der på baggrund af de inputs, der blev udledt af de 
foregående afsnit om Matas’ strategiske position og rentabilitetsanalysen på baggrund 
af historiske regnskabstal, kan udarbejdes proforma-opgørelser med henblik på et 
realistisk budget for fremtiden. 
Som det også nævnes i (Sørensen, 2012) vil proforma-opgørelsernes detaljeringsgrad 
søges begrænset til sammendragne opgørelser, da validiteten ikke stiger proportionalt 
med antallet af forudsætninger, da der ikke er fuld indsigt i Matas. 
Som budgetperiode er valgt en tidshorisont på 5 år, som det antages er en tilstrækkelig 
periode, da Matas konkurrerer i en moden branche, hvor efterspørgslen er kendt og 
hvor distributionen (produktionsapparatet) ikke forventes at ændre sig som følge af 
teknologisk udvikling. Budgetperioden begynder med det nuværende regnskabsår 
2015/16 og hvor der efter 5 år i 2020/21 forventes en stabiliseret vækst. Som det 
ligeledes nævnes i (Sørensen, 2012) skal terminalperioden starte, når følgende 
forudsætninger er til stede: Væksten i salget bremser op og fortsætter med en stabil 
vækstrate, overskudsgraden forbliver konstant, driftsomkostningernes langsigtede 
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vækst matcher væksten i det langsigtede salg, AOH er konstant, hvilket sikrer at 
nettodriftsaktiverne følger salgets langsigtede udvikling og afslutningsvis at FGEAR er 
konstant og at udviklingen i nettofinansielle forpligtelser udvikler sig med samme vækst 
som salget (Sørensen, 2012, s. 249 ff.). 
Som det også er gældende for budgetperioden, skal en række forudsætninger for 
terminalperioden ligeledes være opfyldt for at give en realistisk værdi af det selskab, 
som er genstand for beregningen. De væsentligste forudsætninger er, at salget skal 
svare til den langsigtede udvikling i økonomien, da det i modsat fald ville medføre, at et 
selskabs værdi ville overstige den generelle økonomi. Dog vil der kunne budgetteres 
med en lavere vækst, såfremt det vurderes rimeligt (Sørensen, 2012, s. 253 ff.). 
 
BUDGETFORUDSÆTNINGER 
Forinden det mere detaljerede budgetarbejde påbegyndes, vil det være relevant at 
fastlægge nogle budgetmæssige forudsætninger, så der skabes en referenceramme. 
Som det kort blev nævnt ovenfor, vil der ikke blive budgetteret post for post, men i 
sammendrag, hvor der er blevet udvalgt en række finansielle værdidrivere. Der vil blive 
budgetteret ud fra vækst i salget, aktivernes omsætningshastighed og herunder 
investeringer i arbejds- og anlægskapitalen, i overskudsgraden og den underliggende 
EBITDA-margin samt andet usædvanligt driftsoverskud. Det vil også her være relevant 
at inddrage skatteprocenten, da den er afgørende for den fremtidige udvikling 
(Sørensen, 2012, s. 254). Det anføres af (Sørensen, 2012), at finansieringsaktiviteten bør 
medtages for at sikre, at der ikke opstilles urealistiske forudsætninger omkring vækst og 
investeringer, hvorfor FGEAR sammen med den gennemsnitlige lånerente vil blive 
behandlet. 
 
SALGSVÆKSTEN  
Den fremtidige vækst i omsætningen afhænger af en række eksterne omverdenforhold 
i relation til den overordnede økonomiske udvikling samt konkurrencen i branchen, som 
er påvirket af de generelle vækstudsigter. Sundheds- og skønhedsbranchen kan 
karakteriseres som en moden branche med lave vækstrater og med et fragmenteret 
marked af forskellige udbydere. Særlig interesse samler sig om Normal, der på få år har 
ekspanderet voldsomt og investeret store ressourcer i eget distributionssystem, som er 
landsdækkende med 75 butikker og som konkurrerer med Matas i segmenterne Mass 
Beauty og Material.  
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BEAUTY-SEGMENTET 
Som nævnt i rentabilitetsanalysen har der i Beauty-segmentet de første 9 måneder af 
2016/17 kun været en fremgang i salget på 2 %, hvor Mass Beauty kun har bidraget med 
en salgsfremgang på 0,4 %, hvilket antages at være som følge af øget 
konkurrenceintensitet. På positivsiden bidrog High-End Beauty med en stigning på 6 %, 
hvilket er ekstra positivt, da det også er i denne del af segmentet at Matas, får de bedste 
konkurrencemæssige fordele. Sammenholdt med delårsrapporten for de første 9 
måneder af 2015/16 var der en fremgang på 1,2 %, men for regnskabsåret 2015/16 som 
helhed steg salget kun med 0,21 %. Ifølge Matas selv (Årsrapport 2015/16, 2015) er det 
en intensiveret konkurrence samt generel tilbageholdenhed hos forbrugerne. Ses der på 
udviklingen hen over analyseperioden, da har segmentet bidraget med en CAGR på 3,28 
%, hvorfor det antages at salget i første år af budgetperioden stiger med 2 % for hen 
over de resterende år at stige gradvist indtil slutningen af perioden, hvor omsætningen 
forudsættes at stige med 4 %. Matas vurderer at den langsigtede udvikling i 
omsætningen vil ligge på 2-3 % under forudsætning af en stabil udvikling i dansk 
økonomi, hvor den på kort sigt vil være afhængig af den generelle økonomiske udvikling, 
herunder inflation, privatforbrug mv. Fra PEST-analyse kunne det konstateres, at dansk 
økonomi er ude af lavvækst-perioden med stigende BNP-vækst og stigende 
privatforbrug og en stigende forbrugertillid. Væksten er dog stadig moderat og lige 
under gennemsnitlige vækst. Den demografiske udvikling forventes ikke at bidrage 
væsentligt til den fremtidige udvikling i salget, da størstedelen af befolkningstilvæksten 
vil være i aldersgruppen over 79 år.  
 
MATERIAL-SEGMENTET 
Udviklingen i Material har i analyseperioden været meget stillestående med en CAGR på 
kun 0,87 % og en nedgang i salget i 2015/16 i forhold til året før på 4,5 %. Denne udvikling 
ser ud til at fortsætte i indeværende regnskabsår, da omsætningen er gået tilbage med 
1,9 % de første 9 måneder af 2016/17 sammenlignet med foregående års 9 måneder. 
Tilbagegangen, hvis der sammenlignes med de første 9 måneder 2015/16 i forhold til 
2014/15, var på 4,2 % og ændringen fra 2014/15 til 2015/16 var på negative 4,48 %. 
Umiddelbart ser det ud til, at konkurrencen fra øvrige aktører har medført, at der er 
blevet flyttet markedsandele og fokus derfor må blive på at bremse 
omsætningsnedgangen og få den stabiliseret. Som følge af stigende konkurrence fra 
parallelimportører og supermarkeder og en allerede noteret nedgang i omsætningen, 
vil den kortsigtede udvikling i omsætningen i dette segment blive ansat til 0,5 % for at 
stige til 1,0 %. 
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VITAL-SEGMENTET 
Vital har de seneste år bidraget til omsætningen i Matas målt på CAGR som for perioden 
er på 4,42 %. Der er et stigende fokus og interesse for sundhedsrelateret helse- og 
kostprodukter og med et enkelt år med negativ vækst i omsætningen, har der i perioden 
2013/14 og frem kunne noteres år til år stigninger i omsætningen på over 7 % med 7,7 
% i regnskabsåret 2015/16. Faktisk har dette segment været i en særdeles god vækst, 
hvilket fortsætter i indeværende regnskabsperiode, hvor omsætningen er steget med 
5,5 % i regnskabsårets første 9 måneder. Understøttet af væksten i privatforbruget de 
kommende år og en interesse for området blandt forbrugere, der ikke synes at være 
aftagende, vil dette segment fremadrettet kunne forvente omsætningsstigninger i 
niveauet 5,5 - 8 %. 
 
MEDICARE-SEGMENTET 
Medicare-segmentet er et konkurrenceintensivt marked, hvor Matas foruden 
supermarkederne konkurrerer med apotekerne, der som følge af lovændringer i 2015, 
fik mulighed for at etablere filialer til eksisterende apoteker. Dette har som jf. PESTEL-
analysen skærpet konkurrencen inden for OTC-segmentet og inden for de 
frihandelsvarer, som apotekerne har mulighed for at sælge. OTC-markedet er samtidig, 
set i forhold til Matas’ muligheder for vækst, blevet begrænset som følge af en mere 
restriktiv lovgivning om salg af håndkøbsmedicin, da det for andre end apotekerne kun 
er tilladt at sælge smertestillende medicin i 20 stk. forpakninger. Omsætningen gik i 
seneste regnskabsår 2015/16 tilbage med 1,9 % og jf. årsrapporten 2015/16 skyldtes det 
et lavere salg af et enkelt succesfuldt produkt. Forventningen til omsætningen i 2016/17 
på baggrund af delårsrapporten 2016/17 er en stigning på 1,9 %. Den fremadrettede 
vækst vil med udgangspunkt i ovenstående kunne sættes til 2 %, da Matas’ one-shop 
koncept fortsat vil generere krydssalg fra forbrugerne. 
 
ØVRIGE INKL. BUTIKKER 
Segmentet Øvrige inkl. butikker i Sverige, hvor Stylebox til dels indgår med 5 butikker, 
forventes at kunne udvikle sig de kommende år og have en positiv effekt på Matas 
konceptet, da det komplementerer denne del af forretningen. Selve salget af produkter 
er medtaget i segmentet for Beauty, så det er alene services, som indgår i segmentet 
Øvrige16. CAGR for segmentet i analyseperioden er negativt med 0,88 %, men segmentet 
                                                      
16 Se for eksempel note 3, årsrapport 2015/16. 
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er under fortsat opbygning, hvor der testes koncepter og det oplyses i delårsrapporten 
for 2016/17, at der i butikkerne er implementeret det internationale kosmetikmærke 
M-A-C som shop-in-shops. Der ses stor volatilitet i omsætningen, som udgør mindre end 
1 % af den samlede nettoomsætning og tilbagegangen i omsætningen er endnu ikke 
bremset, hvor der for periodens første 9 måneder i 2016/17 blev noteret en nedgang i 
omsætningen fra perioden før på 1,4 %. Matas forventes at øge omsætningen de 
kommende år, da tiltroen til konceptet er stort. Matas forventer et potentiale i Danmark 
på 50 butikker (Matas, 2013) og med 5 nuværende butikker og en succesfuld udrulning 
af M-A-C er der grundlag for etablering af butikker, når konceptet er tilstrækkeligt 
afprøvet og det i øvrigt vurderes, at markedsforholdene er passende. Der er ikke 
udmeldt konkrete planer for ekspansionen, så det forudsættes at væksten i segmentet 
vil være på niveau med det nuværende og fastsættes til – 2,0 % frem til 2018/19, for så 
at stige med 10%, 15 % og 20 %. 
 
ENGROSSALG TIL ASSOCIEREDE BUTIKKER 
Pr. 31.12.2016 (Delårsrapport 2016/17, 2017) var der 286 butikker under Matas-
brandet, hvor af de 273 var ejet af Matas og 13 var associerede til Matas. Derudover var 
der 5 Stylebox butikker og 2 webshops. Som det også fremgår af figuren, blev der åbnet 
en butik, overtaget en associeret butik samt lukket 4 egne butikker og lukket en 
associeret butik. Matas overvejer løbende, om man ønsker at overtage associerede 
butikker såfremt det er muligt og såfremt det vurderes som attraktivt.  

 ANTAL BUTIKKER 
BUTIKKER 30.09.2016 Købt Åbnet Lukket 31.12.2016 
EGNE 275 1 1 -4 273 
ASSOCIEREDE 15 -1  -1 13 
WEBSHOP 1    1 
TOTAL MATAS 291 0 1 -5 287 
STYLEBOX* 7      7 
TOTAL  298 0 1 -5 294 

Figur 23 Kilde (Delårsrapport 2016/17) * 5 butikker, 1 webshop, samt 1 shop-in-shop 
I årsrapport 2015/16 oplyses det, at der pr. 31.3.2016 var 19 associerede butikker, 
hvortil engrossalget var DKK 115,2 mio. Pr. butik svarer det til et salg på DKK 6,03 mio. 
Da Matas løbende har overtaget associerede butikker er det også forventningen, at der 
bliver overtaget yderligere i de kommende år. Derfor budgetteres fremadrettet med en 
nedgang på 14 % i engrosomsætningen svarende til CAGR i analyseperioden.  
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EBIT-MARGIN 
Fra rentabilitetsanalysen opsummeres EBIT-marginalen, som fra analyseperiodens 
begyndelse og frem til 2015/16 er steget ganske svagt med kun 0,79 %. Som det også 
blev nævnt, skyldes den let faldende EBIT-marginal fra 2014/15 til 2015/16 udviklingen 
i driftsomkostningerne, hvor der foruden stigende eksterne omkostninger også har 
været en relativ stor stigning i personaleomkostningerne, da der i perioden har været 
en tilgang af personale og at personaleomkostninger dækker over handling-  og 
logistikforhold ved implementering af det nye lagersystem. Omkostningerne hertil 
forventes reduceret i takt med at logistikforholdene bliver optimeret og samtlige 
rationaliseringseffekter slår igennem. Eksterne omkostninger dækker over en stigning i 
nettomarkedsføringsudgifter. 

EBIT-MARGIN 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16  14,94% 14,96% 14,93% 15,33% 15,06% 
Figur 24 Bilag 9 Dekomponering OG 
 
Bruttomarginalen har udviklet sig positivt, som følge af forbedrede indkøbsbetingelser 
(Årsrapport 2015/16, 2015) og det forventes at vareforbruget fremadrettet kommer til 
at udgøre 53 % af nettoomsætningen. 
EBIT-marginalen forventes med udgangspunkt i ovenstående at stige med en moderat 
vækst på 0,25 % point pr. år fra det nuværende niveau på 15,06 %. 
 
EFFEKTIV SKATTEPROCENT PÅ EBIT 
Selskabsskatten er siden 2013 gradvist blevet nedsat fra oprindelig 25 % til i dag 22 %. 
En ændring af selskabsskatten vil have en mærkbar effekt på værdiskabelsen i Matas og 
selvom der har været politikere ude og tale for en yderligere nedsættelse, er det ikke 
sandsynligt, at der kan samles politisk opbakning om dette i den nære fremtid. Derfor 
vil der blive benyttet den nuværende effektive selskabsskatteprocent ved 
budgetteringen af skat på EBIT. 
 
CORE ANDET DRIFTSOVERSKUD EFTER SKAT 
Da der i analyseperioden ikke er positivt andet driftsoverskud, fravælges der at 
budgettere med andet driftsoverskud. 
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AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED 
 
ARBEJDSKAPITAL 
Investeringer i arbejdskapital har en tæt sammenhæng med udviklingen i salget, da det 
hovedsageligt udgøres af varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, leverandørgæld 
samt andre kortfristede driftsaktiver og driftsforpligtelser. Matas har hen over perioden 
forbedret arbejdskapitalen, hvor man har formået at næsten 3-doble forudbetalinger 
fra kunder samtidig med at leverandørgælden ligeledes er steget 25 %. Derfor 
budgetteres der med en mindre ændring i arbejdskapitalen hen over perioden, jf. bilag 
11 finansielle værdidrivere. 
 
ANLÆGSKAPITAL 
Anlægskapitalen udgør en meget markant andel af aktivmassen i Matas, hvor specielt 
goodwill og andre immaterielle aktiver udgør en meget stor andel af 
nettodriftsaktiverne. Aktivernes omsætningshastighed er steget hen over 
analyseperioden fra 0,72 i 2011/12 til 0,81 i 2015/16, da omsætningen i perioden er 
steget samtidig med at der har været et mindre fald i den investerede kapital. 
Overordnet set er der sket en kapitaltilpasning i nettodriftsaktiverne.  
Anlægsinvesteringerne har i analyseperioden ligget ganske stabilt, hvor de fra 2010/11 
og frem er reduceret fra DKK 4.242,2 mio. til DKK 4.147,2 mio., hvilket er en 
procentmæssig ændring på 3,1 %. Faldet i anlægskapitalen er primært som følge af 
afskrivninger på immaterielle aktiver. Historisk har anlægsinvesteringer omfattet IT-
relaterede investeringer, reinvesteringer i butiksnettet samt overtagne butikker. 
Investeringerne i Matas (Årsrapport 2015/16, 2015) forventes de kommende år at ligge 
i niveauet DKK 100 mio. Dette beløb forudsættes investeret de første 2 år, hvorefter det 
vil falde til et gennemsnitligt niveau på 2 % af nettoomsætningen.  
Afskrivningerne på anlægsaktiverne er hen over perioden steget med gennemsnitligt 3,3 
%, hvilket også tillægges som en fremtidig ændring af afskrivningerne. 
 
FINANSIEL GEARING 
Den finansielle gearing er, som det tidligere fremgik af rentabilitetsanalysen, faldet fra 
faktor 1,16 til faktor 0,59 i 2015/16, da Matas i perioden har formået et nedbringe den 
rentebærende gæld med ikke mindre end DKK 942,2 mio. Fra 2012/13 overstiger 
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egenkapitalen de nettofinansielle forpligtelser, hvorefter den finansielle gearing hastig 
reduceres de efterfølgende år.  
Nedbringelsen af rentebærende gæld og reducerede renteomkostninger, ses tydeligt af 
ovenstående figur, hvor den gennemsnitlige lånerente falder med næsten 60 %, hvilket 
bør føre til en lavere finansiel risiko samt forbedrede lånevilkår.   
Jf. årsrapporten 2015/16, er det et formuleret mål at have en rentebærende bruttogæld 
på DKK 1.600 – 1.800 mio., hvilket ikke var tilfældet pr. 31.3.2016, da bruttogælden var 
DKK 1.493,5 mio. Der har dog været en udvikling i gældsætningen, da det af 
delårsrapport 2016/17 fremgår, at Matas pr. 31.12.2016 havde en bruttogæld 1.688,6 
mio. og en nettorentebærende gæld på DKK 1.522,3 mio.  
Med udgangspunkt i ovenstående er det forventeligt med en stigning i de 
nettofinansielle forpligtelser og dermed en stigning i FGEAR faktoren, som ansættes til 
0,65 for hele perioden. 
 
CORE EFTER SKAT LÅNERENTE 
Det generelle renteniveau er historisk lavt uden udsigt til, at det i den kommende 
fremtid kommer til at stige væsentligt. Matas indgik den 1. juli 2013 en låneaftale med 
udløb den 30. juni 2018 (Årsrapport 2015/16, 2015)  med en effektiv rente på 
nettogælden i niveauet 1,4 – 1,5 % p.a. Renteniveauet for budgetteringen vil blive 
baseret på den opgivne rente, efter fradrag af skat. Det giver en rente på 1,17 % p.a. 
 
KAPITALSTRUKTUR 
Virksomhedens kapitalstruktur er en afvejning mellem finansiering via egenkapital og 
finansiering via øvrige kapitalindskydere, hvor kapitalomkostningerne er investorernes 
offerrente ved at investere i selskabet. Investorerne har en interesse i at inddrage gæld 
som en del af finansieringen af hensyn til selskabsskatter, da renterne er 
fradragsberettigede for selskaber. Ved at øge andelen af gæld i forhold til egenkapital, 
fås der lavere skattebetalinger og dermed et større cash flow til kapitalindskyderne. 
Gæld er en billigere finansieringsform end egenkapital, da renteudgifter skal afholdes 
før udbytter mv. til aktionærerne og gæld er bedre beskyttet i en konkurssituation, hvor 
aktionærerne er nederst i konkursordenen. 
I WACC beregningen skal der estimeres et forhold mellem gæld og egenkapital, hvilket 
kan være udfordrende, da selskabers kapitalstrukturer sjældent er statiske. Derfor vil 
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der, som det også nævnes, blive benyttet en langsigtet target-struktur som proxy for 
selskabet. For at finde fordelingen, vil der blive taget udgangspunkt i Matas’ historiske 
kapitalstruktur og dermed historiske værdier, selvom markedsværdien af egenkapitalen 
reelt indgår som en del af WACC. Dette er også omtalt som cirkularitetsproblemet, da 
man ønsker at estimere markedsværdien, men for at kunne estimere den, skal man have 
kendskab til den (Sørensen, 2012, s. 55). 
Jf. (Delårsrapport 2016/17, 2017) var der pr. 31.12.2016 noteret 39.291.492 aktier på 
Nasdaq Nordic og med en markedsværdi den 1.5.2017 på DKK 104,5 kan 
markedsværdien af egenkapitalen opgøres til DKK 4.105.960.914.  
Den i regnskabet bogførte nettorentebærende gæld antages at være opgjort til 
markedsværdi og udgjorde i regnskabsåret 2015/16 DKK 1.480.700.000 Den samlede 
værdi af Matas til brug for WACC kan derfor estimeres til DKK 5.586.660.914. 
 
WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC) 
WACC er det vægtede gennemsnit af afkastkravet for hver af de kapitalindskydere, der 
er i selskabet og til brug for fastlæggelsen af WACC vil der blive taget udgangspunkt i 
følgende relation: 

=  ( + )     (1 − ) + ( + )    
hvor følgende gælder: 
NFF  = Markedsværdien af nettofinansielle forpligtelser 
EK = Markedsværdien af egenkapital 

 = Afkastkrav på nettofinansielle omkostninger 
 = Afkastkrav på egenkapital 

t = Den marginale selskabsskattesats 
Relationen viser (Sørensen, 2012, s. 47), at afkastkravet udgøres af den relative værdi af 
egenkapitalen og nettogælden i forhold til den samlede værdi af selskabet og som det 
ligeledes fremgår, er der kun medtaget to typer af finansiering, egenkapital og 
rentebærende gæld. Relationen kan, i den udstrækning det er aktuelt, udvides til også 
at forholde sig til andre typer af finansiering som minoritetsinteresser og konvertible 
obligationer (Nørbjerg & Plenborg, 2009). 
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AFKASTKRAV PÅ NETTOFINANSIELLE OMKOSTNINGER 
Core efter skat lånerenten er tidligere blevet budgetteret til brug for proforma-
opgørelsen, hvor den blev estimeret til 1,17 % efter skat. For at efterprøve dette estimat, 
vil der nedenfor blive beregnet et afkastkrav på de nettofinansielle omkostninger i 
henhold til følgende relation: 

= +   (1 −  ) 
hvor følgende gælder: 

 = Risikofri rente 
 = Selskabsspecifikt tillæg 
 = Den marginale selskabsskattesats 

Som proxy for den risikofri rente benyttes ofte en 10-årig dansk statsobligation og 
Danske Stat 2027    havde pr. 28.4.2017 en effektiv rente 0,59 % (Nasdaq, 2017). 
Da Matas ikke er rated af et international ratingbureau, må der som alternativ 
konstrueres en syntetisk rating med udgangspunkt i et interest coverage ratio (Petersen 
& Plenborg, 2012, s. 161), der måler selskabets mulighed for at dække dets finansielle 
omkostninger og beregnes ved følgende relation: 

  =   
Ifølge bilag 4 den reformulerede resultatopgørelse havde Matas i regnskabsåret 
2015/16 en EBIT på DKK 515,58 mio. og nettofinansielle omkostninger før skat på DKK 
36,5 mio. Dette giver ved at indsætte i ovenstående en interest coverage ratio på 14,1. 
Da det ikke er muligt at få oplyst en rating for Matas, benyttes i stedet en syntetisk rating 
model udarbejdet af Aswath Damodaran (Damodaran, Ratings, Interest Coverage Ratios 
and Default Spread, 2017), hvor den beregnede ratio giver hvad der svarer til en triple A 
rating og et selskabsspecifikt tillæg på 0,6 %. 
Den risikofrie rente kan nu beregnes ved at indsætte i relationen: 

= (0,59 % + 0,60 %)  (1 − 0,22) = 0,93 % 
Til budgetteringen blev benyttet 1,17 % efter skat, men Matas vurderer i årsrapport 
2015/16 at renteniveauet på deres gæld ligger mellem 1,40 – 1,50 % før skat. Beregnes 
på baggrund af 1,4 % giver det en efter skat rente på 1,092 %. 
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AFKASTKRAV PÅ EGENKAPITALEN 
Afkastkravet på egenkapitalen er et væsentligt delelement af WACC, da det benyttes til 
at tilbagediskontere de cash flows, der tilfalder ejerne. Til at beregne afkastkravet 
benyttes ofte Capital Asset Pricing modellen (CAPM), der bygger på en række antagelser 
om at investorerne har ensartede forventninger til risiko og afkast, investorerne er 
risikoaverse og ønsker at maksimere det forventede afkast givet risikoen, det skal 
indeholde et risikofrit aktiv samt en markedsportefølje der er 100 % diversificeret. 
Diversificeringen medfører, at markedsporteføljen kun indeholder systematisk eller 
ikke-diversificerbar risiko (Sørensen, 2012, s. 43). 
Relationen for CAPM, er som følger: 

=  +    ( −  ) +    
hvor følgende gælder: 

 = Ejernes afkastkrav 
 = Risikofri rente 
 = Systematisk risiko på egenkapitalen 
 = Afkast på markedsporteføljen 

Som det fremgår af CAPM relationen er der tillagt en small cap premium, da der i følge 
blandt andre (Damodaran, Investment Valuation, 2012, s. 210) er bevis for at mindre 
kapitaliserede virksomheders aktier har højere afkast end de væsentligt større 
børsnoterede virksomheder med sammenlignelige betaværdier. Det kan føre til at 
CAPM relationen har tendens til at undervurdere risikoen, hvorved afkastet på 
egenkapitalen bliver for lav og værdiansættelsesmodellen kommer ud med en forkert 
vurderet virksomhed.  Som følge heraf, tillægges en small cap præmie: 

  = 3,0 % 
 
MARKEDSRISIKOPRÆMIE 
Markedsrisikopræmien bliver opgjort som forskellen mellem afkastet på 
markedsporteføljen og den risikofri rente, og er det tillæg investorerne skal have for at 
placere deres penge i risikofyldte aktiver, for den del af aktivets risiko, der ikke kan 
diversificeres som følge af generelle markedsbevægelser. 
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At opgøre en markedsrisikopræmie er behæftet med stor usikkerhed, da der blandt 
akademikere ikke er konsensus omkring hvilken metode der skal benyttes og da de 
estimater som fremkommer har markante udsving (Petersen & Plenborg, 2012, s. 264). 
I praksis er der tre tilgange som anvendes, hvor de to første er ex-ante metoder og 
fremadskuende og den tredje er bagudskuende og ex-post. Den første metode er en 
dividendemodel, hvor der implicit udledes en risikopræmie. Den anden model udleder 
en risikopræmie ved at der bliver foretaget en markedsundersøgelse og den tredje 
model ser på forskellen mellem historiske afkast på aktiemarkedet og historiske afkast 
for risikofrie renter. 
Petersen & Plenborg opsummerer ganske fint usikkerheden ved fastlæggelsen af 
markedsrisikopræmien da de siger ”[…] In summary, it can be concluded that there is 
uncertainty about which method(s) to use when determining the risk premium. In 
addition, there is incertainty about the true level of the risk premium […]” (Petersen & 
Plenborg, 2012, s. 264). 
Der henvises til Aswath Damodaran (Damodaran, Country Default Spreads and Risk 
Premiums, 2017) der løbende foretager beregninger på markedsrisikopræmier og som 
har estimeret risikopræmien til: 

= 5,69 % 
 
BETAVÆRDI  
Som en del af CAPM indgår Beta, som udtrykker hvor meget en aktie ændrer sig i forhold 
til markedet/indekset og er proxy for den systematiske risiko, der ikke kan 
bortdiversificeres. Beta kan rent intuitivt inddeles i 4 kategorier i forhold til risikoen. 

= 0 Risikofri investering 
 < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 
= 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

 > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 
Ved beta på 1 antages det, at selskabet har samme risiko som aktiemarkedet som helhed 
og ved en værdi over 1 eller under 1, har selskabet højere henholdsvis lavere risiko. Der 
er flere forskellige metoder hvorpå det er muligt at estimere beta, og en bagudskuende 
metode er med udgangspunkt i en analyse af historiske aktiekurser, hvor den aktie, der 
ligger til grund for betaberegningen, matches op i mod et bredt aktieindeks, som antages 
at have diversificeret ikke-systematisk risiko bort. Beta fremkommer som kovariansen 
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mellem observationerne. Beta kan også estimeres ud fra nogle fundamentale subjektive 
risikofaktorer, der inddrager selskabets driftsmæssige og finansielle risici. Flere 
finansielle dataleverandører tilbyder også på baggrund af egne estimater betaværdier 
og i nærværende projekt er der valgt en betaværdi fra den finansielle dataleverandør 
Reuters (Reuters, 2017), der har estimeret til følgende: 

= 0,56 
En betaværdi på 0,56 forekommer umiddelbar lav for et selskab som Matas, der driver 
virksomhed i B-2-C markedet, hvor driften er korreleret med forbrugernes 
privatøkonomi. Samtidig fremgår det også af (Petersen & Plenborg, 2012) at der 
observeres markante forskelle i de tilgængelige betaværdier, som forskellige 
leverandører offentliggør. Derfor foretages der et aktivt valg i forhold til ovenstående 
betaværdi, hvor der for at få beta til at nærme sig gennemsnittet på 1 foretages en 
justering ved hjælp af følgende relation (Koller, Goedhart, & Wessels, 2015, s. 299): 

 = 0,33  0,67 (0,56) = 0,7052 
 
ESTIMERING AF WACC 
Med ovenstående delelementer beregnet, vil WACC for Matas nu kunne fastlægges i 
henhold til den tidligere omtalte relation: 

=  0,59 +  0,7052  (5,69 −  0,59)  + 3,0 = 7,17 % 
 

=  . . .
( . . . )   0,93  (1 − 0,22) +  . . .

( . . . )   7,17 = 5,46 % 
 
VÆRDIANSÆTTELSE 
 
DISCOUNTED CASH FLOW MODEL 
Som det også fremgik af metodeafsnittet, vil der i det følgende blive taget udgangspunkt 
i en Discounted Cash Flow model, nærmere bestemt Enterprise modellen, der 
tilbagediskonterer det fremtidige frie cash flow fra driften, hvorved værdien af 
virksomheden (Enterprise) bestemmes. Det er det cash flow fra driftsaktiviteten 
fratrukket cash flow fra investeringsaktiviteten, der er interessant, da det sikrer 
selskabets fortsatte drift og eventuelle vækst.  
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Modellen opererer på et indirekte niveau, hvor det frie cash flow kan sammenfattes i 
følgende relation: 

=  − ( −  ) 
Når det frie cash flow for selskabet kendes, kan virksomhedsværdien (Enterprise Value) 
sammenfattes i følgende formel, hvor 1. led og 2. led udgør virksomhedsværdien 
(Sørensen, 2012). Når værdien er beregnet fratrækkes herefter gælden, hvilket 
efterlader egenkapitalværdien af selskabet. 

=  (1 +  ) +  ( − )(1 +  ) −   

 
2. led eller terminalværdien af DCF modellen er en uendelig annuitet, da det frie cash 
flow forudsættes at vokse i al evighed med væksten (g). Dette er samtidig også et af 
kritikpunkterne mod modellen, da størstedelen af værdien ligger i terminalperioden, 
hvorved den bliver følsom over for selv små ændringer i WACC og i den fastsatte vækst 
fra PESTEL-analysen (Petersen & Plenborg, 2012, s. 217).  
I foregående afsnit blev budgettet til brug for værdiansættelsen fastlagt og der henvises 
til bilagene 11 og 12 for de nærmere data, der vil indgå i værdiansættelsen. 
Markedsværdien for Matas jf. bilag 13 DCF beregning pr. 1. maj 2017 opgøres til DKK 
242,50 pr. aktie, hvilket må siges at være væsentligt over den i markedet observerede 
kurs pr. samme dato, som var på DKK 104,50. Da kursen er beregnet på baggrund af 
afslutningen af balancen den 31. marts 2016 skal kursen fremskrives 13 måneder med 
egenkapitalomkostningen. Dermed bliver kursen DKK 242,50 x (1 + 0,0717 x 1,083) = 
DKK 263,33 (Sørensen, 2012, s. 264). 
 
ADJUSTED PRESENT VALUE 
APV modellen er en variant af ovenstående DCF model, hvor skatteskjoldet på den 
rentebærende gæld diskonteres uafhængigt af det frie cash flow fra driften, hvorfor der 
ikke kan diskonteres med WACC der indeholder et skatteelement. Udgangspunktet for 
modellen er er en antagelse om at virksomheden er gældfri, hvorfor 
diskonteringsfaktoren i stedet bliver investorernes afkastkrav på virksomhedens 
egenkapital. I praksis estimeres afkastkravet ved at tage udgangspunkt i den gearede 
beta på egenkapitalen, som blev bestemt ovenfor og med følgende relation estimeres 
en ugearet beta (Petersen & Plenborg, 2012, s. 225 ff.): 
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=  1 + ,   = 0 

Ved at indsætte i ovenstående relation kommer man frem til en ugearet beta på: 
=  0,7052

1 +  1.480.700.0004.105.960.914
= 0,518 

 
Afkastkravet til egenkapitalen kan de beregnes som: 
 

=  0,59 +  0,518  (5,69 −  0,59)  + 3,0 = 6,23 % 
 
Markedsværdien for Matas jf. bilagene 14 og 15 pr. 1. maj 2017 opgøres til DKK 193,50 
pr. aktie, hvilket ligeledes er væsentligt over den i markedet observerede kurs pr. samme 
dato, som var på DKK 104,50. Kursen fremskrives med 13 måneder til DKK 193,50 x (1 + 
0,0623 x 1,083) = DKK 206,56. 
 
KONKLUSION 
Matas er en spændende virksomhed der har været igennem en ligeså spændende 
historie fra det var et simpelt indkøbssamarbejde mellem nogle selvstændige 
materialister, til at butikkerne blev mere og mere sammentømrede med et fælles 
udtryk, kultur og identitet og til i dag, hvor det er en professionel detailkæde med en 
genkendelsesgrad som kun få andre virksomheder. 
I den strategiske analyse blev Matas stresstestet i forhold til den omverden, selskabet 
er en del af. På det overordnede økonomiske plan, kunne det konstateres, at Matas ikke 
er specielt udsat i perioder med lav vækst, da en stor del af deres produktportefølje 
udgøres af basisvarer, der i stor udstrækning ikke påvirkes så meget af faldende eller 
generel lav købekraft. Matas har også vist at de har viljen til at investere, da man gennem 
flere år har investeret i nye it-systemer til at kortlægge deres kunders adfærd, hvilket 
giver fordele på flere områder. Matas kan via deres Club Matas med mere end 1.6 mio. 
medlemmer kommunikere meget målrettet og samtidig giver det unik information om 
produktefterspørgsel, ligesom det er koblet op det fuldautomatiserede 
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varebestillingssystem, som benyttes af alle kædens butikker. Systemet har ved hjælp af 
forecast og automatiserede ordrer nedbragt lagerbindingen med 40%. 
Matas har en helt unik distributionsplatform med butikker i alle større byer i Danmark, 
som samtidig giver dem adgang til at indgå selektive aftaler med leverandører, der via 
Matas’ veluddannede personale kan rådgive og markedsføre mærkevarer. 
I et brancheperspektiv har det vist sig, at Matas er mere konkurrenceudsat end tidligere, 
hvor Normal på få år har opbygget en landsdækkende kæde af butikker, som 
konkurrerer inden for mange af Matas’ produkter. Matas erkender også konkurrencen 
og har som modtræk introduceret et koncept med faste lave priser. 
Rentabiliteten i Matas har, som det også fremgik af analysen ovenfor, været stigende 
hen over analyseperioden, hvor både ROE og ROIC er steget, dog med en nedgang i 
2012/13, da Matas har haft usædvanlige poster i forbindelse med børsnoteringen i 2013. 
Disse poser medførte forværrede nøgletal, men siden da, er rentabiliteten igen steget 
med en øget overskudsgrad og omsætningshastighed 
Budgetteringen bærer præg af, at Matas befinder sig i en moden branche med lav vækst 
og en generel øget konkurrence fra aktører og fra en liberaliseret apotekerbranche. Fra 
den strategiske analyse blev det også konkluderet, at den fremtidige vækst måske nok 
er stigende, men det er en langsom opstigning. 
Sammenholdes aktiekursen som beregnet i DCF modellen på DKK 242,50 og fremskrevet 
til DKK 263,33 og den i APV modellen beregnede aktiekurs på DKK 193,50 og fremskrevet 
til DKK 206,56 med den kurs som Matas blev handlet til pr. 1. maj 2017, er de voldsomt 
overvurderede. Man bør derfor stille sig undrende over estimaterne, da den strategiske 
og finansielle analyse ikke har givet anledning til kursværdier som overperformer den i 
markedet handlede kurs. Som analytiker af Matas, eller for dens sags skyld et hvilket 
som helst andet selskab, er det udfordrende at værdiansætte i det nuværende lavrente-
miljø. De værdiansættelsesmodeller der er konsensus omkring, håndterer ikke lave 
vækstrater og lave renter specielt godt, da værdierne som udgangspunkt ikke afspejler 
de værdier som selskaberne bliver handlet til. For at optimere 
værdiansættelsesmodellerne til virkeligheden er det nødvendigt, at skrue på en masse 
variable for at få kapitalomkostningerne til at stige. I nærværende projekt er der 
benyttet beta smoothing, for at få beta til tilnærme sig 1, som beta pr. definition 
bevæger sig imod og der er lagt en illikviditetspræmie til afkastkravet til egenkapitalen. 
Alt dette er gjort for at undgå at værdiansættelsesmodellerne bryder sammen og ikke 
formår at forklare virkeligheden.  
 



 Strategisk regnskabsanalyse & værdiansættelse 
Hovedopgave  Matas A/S 
 

68 
 

BILAG 1 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalindkomstopgørelse Artsopdelt
Beløb i DKK mio. 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12 2010/ 11
Omsætning 3.426,1 3.433,3 3.344,5 3.200,0 3.097,2 2.991,6
Vareforbrug -1.821,6 -1.838,3 -1.803,2 -1.728,8 -1.683,4 -1.644,3
Bruttoresultat 1.604,5 1.595,0 1.541,3 1.471,2 1.413,8 1.347,3
Andre driftsindtægter 1,4 0,2
Andre driftsomkostninger 0,0 -0,1 0,0 -0,6
Andre eksterne omkostninger -296,0 -292,3 -314,6 -302,6 -276,7 -259,7
Personale omkostninger -656,4 -642,2 -626,9 -579,7 -558,4 -557,1
Af- og nedskrivninger -138,5 -134,3 -135,4 -132,5 -126,6 -132,0
Resultat af primær drift 513,6 526,2 464,4 456,3 453,5 398,1
Finansielle indtægter 7,1 0,1 0,9 8,1 6,1 10,3
Finansielle omkostninger -43,6 -64,6 -83,4 -88,7 -138,7 -193,7
Resultat før skat 477,1 461,7 381,9 375,7 320,9 214,7
Skat af årets resultat -112,6 -121,4 -133,0 -112,7 -101,5 -72,4
Årets resultat 364,5 340,3 248,9 263,0 219,4 142,3
Anden totalindkomst
Valutakursregulering, udenlandske enheder 0,0 0,1 0,3
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 44,6
Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 -11,2
Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,1 33,7
Totalindkomst i alt 364,5 340,3 248,7 263,0 219,5 176,0
Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie, DKK 9,17 8,39 6,12 6,45 - -
Udvandet resultat pr. aktie, DKK 9,11 8,38 6,11 6,45 - -
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BILAG 2 BALANCE 

 

Balance
Beløb i DKK mio. 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011
LANGFRISTEDE AKTIVER
Goodwill 3.691,0 3.691,0 3.684,7 3.580,3 3.558,3 3.556,20
Varemærker og navnerettigheder 435,7 509,7 583,6 657,5 731,4 805,3
Andelsbeviser 3,9 3,9 3,9 3,9 5,8 5,8
Andre immaterielle aktiver 37,2 39,4 41,0 4,6 5,0 4,3
Immaterielle aktiver i alt 4.167,8 4.244,0 4.313,2 4.246,3 4.300,5 4.371,6
Grunde og bygninger 96,5 98,7 101,2 101,1 103,6 105,2
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 67,3 53,2 50,5 69,7 64,4 57,9
Indretning af lejede lokaler 10,0 13,6 21,1 28,6 39,1 37,4
Materielle aktiver i alt 173,8 165,5 172,8 199,4 207,1 200,5
Udskudte skatteaktiver 16,0 18,0 15,9 15,7 14,1 16,3
Deposita 36,9 36,2 34,7 31,0 29,7 27,2
Andre værdipapirer og kapitalandele 0,9 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1
Andre langfristede aktiver i alt 53,8 55,5 51,9 47,8 44,9 44,6
Langfristede aktiver i alt 4.395,4 4.465,0 4.537,9 4.493,5 4.552,5 4.616,7
KORTFRISTEDE AKTIVER
Varebeholdninger 662,8 662,1 607,3 601,8 542,9 612,5
Tilgodehavender fra salg 29,5 34,3 54,4 89,7 87,2 78,3
Tilgodehavender selskabsskat 129,5 112,3 116,4 26,1 6,8 0,1
Andre tilgodehavender 4,5 2,6 9,5 1,5 2,2 12,8
Periodeafgræsningsposter 23,7 19,0 22,1 21,1 12,5 10,0
Likvide  beholdninger 69,9 41,5 140,0 536,6 392,3 326,3
Kortfristede aktiver i alt 919,9 871,8 949,7 1.276,8 1.043,9 1.040,0
Aktiver i alt 5.315,3 5.336,8 5.487,6 5.770,3 5.596,4 5.656,7
PASSIVER
Aktiekapital 100,7 101,9 101,9 101,7 101,7 101,7
Overkurs ved emmission 1.787,3 1.787,3 1.787,3 1.786,4 1.786,4 1.786,4
Reserve for valutakursregulering 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4
Reserve for egne aktier -137,4 -85,7 -10,5 -0,1 -0,1 0,0
Overført totalindkomst 653,6 603,2 496,6 0,0 207,9 -11,5
Foreslået udbytte for regnskabsåret 253,8 236,5 224,3 470,9
Egenkapital i alt 2.658,3 2.643,5 2.599,9 2.359,4 2.096,4 1.877,0
Udkudt skat 248,2 263,9 297,5 356,4 368,4 372,9
Kreditinstitutter 1.493,5 1.560,6 1.762,7 2.057,2 2.283,8 2.435,1
Anden gæld 22,8 28,1 13,1 1,6 1,6 1,6
Langfristede forpligtelser i alt 1.764,5 1.852,6 2.073,3 2.415,2 2.653,8 2.809,6
Kreditinstitutter 0,0 45,3 0,0 226,7 167,0 359,1
Forudbetalinger fra kunder 149,8 141,2 129,8 96,8 75,2 66,6
Leverandørgæld 584,2 499,5 529,7 535,9 466,8 420,3
Anden gæld 158,5 154,7 154,9 136,3 137,2 119,2
Selskabsskat 4,9
Kortfristede forpligtelser i alt 892,5 840,7 814,4 995,7 846,2 970,1
Forpligtelser i alt 2.657,0 2.693,3 2.887,7 3.410,9 3.500,0 3.779,7
Passiver i alt 5.315,3 5.336,8 5.487,6 5.770,3 5.596,4 5.656,7
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BILAG 3 REFORMULERET BALANCE 
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BILAG 4 REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE 

 
 
 
 

Reformuleret resultatopgørelse
Beløb i DKK mio. 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12 2010/ 11
Omsætning
Beauty 2.452,2 2.447,0 2.351,1 2.195,1 2.086,7
Vital 374,8 347,9 324,4 301,5 301,9
Material 274,7 287,6 277,1 256,9 263,1
Medicare 182,5 186,2 171,8 173,3 167,7
Øvrige butikker inkl. Sverige 26,7 39,0 35,1 26,9 27,9
I alt fra egne butikker 3.310,9 3.307,7 3.159,5 2.953,7 2.847,3
Engrossalg til associerede butikker m.v. 115,2 125,6 185,0 246,3 249,9
Nettoomsætning 3.426,1 3.433,3 3.344,5 3.200,0 3.097,2 2.991,6
Vareforbrug -1.821,6 -1.838,3 -1.803,2 -1.728,8 -1.683,4 -1.644,3
Andre eksterne omkostninger -296,0 -292,3 -289,8 -281,0 -276,7 -259,7
Personale omkostninger -656,4 -642,2 -616,8 -579,7 -558,4 -557,1
Driftsomkostninger -2.774,0 -2.772,8 -2.709,8 -2.589,5 -2.518,5 -2.461,1
Afskrivninger (note 2) -136,3 -134,3 -135,4 -131,9 -115,9 -118,7
Resultat af primær drift, (EBIT) 515,8 526,2 499,3 478,6 462,8 411,8
skat på EBIT -120,6 -136,3 -164,3 -136,8 -130,3 -104,7
NOPAT 395,2 389,9 335,0 341,8 332,5 307,1
Usædvanlige driftsoverskud før skat
Usædvanlige driftsindtægter 1,4 0,2
Usædvanlige driftsomkostninger -0,6
Andre omkostninger relateret til IPO -19,8 -16,0
Bonus til nøglemedarbejdere ved IPO -10,1
Ydelser vedr. strategisk gennemgang -5,6
Assistance ved koncernens 2 skattesager -2,3
Assistance i forbindelse med børsnoteringen -1,0
Transaktionsomkostninger ved køb af dattervirksomhed -1,7
Tab ved salg af materielle aktiver -0,1 0,0
Skatteskjold 0,0 0,0 9,3 5,1 -0,3 0,1
Andet driftsoverskud efter skat 0,0 0,0 -25,6 -16,6 1,1 -0,3
Nedskrivninger (note 2) -2,2 0,0 0,0 -0,6 -10,7 -13,3
Dirty surplus 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,1 33,7
Samlet resultat efter skat 393,0 389,9 309,2 324,6 323,0 327,2
Finansielle indtægter 7,1 0,1 0,9 8,1 6,1 10,3
Finansielle omkostninger -43,6 -64,6 -83,4 -88,7 -138,7 -193,7
Nettofinansielle omkostninger før skat -36,5 -64,5 -82,5 -80,6 -132,6 -183,4
Skatteskjold 8,0 14,9 22,0 19,0 29,1 32,2
Nettofinansielle omkostninger efter skat -28,5 -49,6 -60,5 -61,6 -103,5 -151,2
Totalindkomst i alt 364,5 340,3 248,7 263,0 219,5 176,0
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BILAG 5 SALGSVÆKST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salgsvækst
Beløb i DKK mio. 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12 CAGR
Omsætning
Beauty 2.452,2 2.447,0 2.351,1 2.195,1 2.086,7 3,28%
Vital 374,8 347,9 324,4 301,5 301,9 4,42%
Material 274,7 287,6 277,1 256,9 263,1 0,87%
Medicare 182,5 186,2 171,8 173,3 167,7 1,71%
Øvrige butikker inkl. Sverige 26,7 39,0 35,1 26,9 27,9 -0,88%
I alt fra egne butikker 3.310,9 3.307,7 3.159,5 2.953,7 2.847,3 3,06%
Engrossalg til associerede butikker m.v. 115,2 125,6 185,0 246,3 249,9 -14,35%
Nettoomsætning 3.426,1 3.433,3 3.344,5 3.200,0 3.097,2 2,04%

Ændring i procent år til år 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Omsætning
Beauty 0,2% 4,1% 7,1% 5,2%
Vital 7,7% 7,2% 7,6% -0,1%
Material -4,5% 3,8% 7,9% -2,4%
Medicare -2,0% 8,4% -0,9% 3,3%
Øvrige butikker inkl. Sverige -31,5% 11,1% 30,5% -3,6%
I alt fra egne butikker 0,1% 4,7% 7,0% 3,7%
Engrossalg til associerede butikker m.v. -8,3% -32,1% -24,9% -1,4%
Nettoomsætning -0,2% 2,7% 4,5% 3,3%
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BILAG 6 NØGLETAL 

 
 
 

Nøgletal
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12

Totalindkomst 364,5           340,3           248,7           263,0           219,5           
EK (gns.) 2.650,9        2.621,7        2.479,7        2.227,9        1.986,7        
ROE 13,75% 12,98% 10,03% 11,80% 11,05%

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12
Samlet driftsoverskud efter skat 393,0           389,9           309,2           324,6           323,0           
Nettodriftsaktiver 4.204,6        4.269,7        4.203,9        4.166,1        4.284,2        
ROIC 9,35% 9,13% 7,36% 7,79% 7,54%

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12
Samlet driftsoverskud efter skat 393,0           389,9           309,2           324,6           323,0           
Nettoomsætning 3.426,1            3.433,3            3.344,5            3.200,0            3.097,2            
OG 11,47% 11,36% 9,25% 10,14% 10,43%

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12
Nettoomsætning 3.426,1            3.433,3            3.344,5            3.200,0            3.097,2            
Nettodriftsaktiver 4.204,6        4.269,7        4.203,9        4.166,1        4.284,2        
AOH 0,81             0,80             0,80             0,77             0,72             
1/AOH 1,23                  1,24                  1,26                  1,30                  1,38                  

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12
FGEAR 0,59             0,63             0,70             0,87             1,16             
SPREAD (%) 7,51% 6,12% 3,85% 4,61% 3,03%
Gearingseffekt (%) 4,40% 3,85% 2,67% 4,01% 3,51%

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12
NFF (gns.) 1.553,7        1.648,0        1.724,3        1.938,2        2.297,5        
EK (gns.) 2.650,9        2.621,7        2.479,7        2.227,9        1.986,7        
FGEAR 0,59             0,63             0,70             0,87             1,16             

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12
SPREAD 7,51% 6,12% 3,85% 4,61% 3,03%
ROIC 9,35% 9,13% 7,36% 7,79% 7,54%
r 1,84% 3,01% 3,51% 3,18% 4,51%
NFO efter skat (NFEAT) -28,5 -49,6 -60,5 -61,6 -103,5
NFF (gns.) 1553,7 1648,0 1724,3 1938,2 2297,5
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BILAG 7 TRENDANALYSE RESULTATOPGØRELSE 

 
 
 

Trendanalyse reformuleret resultatopgørelse
Basisår=100

Beløb i DKK mio. 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/12
Omsætning
Beauty 117,5 117,3 112,7 105,2 100,0
Vital 124,1 115,2 107,5 99,9 100,0
Material 104,4 109,3 105,3 97,6 100,0
Medicare 108,8 111,0 102,4 103,3 100,0
Øvrige butikker inkl. Sverige 95,7 139,8 125,8 96,4 100,0
I alt fra egne butikker 116,3 116,2 111,0 103,7 100,0
Engrossalg til associerede butikker m.v. 46,1 50,3 74,0 98,6 100,0
Nettoomsætning 110,6 110,9 108,0 103,3 100,0
Vareforbrug 108,2 109,2 107,1 102,7 100,0
Andre eksterne omkostninger 107,0 105,6 104,7 101,6 100,0
Personale omkostninger 117,6 115,0 110,5 103,8 100,0
Driftsomkostninger 110,1 110,1 107,6 102,8 100,0
Afskrivninger (note 2) 117,6 115,9 116,8 113,8 100,0
Resultat af primær drift, (EBIT) 111,5 113,7 107,9 103,4 100,0
skat på EBIT 92,5 104,6 126,1 105,0 100,0
NOPAT 118,9 117,3 100,8 102,8 100,0
Usædvanlige driftsoverskud før skat
Usædvanlige driftsindtægter 1,4
Usædvanlige driftsomkostninger
Andre omkostninger relateret til IPO -19,8 -16,0
Bonus til nøglemedarbejdere ved IPO -10,1
Ydelser vedr. strategisk gennemgang -5,6
Assistance ved koncernens 2 skattesager -2,3
Assistance i forbindelse med børsnoteringen -1,0
Transaktionsomkostninger ved køb af dattervirksomhed -1,7
Tab ved salg af materielle aktiver -0,1 0,0
Skatteskjold 0,0 0,0 12,2 6,5 -0,4
Andet driftsoverskud efter skat 0,0 0,0 -2.342,6 -1.517,9 100,0
Nedskrivninger (note 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dirty surplus 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,1
Samlet resultat efter skat 121,7 120,7 95,7 100,5 100,0
Finansielle indtægter 116,4 1,6 14,8 132,8 100,0
Finansielle omkostninger 31,4 46,6 60,1 64,0 100,0
Nettofinansielle omkostninger før skat 27,5 48,6 62,2 60,8 100,0
Skatteskjold 27,4 51,2 75,6 65,3 100,0
Nettofinansielle omkostninger efter skat 27,6 47,9 58,5 59,5 100,0
Totalindkomst i alt 166,1 155,0 113,3 119,8 100,0
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BILAG 8 TRENDANALYSE REFORMULERET BALANCE 

 

Trendanalyse reformuleret balance
Basisår = 100

Beløb i DKK mio. 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

Goodwill 103,7 103,7 103,6 100,6 100,0
Varemærker og navnerettigheder 59,6 69,7 79,8 89,9 100,0
Andelsbeviser 67,2 67,2 67,2 67,2 100,0
Andre immaterielle aktiver 744,0 788,0 820,0 92,0 100,0
Immaterielle langfristede aktiver i alt 96,9 98,7 100,3 98,7 100,0
Grunde og bygninger 93,1 95,3 97,7 97,6 100,0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 104,5 82,6 78,4 108,2 100,0
Indretning af lejede lokaler 25,6 34,8 54,0 73,1 100,0
Materielle langfristede aktiver i alt 83,9 79,9 83,4 96,3 100,0
Udskudte skatteaktiver 113,5 127,7 112,8 111,3 100,0
Deposita 124,2 121,9 116,8 104,4 100,0
Andre værdipapirer og kapitalandele 81,8 118,2 118,2 100,0 100,0
Tilgodehavender selskabsskat 112.300,0 116.400,0 26.100,0 6.800,0 100,0
Udkudt skat 67,4 71,6 80,8 96,7 100,0
Andre langfristede aktiver i alt 59,8 64,1 75,5 95,4 100,0
Anlægskapital 99,2 100,4 101,4 98,9 100,0
Varebeholdninger 122,1 122,0 111,9 110,8 100,0
Tilgodehavender fra salg 33,8 39,3 62,4 102,9 100,0
Andre tilgodehavender 204,5 118,2 431,8 68,2 100,0
Periodeafgræsningsposter 189,6 152,0 176,8 168,8 100,0
Likvide beholdninger 110,6 110,9 108,0 103,3 100,0
Kortfristede driftsaktiver i alt 129,5 126,7 123,5 113,1 100,0
Kreditinstitutter 12,6 0,0 63,1 46,5 100,0
Forudbetalinger fra kunder 199,2 187,8 172,6 128,7 100,0
Leverandørgæld 125,1 107,0 113,5 114,8 100,0
Anden gæld 122,4 119,5 119,6 105,3 100,0
Kortfristede driftsforpligtelser i alt 132,9 118,5 121,3 114,5 100,0
Arbejdskapital -74,4 625,3 259,6 28,9 100,0
Nettodriftsaktiver 98,7 101,8 101,8 98,7 100,0
Overkydende likviditet 9,9 2,0 29,5 139,7 100,0
Finansielle aktiver 9,9 2,0 29,5 139,7 100,0
Kreditinstitutter 65,4 68,3 77,2 90,1 100,0
Anden gæld 296,1 364,9 170,1 0,0 100,0
Finansielle forpligtelser 61,7 66,5 72,2 92,9 100,0
Nettofinansielle forpligtelser 70,6 77,6 79,6 84,8 100,0
Egenkapital i alt 126,8 126,1 124,0 112,5 100,0
Samlet finansiering 98,7 101,8 101,8 98,7 100,0
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BILAG 9 DEKOMPONERET OVERSKUDSGRAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekomponering OG
2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Vareforbrug -53,17% -53,54% -53,92% -54,03% -54,35%
Driftsomkostninger -27,80% -27,22% -27,11% -26,90% -26,96%
EBITDA-margin 19,03% 19,24% 18,98% 19,08% 18,68%
Afskrivninger -3,98% -3,91% -4,05% -4,12% -3,74%
EBIT-margin 15,06% 15,33% 14,93% 14,96% 14,94%
Skat på EBIT -3,52% -3,97% -4,91% -4,27% -4,21%
NOPAT-margin 11,54% 11,36% 10,02% 10,68% 10,74%
Core andet driftsoverskud, efter skat 0,00% 0,00% -0,77% -0,52% 0,04%
Nedskrivninger -0,06% 0,00% 0,00% -0,02% -0,35%
Samlet OG 11,47% 11,36% 9,25% 10,14% 10,43%
Bruttoavance 46,83% 46,46% 46,08% 45,98% 45,65%
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BILAG 10 DEKOMPONERET AOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dekomponering AOF
Inverse omsætningshastigheder 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12
Nettodriftsaktiver/nettooms. 1,23 1,24 1,26 1,30 1,38
Varebeholdninger/nettooms. 0,19 0,18 0,18 0,18 0,19
Tilgodehavender fra salg/nettooms. 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03
Andre kortfristede driftsaktiver/nettoms. 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Leverandørgæld/nettooms. -0,16 -0,15 -0,16 -0,16 -0,14
Andre kortfristede driftsforplig./nettooms. -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03
Arbejdskapital/nettooms. 0,01              0,01          0,00          0,00          0,02          
Immaterielle aktiver/nettooms. 1,23 1,25 1,28 1,34 1,40
Materielle aktiver/nettooms. 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
Netto andre langfristede driftsakt./nettooms. -0,06 -0,07 -0,08 -0,10 -0,11
Anlægskapital/nettooms. 1,22 1,23 1,25 1,30 1,36
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BILAG 11 FINANSIELLE VÆRDIDRIVERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminalår
2016/17 E 2017/18 E 2018/19 E 2019/20 E 2020/21 E 2021/22 E

Salgsvækstrate
Beauty 2,00% 3,00% 3,50% 4,00% 4,00% 2,00%
Material 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,10% 2,00%
Vital 5,50% 6,00% 6,75% 7,00% 8,00% 2,00%
Medicare 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Øvrige -2,00% -2,00% 10,00% 15,00% 20,00% 2,00%
Engrossalg -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% -14,00% 2,00%
Primo arbejdskapital/ salg -0,002393 -0,002305 -0,002234 -0,002234 -0,002234 -0,002234
Primo anlægskapital/ salg 1,190315 1,188404 1,178516 1,158718 1,136266 1,136266
Core EBIT-margin 15,31% 15,56% 15,81% 16,06% 16,31% 16,56%
Effektiv skatteprocent på EBIT 21,83% 21,83% 21,83% 21,83% 21,83% 21,83%
Core andet DO/ salg 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Finansiel gearing primo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Core efter skat lånerente ( r ) 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17%

Budgetperiode
Forecast

Finansielle værdidrivere
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BILAG 12 PROFORMA-OPGØRELSE DCF 

 
 
 
 
 
 
 

Proforma-opgørelse til DCF
Terminalår

2016/17 E 2017/18 E 2018/19 E 2019/20 E 2020/21 E 2021/22 E
Resultatopgørelse
Beauty 2.501,2 2.576,3 2.666,5 2.773,1 2.884,0 2.941,7
Material 276,1 277,7 279,7 281,9 284,7 290,4
Vital 395,4 419,1 447,4 478,8 517,1 527,4
Medicare 186,2 189,9 193,7 197,5 201,5 205,5
Øvrige 26,2 25,6 28,2 32,4 38,9 39,7
Engrossalg 99,1 85,2 73,3 63,0 54,2 55,3
Nettoomsætning 3.484,1 3.573,9 3.688,7 3.826,8 3.980,4 4.060,0
Core driftsoverskud fra salg, efter skat 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
Core andet driftsoverskud, efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Core samlet driftsoverskud, efter skat 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
Core nettofinansielle omkostninger, efter skat -19,1 -19,5 -20,0 -20,4 -20,8 -21,2
Nettooverskud 397,9 415,2 435,9 460,0 486,7 504,3
Balance (primo)
Anlægskapital 4.147,2 4.247,2 4.347,2 4.434,1 4.522,8 4.613,3
Arbejdskapital -8,2 -8,2 -8,5 -8,9 -9,1 -9,1
Nettodriftsaktiver 4.139,0 4.239,0 4.338,7 4.425,3 4.513,8 4.604,2
Nettofinansielle forpligtelser 1.630,5 1.669,9 1.709,2 1.743,3 1.778,1 1.813,8
Egenkapital 2.508,5 2.569,1 2.629,5 2.682,0 2.735,6 2.790,4
Samlet finansiering 4.139,0 4.239,0 4.338,7 4.425,3 4.513,8 4.604,2
Pengestrømsopgørelse
Samlet driftsoverskud 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
(- ∆ nettodriftsaktiver) 100,0 99,7 86,6 88,5 90,5 92,1
(= FCF) 317,0 335,0 369,3 391,9 417,0 433,5
Gældsfinansiering -20,3 -19,7 -14,1 -14,5 -14,8 -15,1
Nettodividende 337,3 354,7 383,4 406,4 431,9 448,5
Samlet finansiering 317,0 335,0 369,3 391,9 417,0 433,5
Nøgletal
AOH 0,84 0,85 0,86 0,87 0,89 0,89
1/AOH 1,188 1,172 1,163 1,145 1,123 1,123
ROE 15,40% 16,35% 16,77% 17,32% 17,97% 18,25%
ROIC 9,61% 9,91% 10,16% 10,50% 10,89% 11,06%
Vækst EK 2,42% 2,35% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Vækst nettodriftsaktiver 2,42% 2,35% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Regnskabsår Budgetperiode
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BILAG 13 DCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCF Terminal-
periode

DKK, mio. 2016/17 E 2017/18 E 2018/19 E 2019/20 E 2020/21 E 2021/22 E
Driftsoverskud (DO) 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
Nettodriftsaktiver (NDA) 4.139,0 4.239,0 4.338,7 4.425,3 4.513,8 4.604,2
FCF = DO - ∆ NDA 317,0 335,0 369,3 391,9 417,0 433,5
Diskonteringsfaktor 1,0546 1,1122 1,1729 1,2369 1,3045
PV FCF 300,6 301,2 314,8 316,8 319,7

Terminalværdi 12.528,5
PV FCF budgetperiode 1.553,1
PV terminalværdi 9.604,1
Enterprise value 11.157,3

Markedsværdi af NFF 1.630,5
Værdi af EK 9.526,8
Værdi pr. aktie 242,5
Vækst (g) 0,02

Budgetperiode
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BILAG 14 PROFORMA-OPGØRELSE APV 

 
 
 
 
 
 
 

Proforma-opgørelse APV
Terminalår

2016/17 E 2017/18 E 2018/19 E 2019/20 E 2020/21 E 2021/22 E
Resultatopgørelse
Beauty 2.501,2 2.576,3 2.666,5 2.773,1 2.884,0 2.941,7
Material 276,1 277,7 279,7 281,9 284,7 290,4
Vital 395,4 419,1 447,4 478,8 517,1 527,4
Medicare 186,2 189,9 193,7 197,5 201,5 205,5
Øvrige 26,2 25,6 28,2 32,4 38,9 39,7
Engrossalg 99,1 85,2 73,3 63,0 54,2 55,3
Nettoomsætning 3.484,1 3.573,9 3.688,7 3.826,8 3.980,4 4.060,0
Core driftsoverskud fra salg, efter skat 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
Core andet driftsoverskud, efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Core samlet driftsoverskud, efter skat 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
Core nettofinansielle omkostninger før SKAT -24,5 -25,0 -25,6 -26,1 -26,7 -27,2
Skatteskjold nettofinansielle omkostninger 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
Nettooverskud 397,9 415,1 435,8 460,0 486,6 504,3
Balance (primo)
Anlægskapital 4.147,2 4.247,2 4.347,2 4.434,1 4.522,8 4.613,3
Arbejdskapital -8,2 -8,2 -8,5 -8,9 -9,1 -9,1
Nettodriftsaktiver 4.139,0 4.239,0 4.338,7 4.425,3 4.513,8 4.604,2
Nettofinansielle forpligtelser 1.630,5 1.669,9 1.709,2 1.743,3 1.778,1 1.813,8
Egenkapital 2.508,5 2.569,1 2.629,5 2.682,0 2.735,6 2.790,4
Samlet finansiering 4.139,0 4.239,0 4.338,7 4.425,3 4.513,8 4.604,2
Pengestrømsopgørelse
Samlet driftsoverskud 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
(- ∆ nettodriftsaktiver) 100,0 99,7 86,6 88,5 90,5 92,1
(= FCF) 317,0 335,0 369,3 391,9 417,0 433,5
Gældsfinansiering -14,9 -14,2 -8,5 -8,7 -9,0 -9,1
Nettodividende 331,9 349,2 377,8 400,6 426,0 442,6
Samlet finansiering 317,0 335,0 369,3 391,9 417,0 433,5
Nøgletal
AOH 0,84 0,85 0,86 0,87 0,89 0,89
1/AOH 1,188 1,172 1,163 1,145 1,123 1,123
ROE 15,40% 16,35% 16,77% 17,32% 17,97% 18,25%
ROIC 9,61% 9,91% 10,16% 10,50% 10,89% 11,06%
Vækst EK 2,42% 2,35% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Vækst nettodriftsaktiver 2,42% 2,35% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Regnskabsår Budgetperiode
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BILAG 15 APV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APV Terminal-
periode

DKK, mio. 2016/17 E 2017/18 E 2018/19 E 2019/20 E 2020/21 E 2021/22 E
Driftsoverskud (DO) 417,0 434,7 455,9 480,4 507,5 525,6
Nettodriftsaktiver (NDA) 4.139,0 4.239,0 4.338,7 4.425,3 4.513,8 4.604,2
FCF = DO - ∆ NDA 317,0 335,0 369,3 391,9 417,0 433,5
Skatteskjold 5,3 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
Diskonteringsfaktor 1,0623 1,1285 1,1988 1,2735 1,3528
PV FCF 298,4 296,9 308,0 307,7 308,3
PV skatteskjold 5,0 4,8 4,7 4,5 4,3
Terminalværdi FCF 10.247,9
Terminalværdi skatteskjold 140,4

PV FCF budgetperiode 1.519,3
PV Terminalværdi FCF 7.575,3
Markedsværdi af drift 9.094,6

PV skatteskjold budgetperiode 23,3
PV Terminalværdi skatteskjold 103,8
Markedsværdi skatteskjold 127,1

Enterprise value 9.221,7
Markedsværdi af NFF 1.630,5
Værdi af EK 7.591,2
Værdi pr. aktie 193,2
Vækst (g) 0,02

Budgetperiode
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