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1. Indledning 

 

Matas A/S udsendte d. 30. maj 2018 en pressemeddelelse, hvor de beskrev virksomhedens nye væksts 

strategi, som de kaldte ”Et fornyet Matas.”  Hensigten var, at vende de seneste års stagnerende omsætning 

med en bevidst offensiv strategi, hvor man ville satse stort på e-handel, som i de seneste år er boomet 

langt mere end den generelle detailhandel. ”Vi går efter at blive først, størst og bedst på nettet inden for 

vores felt med lynhurtig levering” udtalte Matas nye administrerende direktør Gregers Wedell-

Wedellsborg.1  

 På verdensplan ligger Danmark højt, når det handler om køb af varer og tjenesteydelser på nettet.  

Danmarks Statistik anslår at ca. 80 % af alle danskere har købt varer på nettet i løbet af det seneste år, 

hvilket giver os en andenplads i EU, - kun overgået af Irland. E-handel er i dag det mest markante 

vækstområde i detailhandlen og webshops er blevet en almindelig salgskanal ved siden af den fysiske 

butik.2  

En af de største aktører på det danske e-handels marked er Matas og derfor er netop denne virksomhed 

interessant at tage udgangspunkt i.  

Matas A/S består i dag af 280 fysiske butikker og deres webshop har alene sidste år, haft en 

stigningsfremgang fra forrige regnskabsperiode på godt 25%. 3 Selskabet har oprustet deres digitale strategi 

siden ansættelsen af den nye administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg i 2017. I seneste 

selskabsmeddelelse udtaler denne: ”Vores digitale vækst accelererer. Kunderne har taget godt imod vores 

satsning på lynhurtig levering og vi leverer den højeste vækstrate siden Matas.dk kom til verden.” 4 

Matas A/S skruede yderligere op for den digitale udvikling ved sidste år, at ansætte E-commerce direktør 

Brian Andersen i en nyoprettet stilling. Han har de seneste 17 år arbejdet med e-handel og vandt i 2015 E-

handelsprisen som E-handel ansvarlig for coop.dk.5  

 

                                                            
1 https://www.retailnews.dk/article/view/604845/ny_strategi_og_trecifret_millioninvestering_skal_redde_matas 
tilgået den 15.01. 2019  
2 https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/ tilgået d. 12.01. 2019  
3 Matas årsrapport 2017/2018 side 10. 
4 https://www.berlingske.dk/virksomheder/matas-kaemper-med-at-vokse-digitalt-salg-er-lille-lyspunkt  tilgået den 
10.01 2019  
5 https://www.retailnews.dk/article/view/566442/matas_ansaetter_direktor_for_ehandel/  tilgået d. 12.01. 2019 

https://www.retailnews.dk/article/view/604845/ny_strategi_og_trecifret_millioninvestering_skal_redde_matas%20tilgået%20den%2015.01
https://www.retailnews.dk/article/view/604845/ny_strategi_og_trecifret_millioninvestering_skal_redde_matas%20tilgået%20den%2015.01
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/
https://www.berlingske.dk/virksomheder/matas-kaemper-med-at-vokse-digitalt-salg-er-lille-lyspunkt
https://www.retailnews.dk/article/view/566442/matas_ansaetter_direktor_for_ehandel/
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I forbindelse med udskiftning af ledelsen i koncernen, blev den første store investering en realitet via 

opkøbet af virksomheden ”Firtal Group” til 130 millioner kroner. Firtal Group ejer bl.a. hjemmesiderne 

”Helsebixen.dk” og ”Made4men.dk”, der sælger henholdsvis helseprodukter og plejeprodukter til mænd. 6 

1.1 Motivation/Emne 

 

Da jeg tidligere har været ansat på hovedkontoret i Matas A/S, har jeg med stor interesse fulgt udviklingen i 

selskabet.  

Ved børsnoteringen af Matas A/S i 2013 købte jeg en mindre aktieportefølje. På det tidspunkt, havde jeg 

kun en ringe viden om aktiehandel og havde slet ikke nogen analytisk fornemmelse af hvordan værdien af 

aktierne i fremtiden ville se ud. Men med min uddannelse, er mine faglige kompetencer steget og har 

motiveret mig til, at foretage en analyse af de Matas A/S aktier, jeg købte tilbage i 2013, samt vurdere 

hvordan jeg forventer at aktieværdien vil udvikle sig fremadrettet. 

Med baggrund i ovenstående, vil mit valg af emne og fokuspunkt for opgaven være en værdiansættelse af 

Matas A/S. 

 

1.2 Problemfelt 
 

Matas A/S aktien blev ved børsnoteringen den 28. juni 2013 noteret til en markedsværdi på 4,7 mia. kr. 

Prisen på aktien blev sat til kr. 115 og interessen var så stor, at noteringen hurtigt blev lukket for private 

investorer.7 Matas A/S aktien blev populær for den lille private investor og blev hurtigt kaldt for en 

folkeaktie. Aktiekursen toppede i juni 2015 på kurs 166,5 og nåede bunden i juli 2018 med en kurs på 49. 

Siden da har aktiekursen været langsom stigende og ligger i dag på kursværdi 67 d. 24. april 2019. 8  Med en 

udskiftning af ledelsen og nye satsninger kæmper Matas A/S for at vinde markedsandele og skabe vækst. 

Der var nedgang over hele linjen i selskabets sidste offentliggjorte årsregnskab og Matas A/S bliver nødt til 

at gå nye veje for at vende udviklingen. Men hvordan skal det ske og hvor lang tid kommer det til at tage?  

 

 

                                                            
6 https://finans.dk/erhverv/ECE10833631/matas-koeber-stadilejet-sundhedsbutik-for-stort-millionbeloeb/?ctxref=ext  
7https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/260870/matas_debuterer_paa_boersen_til_vaerdi_af_47_mia.ht
ml 
8 https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/matas-a-s/15735621 tilgået den 22.01 2019.  

https://finans.dk/erhverv/ECE10833631/matas-koeber-stadilejet-sundhedsbutik-for-stort-millionbeloeb/?ctxref=ext
https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/matas-a-s/15735621%20tilgået%20den%2022.01
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1.3 Problemformulering 
 

På baggrund af den drastiske udvikling Matas A/S står i med udfordringer i de kommende år, vil det være 

interessant at udarbejde en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Matas A/S.  

Er Matas A/S reelle aktiekurs, set ud fra en fundamentalanalyse, over eller undervurderet og hvor stor en 

potentiel kursstigning vil kunne forventes på baggrund af Matas A/S nye vækststrategi med massiv satsning 

på E-handelen? 

For at kunne besvare denne problemformulering, er det nødvendigt at analysere forskellige vinkler, som er 

med til at uddybe værdiansættelsen af Matas A/S. Dette leder frem til nedenstående underspørgsmål, som 

søges besvaret. 

Strategisk analyse:  

- Hvad er Matas A/S mission, vision og værdier?      

- Hvad er virksomhedens styrker og svagheder, samt muligheder og trusler?  

- Hvordan ser konkurrencesituationen ud på markedet?   

- Hvilke faktorer i Matas A/S omverden har størst indflydelse på virksomheden?  

- Hvordan positionerer Matas A/S sig på markedet, og hvordan vil de forfølge deres strategiske mål.  

Regnskabsanalyse:  

- Hvordan har den økonomiske udvikling været i Matas A/S de seneste 3 år?  

- Hvordan har udviklingen af rentabiliteten været i samme periode?  

- Hvordan har Matas A/S styret deres driftsmæssige og finansielle aktiver i analyseperioden?  

Budgettering:  

- Hvor lang skal budgetperioden være?  

- Hvordan vurderes Matas A/S fremtidige vækstmuligheder med udgangspunkt i forventningerne til 

den fremtidige udvikling? 

Værdiansættelse:  

- Hvilke modeller kan med størst fordel anvendes ved udregning af Matas A/S værdiansættelse? 

- Hvad er Matas A/S værdi ved et nuværende salg? 
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1.4 Metodevalg 
Indledningsvis vil der blive givet et kort resume´ af Matas A/S historie, organisationsopbygning, 

sortimentsbeskrivelse, ejerforhold samt ledelse. Der vil herefter blive knyttet nogle kommentarer til 

virksomhedens mission, vision og mål.  

Herefter følger den strategiske analyse for Matas A/S, som opdeles i to, den interne og den eksterne.  

 

Intern analyse: 

Den interne analyse vil modsat den eksterne, vise de faktorer som Matas A/S har direkte indflydelse på. 

Analysen vil herefter omfatte Matas´ interne ressourcer opdelt på de materielle-, de immaterielle- og de 

menneskelige ressourcer. Analysen foretages for at give et overblik de ressourcer, som er værdiskabende 

for Matas. 

 

Ekstern analyse:  

Til at starte med foretages en analyse af Matas A/S konkurrencesituation på det potentielle marked. Der 

benyttes Porters Five Forces til at danne et overblik over denne, gældende for hele branchen. Analysen vil 

tage udgangspunkt i virksomhedens strategivalg, samt hvordan Matas A/S positionerer sig i forhold til de 

nærmeste konkurrenter.  

Herefter undersøges generelt Matas A/S eksterne makroomgivelser ved at opstille en PEST-model, som 

viser de forhold som vedrører virksomhedens eksterne situation. 

Til sidst opsummeres den strategiske analyse i en SWOT model for at konkludere hvilke styrker og 

svagheder samt muligheder og trusler, der er gældende for Matas A/S i dag.  

 

1.4.1 Regnskabsanalyse/metodevalg 
Efter den strategiske analyse af virksomheden, vil det efterfølgende afsnit have fokus på den 

regnskabsanalytiske del. Med udgangspunkt i de historiske resultater fra de sidste 3 års regnskaber vil fokus 

især være rettet mod en analyse af virksomhedens nøgletal samt rentabilitet i analyseperioden. Disse 

analyser, kombineret med den strategiske analyse, kan være med til at give et indblik i udviklingstendensen 

for Matas A/S mest centrale finansielle værdidrivere og fremtidige resultater.   
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1.4.2 Budgettering/metodevalg 
I den næstsidste del arbejdes med budgetteringen, med særlig fokus på posterne: Omsætningsvækst, 

overskudgrad før skat, effektive skattesats, aktivernes omsætningshastighed og driftsoverskud før skat.  

Målet med budgettering er at skabe et så realistisk billede som muligt af Matas A/S driftsudvikling. Samtidig 

vil det danne grundlag for den efterfølgende værdiansættelse af virksomheden.  

 
 

1.4.3 Værdiansættelse/metodevalg 
Der findes flere muligheder i form af værdiansættelsesmodeller. I opgaven anvendes den absolutte 

værdiansættelses metode, som er relevant og interessant i forhold til en vurdering af Matas A/S estimeret 

værdi. Her vil den indirekte model blive valgt i form af DCF-modellen, som er en cashflow baseret model og 

derefter RIDO-modellen vil blive benyttet efterfølgende til kontrol af resultatet.  

En endelig konklusion på problemstillingen vil blive sammenfattet på baggrund af besvarelsen af opgavens 

delkonklusioner på den strategiske og den regnskabsanalytiske del 

 

1.5 Afgrænsning 
Opgaven vil kun omhandle det danske marked, som Matas A/S hovedsageligt opererer på. 

Matas A/S årsregnskab for 2018/19 slutter den 31. marts.  Det er således ikke muligt at analysere 

selskabets nyeste tal, da regnskabet ikke når at blive offentlig tilgængeligt før deadline på dette 

afgangsprojekt. Derudover vil hele koncernen blive analyseret som helhed og ikke de enkelte datter- og 

søsterselskaber. Ved værdiansættelsen af Matas A/S anvendes den kvantitative analyse, - velvidende at 

denne ikke kan stå alene, men bør suppleres med en kvalitativ analyse.  

Regnskabsanalysen afgrænses til de sidste 5 års offentlige årsrapporter. Nøgletalsberegningerne foretages 

på baggrund af de sidste 3 års rapporter.  

Matas A/S vil herefter blot blive kaldt Matas.  

 

 

1.6 Dataindsamling  
Der vil til projektet blive indsamlet primære og sekundære data. De primære data stammer hovedsagelig 

fra Matas’ egne rapporter i form af børsprospektet og tidligere regnskabsrapporter. De sekundære data vil 
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primært bestå af artikler og nyhedssider fra internettet, faglitteratur, Danmarks Statistik og Matas’ egen 

hjemmeside.  

De kvantitative data bliver hentet fra Matas’ årsregnskaber samt fra meddelelser, børsprospektet og fra 

lovgivningen. 

 

 

1.7 Kildekritik 
De anvendte undersøgelser er foretaget som desk research og hentet som sekundære data.  

Disse data stammer fra anerkendte databaser, analyserapporter samt troværdige nyhedsites, som vurderes 

at være pålidelige. Det kan imidlertid ikke helt udelukkes, at nogle artikler som er  blevet publiceret til 

offentlig anvendelse, kan være behæftet med objektive betragtninger og er derfor blevet læst med de 

”kritiske briller” på.  

Der foretages ikke dyberegående kildekritik af modellerne og teorien i den strategiske analyse. 

Selvom virksomheder ofte vil fremstå så godt som muligt, anses Matas´ årsregnskaber for værende 

troværdige. Regnskaberne er revideret og underskrevet af det internationale anerkendte revisionsfirmaet 

EY uden bemærkninger i de 5 år, som opgaven omhandler. 

 

 

2.  Virksomhedsprofil  

 

2.1 Historie – kort fortalt 
Matas er Danmarks største detailkæde inden for salg af skønhedsprodukter, helse og personlig pleje. Matas 

blev grundlagt i 1949 og kan i år fejre 70 år for etablering af virksomheden. Virksomheden blev grundlagt af 

en håndfuld materialister, der besluttede at lave et frivilligt indkøbsfællesskab, for at udnytte 

stordriftsfordelene og opnå tilbud og mængderabatter. 

 Materialisternes Aktie Selskab blev forkortet til Matas og måtte det første år, som den eneste gang i 

virksomhedens historie, notere røde tal på bundlinjen. Den frivillige kæde blev hurtigt en succes og allerede 

året efter talte aktionærkredsen 60 butikker.  

I 1956 blev der et fælles logo med den blå farve, som grafiske var trykt i en meget lysere blå farve, end den 

vi kender i dag. 10 år senere i 1967 introducerede Matas deres eget brand med striberne. 
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 Antallet af butikker er vokset støt over årene og i 2006 omfatter kæden små 300 butikker. Et stort flertal af 

disse besluttede samme år, at lade sig opkøbe af kapitalkæden CVC Capital Partners for 5,2 mia. kr. og 

overgik således fra at være en frivillig kæde til at være en kapitalkæde.  

I 2010 lanceredes loyalitetsprogrammet Club Matas, dels for at styrke relationen til konsumenterne og dels 

for at styrke indkøbsloyalitet. På bare 1 år kunne man tælle over 1 mio. medlemmer. 9 

I juni 2013 blev Matas A/S børsnoteret, og i 2018 var samtlige Matas butikker opkøbt og samlet i 

koncernen. 

Matas har gennem årene opbygget en stærk position som markedsleder og har i følge Matas’ årsregnskab 

for 17/18, et kendskab blandt danskerne på hele 99 %. Ifølge sidste årsberetning  har Matas i dag mere end 

1.000 forskellige produkter under egne mærker. Det samlede salg af disse udgjorde 14 % af omsætningen, 

hvoraf størstedelen lå inden for kategorien ”Beauty”.   

Matas’ markedsføringsaktiviteter understøttes af Club Matas, som i dag har mere end 1,8 mio. 

medlemmer, heraf 70 % kvinder over 18 år.  

I dag er der 277 Matas butikker fordelt I Danmark med omkring 3.000 medarbejdere. På hovedkontoret i 

Allerød er der ca. 300 ansatte.10   

 

2.2 Mission, vision og mål 
En virksomheds mission, vision og mål er vigtige elementer i den strategiske analyse.  

Matas mission: Kort sagt, fortæller missionen om hvilke behov og ønsker, som virksomheden vil dække, 

samt hvordan de har tænkt sig at gøre det.  

Det er nødvendig at have en stærk mission som fundament i virksomheden. Matas mission eller 

eksistensberettigelse, kan man læses på deres hjemmeside: "Vi vil hjælpe alle vores kunder med at ha’ det 

godt, se godt ud og være i godt humør".11 

Matas vision og mål: En virksomheds vision bliver først og fremmest anvendt internt til at motivere og 

inspirere de ansatte. Den skal være udformet så medarbejderne kan lade sig inspirere af den. Visionen kan 

betragtes som en ”ledestjerne” der fortæller i hvilken retning virksomheden ønsker at gå.   

                                                            
9 En medlemsklub som giver dig rabatter og andre fordele hver gang du handler i Matas.  
10 https://www.matas.dk/organisation tilgået d. 08.01. 2019 
11 https://www.matas.dk/organisation tilgået d. 10.02 2019  

https://www.matas.dk/organisation
https://www.matas.dk/organisation
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Hos investor.matas.dk bliver den beskrevet således: ”Matas’ vision er at udnytte sit brand og sin unikke 

førende position på det danske marked for skønheds- og sundhedsprodukter til at opnå en platform, hvorfra 

selskabet kan skabe yderligere vækst i sin eksisterende forretning og selektivt udvide sine aktiviteter til 

beslægtede områder. For at fremme denne vision har Matas identificeret følgende strategiske målsætninger 

på mellemlangt sigt: 

• udvikle og øge værdien af Club Matas loyalitetsprogrammet 

• udbygge og konsolidere Matas’ butiksnetværk og optimere den operationelle platform 

• udbygge og udvikle Matas’ Webshop 

• udvide selektivt til beslægtede områder, herunder til det Danske Apoteksmarked, hvis de fornødne 

juridiske rammer etableres.”12 

 

I forlængelse af overstående kan der yderligere tilføjes, at Matas har store ambitioner om at skabe en mere 

grøn og bæredygtig virksomhed. For at dette kan lade sig gøre, bliver selskabet hele tiden nødt til at 

tilpasse sig et marked, som er meget dynamiske på dette område. Matas henvender sig til et segment af 

bevidste kvinder, der tilhører det grønne segment i Minervamodellen. De kan betegnes som moderne og 

idealistiske især når det drejer som miljøbevidsthed. 

 

2.3 Matas’ ejerforhold og ledelse 
I og med at Kirkbi Invest har solgt ud af sin aktiebeholdning har Matas ikke længere nogle storaktionærer i 

selskabet. Ejerkredsen består af mange små aktionærer hvor ingen ejer over 5 % af selskabet. 13 

Selskaber under Matas koncernen: 

Matas er koncernens moderselskab og koncernens væsentligste datterselskaber er ud fra regnskabet:  

MHolding 3 A/S: beskæftiger sig med medarbejderne og ejer de fleste af Matas’ butikker og ejer 

koncernens immaterielle rettigheder.  

Matas Operations A/S: Sørger for indkøb, distribution og engrosaktiviteter for hele Matas kæden.  

Matas Property A/S: Ejer selskabets faste ejendom i Allerød som er deres hovedkontor samt centrallageret 

for alle Matas produkter, beliggende ved siden hovedkontoret.14    

Stylebox A/S: hvor Stylesbox aktiviteten er lukket ned. Således er der kun Matas butikker tilbage i dette 

selskab.  

                                                            
12 https://investor.matas.dk/static-files/cd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6   tilgået d. 11.01. 2019 
13https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/375261/matas_mister_storaktionaer_kirkbi_invest_ejer_nu_un
der_5_pct.html tilgået d. 18.04.2019  
14 https://investor.matas.dk/static-files/cd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6    side 3-4 tilgået d. 15.01. 2019 

https://investor.matas.dk/static-files/cd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/375261/matas_mister_storaktionaer_kirkbi_invest_ejer_nu_under_5_pct.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/375261/matas_mister_storaktionaer_kirkbi_invest_ejer_nu_under_5_pct.html
https://investor.matas.dk/static-files/cd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6
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Ultimo december 2018 blev Matas Operations A/S fusioneret med MHolding 3 A/S der tog navneforandring 

til Matas Operations A/S.  

 

Bestyrelse og direktionen: 

Bestyrelsen i Matas består af 6 personer:  

Lars Vinge Frederiksen, formand 

Lars Frederiksen, næstformand  

Signe Trock Hilstrøm, bestyrelsesmedlem 

Mette Maix, bestyrelsesmedlem  

Christian Mariager, bestyrelsesmedlem  

Birgitte Nielsen, bestyrelsesmedlem  

 

Direktionen består af 2 personer Gregers Wedell-Wedellsborg som er CEO/administrerende direktør og 

Anders Skole-Sørensen som er CFO/finansdirektør.15  

 

2.4 Produkt og sortiment 
Som specielbutik har Matas et smalt og et dybt sortiment med et kæmpe udvalg indenfor skønheds og 

naturprodukter. Selv beskriver de produktsammensætningen som værende varierende i både pris og 

kvalitet. Udvalget spænder fra standardvarer til luksusprodukter. Produkterne er opdelt i fire 

produktsammenhørige segmenter:  

Beauty Shop: som dækker skønhedsprodukter i form af kosmetik, dufte hud-og hårpleje. 

Vital Shop: som er selve helseafdelingen i Matas i form af: Vitaminer, mineraler og kosttilskud.  

Material Shop: som er et bredt udvalgt af varer såsom produkter til rengøring, sportsprodukter samt 

babypleje.  

Matas MediCare: består af produkter i form af håndkøbsmedicin og førstehjælpsprodukter. 

 

                                                            
15 Matas årsregnskab 2017-18 side 29-30.  
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Figur 1. Matas årsregnskab 2017/18  

 

Hvis man sammenligner Matas årsregnskab for 2017/18 med året før viser det sig, at produktsegmentet 

Vital har haft den største omsætningsstigning på ca. 6 %. Der ses ligeledes en lille fremgang i gruppen 

”Beauty” samt en mindre tilbagegang i omsætningen af ”Material.” 

 

Figur 2. Matas årsregnskab 2017/18 

 

Produktgruppen ”Beauty” står for næsten 2/3 af omsætningen ude i butikkerne. Det er derfor ikke 

overraskende, at man strategisk, satser på denne del af sortimentet. Det nyeste tiltag er deres nye 

produktserie under eget handelsmærke: ”Matas Natur.” Produktserien er lavet ud fra kundernes stigende 

efterspørgsmål efter flere nye ”grønne produkter.”  

Som nævnt er man i virksomheden meget bevidste om at udfase kritiske produkter, som kan indeholde 

stoffer som kan være skadeligt for miljøet og folks sundhed. Matas følger markedstrenden og tilpasser 
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deres produkter ud fra konsumenternes ønsker. Lige nu er man f.eks. ved at udskifte indkøbsposerne til net 

poser, som er lavet af brugte plastflasker (Upcyckling) og da trenden indenfor plejeprodukter til mænd er 

stigende, har man lanceret en produktserie specielt til mænd kaldet ”de stribede for Men.” 

 

Matas valgte i slutningen af 2017 at lukke deres søsterkæde ”Stylebox,” som bestod af frisørsaloner med 

salg af high-class produkter. Kæden kunne ikke leve op til Matas rentabilitetskrav og man valgte i stedet at 

frigive flere ressourcer til den digitale vækst.  

På Matas’ online webshop har man delt selskabets produkter op i forskellige kategorier for at gøre det 

mere brugervenligt for kunderne at bevæge sig rundt. Derudover har Matas en søgefunktion, så kunderne 

hurtigt kan finde produkter for bestemte mærker, nyheder og tilbud. Og som noget nyt, har de på 

hjemmesiden lavet et ”prismeter” så kunderne kan justerer deres ønsker om en maksimal pris for en 

bestemt produktgruppe.  

 

 

3. Strategisk analyse 
 

Først vil Matas’ ressourcer og kompetencer blive analyseret, derefter følger en analyse af de faktorer i 

omgivelserne, som har væsentlig betydning for selskabet. En kombination af disse to aspekter, er de 

værdiskabende faktorer, som er med til at sikrer selskabets overlevelse og vækst i fremtiden.  

 

3.1 Intern analyse 
Indledningsvis foretages en analyse af Matas’ materielle-, immaterielle ressourcer og menneskelige 

ressourcer samt kernekompetencer.  

 

3.1.1 Materielle anlægsressourcer 
Matas materielle anlægsressourcer består hovedsageligt hovedkontoret og central lageret i Allerød. Før i 

tiden blev de fleste af Matas’ produkter distribueret direkte fra leverandørerne ud til butikkerne, men da 

leveringerne var for usikre, valgt man i 2012 at udvide centrallageret ved siden af hovedkontoret i Allerød. 

Centrallageret er på 13.000 m2 og man valgte samtidig at oprette et mindre lager i lejede lokaler i Brøndby. 

Matas ejer selv bygningerne i Allerød. Det nye lager og en modernisering af lagerstyringen fra Apport 
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System, har skabt sammenhæng mellem lagerets forskellige etager og de over 7000 forskellige varer og har 

øget effektiviteten væsentligt.16  

Lagerstyringen og logistikken er en stærk ressource og er værdiskabende for selskabet.  

 

Distributionen fra centrallagrene er outsourcet til det danske transportfirma DSV, der hver nat kører varer 

ud i hele landet. Den udgående logistik med forsendelser fra webshoppen sker via Post Nord eller GLS.  

For hurtigt at kunne tilpasse sig de lokale forhold og for hurtigt at kunne åbne og lukke butikker, har 

selskabet valgt ikke at eje de fysiske butikker. Opsigelsesvarslerne fra Matas´ side er forholdsvis korte og 

typisk under 12 måneder, hvilket giver dem en stor fleksibilitet i et dynamisk marked.  

Det bør endelig nævnes, at Matas IT afdeling er i besiddelse af en up-to-date teknologisk platform, og styrer 

i samarbejde med reklamebureauet en portofølge af egne medier og de 1,5 mio. medlemmer i Club Matas.   

 

 

3.1.2 Immaterielle anlægsressourcer 
Matas immaterielle anlægsressourcer består primært af goodwill, som i sidste årsrapport var bogført til en 

værdi af kr. 3,7 mia. 17 Kort sagt er goodwill et udtryk for den værdi Matas har, der er relateret til deres 

brand og omdømme. Det bemærkes, at de immaterielle aktiver er bogført med en væsentlig større værdi 

end de materielle aktiver.  

En anden væsentlig ressource er deres navnerettigheder og deres registrerede varemærker, som f.eks. 

deres eget handelsmærke Matas og ”De Stribede.” Disse bliver produceret ifølge aftale hos eksterne 

leverandører. 

Registreringen af varemærker og navnerettigheder anses som en stærk ressource og er værdiskabende for 

selskabet. 

 

3.1.3 Menneskelige ressourcer  
Koncernen beskæftigede i regnskabsåret 2017/18 2.164 fuldtidsansatte. Matas har fokus på 

medarbejdernes kompetencer og udvikling. Ved regnskabsårets afslutning for 2017/18 var 71 % af 

butikkernes medarbejdere faglærte eller under oplæring. Hvis man ser på alle fultidsansatte i hele 

koncernen, er tallet på hele 90 %. 18 Matas har en veluddannet medarbejderstab, som har en tæt 

                                                            
16 https://scm.dk/lagereffektivisering-letter-vejen-matas tilgået d. 19.04. 2019  
17 Matas årsrapport 17/18 side 39. 
18Matas Prospekt s. 24.  

https://scm.dk/lagereffektivisering-letter-vejen-matas
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kommunikation. Organisationsstrukturen er bygget op efter linje/stabs princippet med klare 

kommandoveje og myndighed og ansvarslinjer.  

De menneskelige ressourcer kommer især til udtryk i de enkelte butikker, hvor kunderne har deres daglige 

gang. Matas har udviklet deres eget interne uddannelsesprogram og især salgspersonalet bliver 

regelmæssigt sendt på kursusophold for hele tiden at udvikle de nødvendige kompetencer inden for faget. 

19 Matas er den eneste detailkæde i Danmark som uddanner personer til materialister, med over 220 elever 

hvert år, sikrer Matas at medarbejderne kan tilbyde kvalificeret rådgivning til kunderne.20 

 

Dette er værdiskabende ikke kun for virksomheden, men også for medarbejderne og det er tydeligt, at man 

i virksomheden arbejder ud fra Scheins kultur teori (isbjerget) hvor de grundlæggende faktorer (værdier og 

historie) er kendt af alle i organisationen.  Man arbejder i ledelsen aktivt for at vise, at man værdsætter de 

ansatte og medarbejderne kan se, at deres bidrag er med til at skabe værdi.  

Med så kompetente og fagligt dygtige medarbejdere og den interne uddannelsesforløb for nye 

butiksmedarbejdere, vurderes de menneskelige ressourcer at være særdeles værdiskabende for Matas.  

 

Personaleomkostninger er en af de største udgiftsposter for Matas. De har været stigende i takt med 

omsætningen og understreger hvor vigtig ressourcen er for Matas.  

I prospektet21 bliver Matas’ medarbejdere beskrevet således: ”Matas’ succes afhænger af dets 

medarbejdere samt rekruttering og fastholdelse af nøglemedarbejdere.” 

 

3.1.4 Kernekompetencer 
Nedenstående kernekompetencer er en sammensætning af ressourcebasen og er værdiskabende for 

selskabet. 

- Ledelsesstrategi med fokus på e-handel. 

- Dybt sortiment og produktion af egne brands, uden pengebinding, hos eksterne producenter  

- Uddannet og servicemindet personale  

- Højt kendskab blandt forbrugerne i Danmark  

- Et stort antal butikker i lejede lokaler 

- Stor kundeloyalitet  

- Centrallager med nyeste opdateret teknologi 

                                                            
19 https://www.matas.dk/materialist-elev   tilgået den 27.01 2019  
20 Matas årsregnskab 2017/2018 side 23.  
21 Matas Prospekt s. 24.  

https://www.matas.dk/materialist-elev


 
 

18 

3.2 Ekstern analyse 
 

I dette afsnit analyseres de faktorer som indgår i Matas´ omverden.  En omverdens -analyse omfatter som 

udgangspunkt alle tænkelige faktorer fra nær og fjernmiljøet, der har indflydelse på selskabets 

værdiskabelse. Mikrofaktorerne (nærmiljøet) har Matas direkte indflydelse på og kan påvirke. Det drejer sig 

om kunderne, konkurrenterne og leverandørerne. 

Den første gennemgang er med udgangspunkt i makrofaktorerne (fjernmiljøet) som er de yderste og 

udefrakommende faktorer. Disse har Matas ikke direkte indflydelse på, men de har stor betydning for 

værdiskabelsen og vækstmuligheder. Som værkstøj anvendes PEST-analysen. (Bilag 1) 

Ved en PEST-analyse bliver virksomhedens eksterne forhold analyseret. Modellen er meget anvendelig og 

fremviser de muligheder og trusler der kan tilstøde virksomheden udefra.   

 

3.2.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 
De politiske og lovgivningsmæssige forhold bliver styret af regeringen og folketinget. Men EU og forskellige 

internationale ”Non Governmental Organisations” (NGO er´) har også indflydelse på Matas’ ageren på 

markedet. Selskabet er proaktive i forhold til miljøet og sælger f.eks. ikke produkter, som indeholder 

hormonforstyrrende stoffer, eller har været testet på dyr. 

Nedenstående følger yderligere nogle eksempler på politiske forhold, som har haft en meget stor 

indflydelse på Matas. 

 

Lempelse af apoteksmonopolet 

Særligt interessant for Matas var ændringen i lovgivningen, som vedrører en lempelse af 

apoteksmonopolet. Den første lempelse skete i 2001 hvor borgerne fik mulighed for at købe 

håndkøbsmedicin i f.eks. en Matas-butik. Yderligere lempelser er støt til siden og har betydet, at der er 

indgået nye alliancer mellem Matas og udvalgte apotekere. I dag kan man således afhente receptpligtigt 

medicin, som er bestilt på apoteket i nogle udvalgte Matas butikker. 

Fjernelse af emballageafgiften 

Den 1. januar 2014 blev den vægtbaseret emballageafgift fjernet. Formålet med afgiften på bæreposer var 

oprindelig, at begrænse brugen af bæreposer og derigennem nedbringe affaldsmængderne.22 Med 

ændringen i lovgivningen, skal Matas ikke længere benytte en masse tid og ressourcer på at foretage 

                                                            
22 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946698  Tilgået d. 13.01. 2019 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946698
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beregninger af emballageafgiften, hvilket var komplekst med 12 forskellige satser på materiale. Ved 

fjernelsen af afgiften, kan Matas nedsætte enhedsomkostningerne, hvilket har givet en konkurrencemæssig 

fordel. Derudover har virksomheden mulighed for at vælge det materiale som passer bedst, uden at skulle 

forholde sig til den vægtbasseret emballageafgift (som tidligere beskrevet har de netop introduceret 

bæreposer lavet af genbrugsmateriale). 

Lavere skatteprocent for selskaber 

Selskabsskatten i Danmark har over en lang årrække ændret sig med forskellige satser. Tilbage i 1998 lå den 

danske selskabsskat på hele 34 %, men siden har procentsatsen været faldende og fra år 2007-2013 lå den 

på 25 %. I 2013 besluttede folketinget at nedsætte skattesatserne for danske selskaber til 22 %.23  

Selvklart har skattenedsættelsen haft stor betydning for Matas, (som for andre danske selskaber) og man 

har bl.a. kunnet øge investeringerne i butiksindretninger og egne brands.  Det bemærkes for øvrigt, at 

Matas har en sag kørende med Skat vedrørende rentekildeskat for indkomstårene 2006-2009. 24  

 

Ophævelse af reklameafgiftsloven  

Reklameafgiftsloven var en del af finanslovsaftalen 2012 mellem den daværende regering og Enhedslisten. 

Loven gik ud på, at virksomheder skulle betale en afgiftssats pr. kg. Husomdelte reklamer. Den daværende 

regering så det som en gavnlig effekt for miljøet, men da det gik voldsomt hårdt ud over trykkeribranchen, 

blev den hurtigt afskaffet. Dette var til stor glæde for Matas, som hver anden uge distribuerer tilbudsaviser 

ud til over 60 % af alle husstande i Danmark. Tilbudsavisen eller ”Matas-avisen” som den bliver kaldt, har 

stor betydning for selskabets markedsføringsstrategi og er det vigtigste middel i kommunikationen til 

målgruppen. 25  

 

3.2.2 Økonomiske og demografiske forhold  
De økonomiske konjunktursvingninger og finanskrisen har haft stor betydning for Matas, hvis sortiment 

læner sig op af ”convenience ”og luksusrelateret produkter. Under krisen stoppede væksten i selskabet og 

salget af de dyre perfumevarer faldt. Til gengæld oplevede man en stigning i salget af Matas´ egne brands, 

                                                            
23 https://www.skatteinform.dk/dk/graenser-og-satser/graenser-og-satser/satser-for-selskaber/  tilgået d. 13.01. 2019 
24 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/271439/matas_anker_to_skattesager.html  tilgået d. 13.01 
2019  
25 https://www.grakom.dk/nyheder/seneste-nyheder/afskaffelse-af-reklameafgiften-sendt-i-hoering/  tilgået d. 13.01. 
2019 

https://www.skatteinform.dk/dk/graenser-og-satser/graenser-og-satser/satser-for-selskaber/
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/271439/matas_anker_to_skattesager.html
https://www.grakom.dk/nyheder/seneste-nyheder/afskaffelse-af-reklameafgiften-sendt-i-hoering/
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især de billige ”Stribede.” Man undgik således et fald i den totale omsætning i de år hvor krisen kradsede 

allermest. 

Matas er mindre følsom overfor den økonomiske udvikling udenfor Danmarks grænser. Dels har de afviklet 

de få butikker, som de havde i Sverige, dels ligger deres eksport på under 1 % og sidst men ikke mindst er 

deres leverandører for 95 % er vedkommende danske.   

Helt uafhængige af verdensøkonomien er de selvfølgelig ikke, da bl.a. renteniveauet er påvirket af denne.  

I Matas’ årsregnskab for 2017/18 kan det ses at Matas skylder 1,558 mia. kr. til kreditinstitutter. Den 

effektive rente er pr. 31. marts 2019 sat til 0,3-1,4 %.  

Denne effektive renteprocent har betydning for hvor dyrt det vil være for Matas at afvikle deres 

gældsomkostninger.  

  

Sæsonsvingninger 

Matas sælger mange produkter med stort sæsonudsving i løbet af året. I Matas’ katalog som bliver trykt til 

hver årstid, kan der ses forskellige produkter som hver især bliver tilbudt, alt afhængig af hvilken sæson vi 

befinder os i. Man sælger solcreme og aftersun lotion om sommeren og gaveæsker op til jul. En sommer 

med dårligt vejr kan have negativ indflydelse på Matas’ salg og en svigtende julehandel kan det få alvorlige 

konsekvenser for selskabet. Derfor skal Matas altid være omstillingsparate og rent logistikmæssigt være  

hurtige til at få de rigtige varer ud  fra hovedlageret i Allerød, så man undgår at ligge inde med store 

lagerbeholdninger af ukurante varer.  

   

Lønniveauet 

Lønniveauet har ligeledes en stor betydning for Matas med i alt 2.164 ansatte. 

Personaleomkostninger i regnskabsåret 2017/18 udgjorde 695 mio. kr. Beløbet er den næststørste udgift i 

resultatopgørelsen efter vareforbruget. Selve lønniveauet afhænger af de makroøkonomiske faktorer, ikke 

mindst af inflationen. Hvis inflationen stiger vil lønniveauet også stige. 

Ifølge Danmarks statistik ligger den gennerelle årlige danske lønudvikling de sidste 2 år på godt 2,1 pct. 26 

og det er dermed blevet dyrere for Matas at have medarbejdere ansatte i selskabet.  

 

                                                            
26 
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27067&fbclid=IwAR0vQub2RL_HGOvhhaI6H5yoFihDG1JnACV5UKqf
rVuPkx8MYyymq0deEaQ tilgået 23.03 2019  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27067&fbclid=IwAR0vQub2RL_HGOvhhaI6H5yoFihDG1JnACV5UKqfrVuPkx8MYyymq0deEaQ
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27067&fbclid=IwAR0vQub2RL_HGOvhhaI6H5yoFihDG1JnACV5UKqfrVuPkx8MYyymq0deEaQ
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Figur 3, Danmarks Statistik.  

 

 

Hvis man kigger på lønindekset på ’Handel og Transport’ som inkluderer den branche Matas befinder sig i, 

fremgår det, at der har været en stigning i de 2 sidste år svarende til den gennerelle stigning.  

I nedenstående figur ses en indexberegning af ændringen i forhold til basisåret 2005. Det fremgår at 

branchen ikke har haft de højeste lønstigninger i perioden, sammenlignet med f.eks. forsikringsbranchen.27 

Generelt er lønniveauet dog steget væsentlig og sammenligner man Matas´ personaleomkostninger fra de 

sidste 5 års regnskaber, ses at posten har haft en stigning fra år 2012/2013 til 2017/2018 på 115,5 mio. kr.28 

  

 

Figur 4, Danmark statistik.  

 

 

                                                            
27 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27067&fbclid=IwAR1vcHjGaeafzaEn3uq4A-
88NBEhyAoy5wjrcic1Qq3C79zk9Dn3msM0vM0 tilgået den 23.03 2019  
28 Matas årsrapport 2012/2013 side 15 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27067&fbclid=IwAR1vcHjGaeafzaEn3uq4A-88NBEhyAoy5wjrcic1Qq3C79zk9Dn3msM0vM0
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27067&fbclid=IwAR1vcHjGaeafzaEn3uq4A-88NBEhyAoy5wjrcic1Qq3C79zk9Dn3msM0vM0
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Demografiske forhold  

Indbyggertallet i Danmark er kun steget langsomt de seneste 5 år og udgør i dag 5,8 mio. personer29 

og Matas vil få svært ved at vækste på baggrund af et stigende antal konsumentenheder, hvis selskabet 

fortsat kun vil operere på det danske marked. Matas’ seneste 5 års regnskabsrapporter afspejler billedet og 

det fremgår at omsætningen har ligget på det samme niveau, med en mindre stigning på 6,8%.  

Hvis Matas ønsker en mere eksponentiel vækststigning, kunne det være en mulighed at overveje, at 

bevæge sig ud på nye markeder i udlandet.  

 

3.2.3 Sociale og kulturelle forhold 
Matas befinder sig på et dynamisk marked og må i den strategiske planlægning tage højde for de skiftende 

markedstendenser som dukker op. For tiden mærkes en stor efterspørgsel efter sundhedsprodukter i form 

af kost og helsevare. Ser man på Matas varesortiment har de et dybt udvalg af både vitaminer og 

kosttilskud og i takt med at flere danskere er begyndt at gå i fitnesscentre30 har Matas indgået en aftale 

med Bodylab, som leverer proteinpulver, kreatin og ”pre-workout” produkter til butikkerne.31 Salget af 

disse produkter har været en medvirkende årsag til, at flere mænd er begyndt at handle i Matas og har 

samtidig medført et mersalg af pleje og barberprodukter.  

 

I takt med at den danske befolkning bliver ældre, ændres forbrugs- og købevanerne sig. Matas nævner selv 

i børsprospektet, at den aldrende befolkning er med til at øge salget af ’anti-age’ cremer og lignende 

produkter.  Det lidt ældre segment har en langt større købeevne og er mere velhavende end tidligere. Det 

mærkes ude i Matas butikkerne hvor kunderne køber for et lidt større beløb end tidligere. I dag køber en 

kunde i gennemsnit for ca. 200 kr. 

 

 En anden udfordring ligger i forbrugernes generelle indkøbsloyalitetet, som ikke er nær så stærk som 

tidligere. Matas har imødekommet udfordringen ved at oprettet ”Club Matas,” som er et 

kundeloyalitetsprogram, der i sin korthed går ud på at samle point for at opnå tilbud og rabatter. Matas kan 

via deres online platform følge med i medlemmernes købshistorik og kan dermed målrette deres 

markedsføring til det enkelte Club medlem. Den tætte kontakt til kunderne, hvor medlemmerne også bliver 

indbudt til forskellige events, ligner en relations markedsførings strategi, hvor man forsøger at oparbejde 

                                                            
29 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal  tilgået 
den 15.01 2019  
30 https://www.e-pages.dk/jpskole/291971195/6  Jyllands Posten tilgået den. 10.02. 2019  
31 Matas.dk/bodylab tilgået den 12.2 2019  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal
https://www.e-pages.dk/jpskole/291971195/6
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tætte bånd til den enkelte konsument. Denne strategi er klart med til at bibeholde selskabets stærke 

markedsposition.  

 

3.2.4 Teknologi og miljø  
Den teknologiske udvikling har stor betydning, ikke kun for Matas, men for hele detailbranchen som 

helhed. Udviklingen går stærkt og især den stigende internethandel har gjort det svært, at få trukket 

forbrugerne ind i butikkerne. Som beskrevet i forrige kapitel satser Matas stort på denne salgskanal, hvilket 

de også beskriver i deres årsregnskab for 2017/18. 32  

Matas er i stærk og snæver konkurrence, ikke kun med andre danske udbydere på markedet, men også 

med udenlandske web-butikker.  

En analyse af danskernes favorit købesteder på nettet, viser at Matas ligger på en 16. plads, kun overgået af 

store multinationale selskaber, som f.eks. Zalando og H&M, der ikke anses som direkte konkurrenter. 33 

 

 

Figur 5. fra FDIH.dk  

 

                                                            
32 Matas årsregnskab 2017/2018 side 4  
33 https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/ars-og-halvars-rapporter/halvarsanalyse-2018  tilgået den. 
15.01 2019 

https://www.fdih.dk/analyser/fdih-e-handelsanalyser/ars-og-halvars-rapporter/halvarsanalyse-2018
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Det ses af ovenstående, at Matas webshop udgør 0,8 % af den samlede nethandel foretaget af danskerne i 

første halvdel af 2018. Andelen svarer til et beløb på omkring 504 mio. kr. Matas har et strategisk mål, om 

at blive den største online markedsudbyder inden for skønhed og velvære i år 2023. Selskabet beskriver i 

deres årsregnskab 2017/2018 at markedet i dag er fragmenteret, men at Matas er blandt de tre største 

aktører på nuværende tidspunkt.34 

 

Men teknologi drejer sig ikke kun om nethandel. Den højteknologiske udvikling har betydning for alle 

virksomhedens funktioner og Matas benytter enorme ressourcer og kapital på for at følge med.   

Den voksende trussel fra udenlandske netgiganter som f.eks. Amazon har fået selskaber til at øjne op for 

robotteknologien. I kapitlet vedr. materielle anlægsressourcer blev Matas´ lagerstyringssystemet omtalt, 

men som noget nyt, bør Matas ledelse overveje nye højteknologiske pakningssystemmer, hvor robotter 

overtager processerne lige fra modtagelsen til pakningen og afsendelse til butikkerne. En proces som flere 

danske net butikker er begyndt at investere i. Et sådan tiltag vil nedbringe lageromkostninger samt 

nedsætte ekspeditionstiden. 35 

 

Matas’ målgruppe består af kvinder, der ud over at være moderne også kan betegnes som idealistiske (det 

grønne segment i Minervamodellen.)  De er politisk og tænker miljøbevidst når de handler. Matas har fokus 

på målgruppes behov og har på deres eget brand ”De Stribede” både ”Svanemærket” og ”EU- blomsten” 

som er henholdsvis det nordiske og den europæiske miljøcertificering.  Med 165 produkter i serien er 

Matas den butikskæde i Danmark med flest miljøcertificeringer af egne handelsmærker. 

Matas har herudover forpligtet samtlige sine leverandører at fjerne alle farlige kemikalier såsom parabener 

og phalater fra produkterne, hvilket øger kundernes tillid. 

Et andet indsatsområde er re-cycling, hvor selskabet genanvender den funktionelle emballage. Det betyder 

konkret, at al emballage der bruges til transport af færdigvarer til hovedlagret og til butikkerne genbruges i 

selskabets landsdækkende ordning ”Matas Retursystem” hvor også kunderne bliver tilbudt mulighed for at 

returnere tomme produktemballager. Disse tiltag resulterede i at 59 ton plastemballage blev genbrugt 

hvilket fremgår af selskabets grønne regnskabsaflæggelse for regnskabsåret 2017/18. 36 

                                                            
34 Matas årsregnskab 2017/2018 side 5.  
35 https://finans.dk/erhverv/ECE11188380/danske-netbutikker-slaar-igen-mod-amazon-robotter-saettes-ind-i-
kampen-mod-giganten/?ctxref=ext tilgået den 21.04 2019  
36 Matas årsregnskab 2017/2018 side 20. 

https://finans.dk/erhverv/ECE11188380/danske-netbutikker-slaar-igen-mod-amazon-robotter-saettes-ind-i-kampen-mod-giganten/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11188380/danske-netbutikker-slaar-igen-mod-amazon-robotter-saettes-ind-i-kampen-mod-giganten/?ctxref=ext
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Figur 6. Matas Årsregnskab 2017/18  

 

Endvidere har koncernen som miljømål, at reducere energi og CO2 niveauet i butikkerne. Man har især 

fokus på belysningen og varmen, men også på en optimering af logistikken ved transport fra centrallageret, 

så lastbiler ikke kører halvtomme afsted. 

Samfundsansvar/CSR prioriteres højt i selskabet og som en naturlig følge af dette, arbejdes der proaktivt på  

fem forskellige områder: Miljø-og klimapåvirkning, sundhed og sygdomsforebyggelse, 

menneskerettigheder, antikorruption og arbejdsforhold. Indsatsen bliver reguleret af et regelsæt/Code of 

Conduct, som indgår i alle selskabets samarbejdsaftaler.37 

 

3.3 Porters Five Forces 
Ved hjælp af denne brancheanalyse (bilag 2) er det muligt at identificere hvor stærk 

konkurrencesituationen er på markedet, som Matas befinder sig i. Modellen lægger vægt på de 

markedskræfter, som er afgørende for hvor attraktiv branchen er eller vil være. Den viser samtidig 

hvorledes virksomhederne i en branche internt er i konstant rivalisering med hinanden.  

 

3.3.1 Trusler fra eksisterende konkurrenter på markedet 
Matas er branchens markedsleder, men er siden 2013 blevet stærkt udfordret af den nye butikskæde 

Normal, som har slået sig op på at sælge parallel importeret kosmetik og plejeprodukter til billige priser. 

Truslen drejer sig især om den yngre målgruppe.  

Normal har haft en aggressiv vækststrategi og har i dag over 90 butikker primært i Danmark, men har også 

åbnet butikker i Sverige, Norge og Holland.38 Normal har øget deres omsætning fra 8,8 mio. i startåret 2013 

                                                            
37 Matas årsrapport 2017/18 s. 20  
38 www.normal.dk tilgået d. 22.04 2019 

http://www.normal.dk/
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til 1,2 mia. kr. i 2018. Normal er markedsudfordrer og sammen med de store lavprisvarehusene (Bilka, 

Føtex) var de en betydelig årsag til at selskabet måtte nedjusterer forventningerne til indtjeningen med ca. 

100 mio. i 2017. 10 mio. af nedskrivningen anslås dog at være indregnet udgifter til den fyrede CEO Terje 

List. 39 

Foruden de nævnte konkurrenter findes der på det danske detailmarked nogle få udenlandske  

markedsfølgere. Det drejer sig især om Sephora og Bodyshop og varehuset Magasin. Derudover er der 

mange små nichevirksomheder i branchen som f.eks. helsekæden Helsam. 

Nedenstående er et overblik over trusler fra eksisterende konkurrenter ifølge skydeskivemodellen. 

 

Samme produkter til samme målgruppe:   Normal, Magasin, Illum,  

Samme kategori af produkter:   Bodyshop, Sephora, Bilka, Føtex 

Produkter til samme behov:    Apoteket, Helsam  

Alle Produkter: Kamp om kundernes rådighedsbeløb. Matas er i bred konkurrence med bl.a. tøjbranchen. 

 

 

3.3.2 Trussel fra potentielle indtrængere 
Matas skal især være opmærksom på nye internetudbydere. Truslen må anses for at være stor især fra 

udenlandske websider. Et tiltag for at minimere truslen fra andre net udbydere er sidste års opkøb af  ’Firtal 

Group’.  

Nye fysiske detailkæder, anses ikke for en særlig stor trussel. Med Matas´ mange butikker, er selskabet 

veletableret og gør det svært for nye indtrængere, der vil satse på at få en stor markedsandel. F.eks. 

prøvede den tyske kæde ”Schlecker” for et par år siden, men måtte opgive efter bare 4 år i Danmark.40 

Adgangsbarrieren anses for at være høj for større virksomheder der vil indtrænge, da Matas er 

dominerende på det danske marked for pleje og skønhedsprodukter. Adgangsbarrieren er især stor for 

”High End” segmentet, der omfatter de veletablerede brands. Leverandørerne af disse produkter kræver 

stor erfaring og god kundevejledning for at kunne afsætte deres produkter. Generelt kræves der store 

økonomiske ressourcer og stor faglighed for at kunne entrere på markedet.   

 

3.3.3 Trussel fra substituerende produkter 
Matas befinder sig med deres produktsortiment både på det homogene og heterogene marked.  

                                                            
39 https://investor.matas.dk.company announcement 2017 s. 3 
40 https://finans.dk/artikel/ECE4123557/Schlecker-lukker-og-slukker/?service=printversion&ctxref=ext  Tilgået den 
16.01 2019  

https://investor.matas.dk.company/
https://finans.dk/artikel/ECE4123557/Schlecker-lukker-og-slukker/?service=printversion&ctxref=ext
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Mange af produkterne til f.eks. makeup og hårpleje, opfattes af kunderne som ret ensartet og kan derfor 

let substitueres, da de i mere eller mindre grad opfylder kundernes behov. Der er mange som tilbyder disse 

produkter på markedet og truslen indenfor denne kategori anses for at være høj. 

 

Med hensyn til de stærkere eksklusive brands ”High End” som YSL, Gucci og Chanel er det helt anderledes. 

Produkterne har en stor brandingværdi og kunderne søger specifikt efter disse. Loyaliteten er høj og 

kunderne vil ikke substituere produkterne. Derfor anses truslen for værende lav indenfor denne kategori. 

 

3.3.4 Købernes forhandlingsstyrke 
En vurdering af købernes forhandlingstyrke vurderes til at ligge på et mellemniveau.   

Den vurderes ikke lav da en del af forbrugerne, måske især de unge, er prisbevidste og laver pristjek på 

nettet (pricerunner) inden de beslutter sig hvor de vil købe. 

Omvendt er vurderingen ikke høj, da en meget stor del af kundesegmentet har brug for vejledning og faglig 

betjening i købssituationen. Matas har en stor styrke i deres salgsteam, som giver en professionel 

rådgivning og som har fokus på, at gøre indkøbet til en oplevelse. Dette giver Matas en stærk 

forhandlingsstyrke i forhold til deres kunder. 

 

3.3.5 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Som markedsleder står Matas stærkt i forhandlingerne med leverandørerne. For leverandørerne er Matas 

en vigtig salgskanal når de skal distribuere deres produkter ud til de danske forbrugere, med mulighed for 

at sælge et stort antal varer. Leverandørernes forhandlingsstyrke er forholdsvis lav, for jo større deres 

kunder på BtB markedet er, jo lavere bliver deres forhandlingsstyrke.  Matas har omkring 250 forskellige 

leverandører og står stærkt især overfor leverandører af standardvarer, som hurtigt kan skiftes ud, hvis 

priser og leveringsbetingelserne ikke er i orden. 41 

Leverandørerne af kendte og dyrere mærkevarer ”High End” har en lidt stærkere forhandlingsstyrke. Der er 

tale om kravvare, som kunderne forventer, at de kan finde på hylderne. Omvendt ønsker disse  

 

 

 

 

                                                            
41 https://www.truecommerce.com/dk-da/assets/pdfs/case-studies/TrueCommerce_Case%20study_DK_Matas.pdf 
tilgået den 23.03 2019  

https://www.truecommerce.com/dk-da/assets/pdfs/case-studies/TrueCommerce_Case%20study_DK_Matas.pdf
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leverandører, ikke at blive repræsenteret i discountkæder, da de har høje krav til både hyldeplacering og 

faglig vejledning. 

Generelt skal Matas’ leverandører hele tiden være omstillingsparate for at følge med konsumenternes 

skiftende forbrugsvaner og de krav som de stiller til produkterne. Med den store udskiftning af 

produktserier i branchen og kundernes hurtigt ændrede holdninger, er det vigtigt for Matas at have stabile 

leverandører med stor leveringssikkerhed. Helt overordnet kan det konkluderes, at Matas er en eftertragtet 

kunde og det største detailbrand indenfor skønheds- og sundhedsbranchen i Danmark. Derfor  vurderes  

leverandørernes forhandlingsstyrke til at være forholdsvis lav.  

 

3.4 Konkurrencestrategi 
I afsnittet ses der nærmere på den strategiske platform som Matas har valgt at positionere sig på i forhold 

til deres konkurrenter. Udgangspunktet vil være Porters generiske strategier. (Se bilag 3) Ifølge modellen 

kan en virksomhed opnå succes hvis den følger en af de fire generiske strategier. 

  

Matas arbejder hårdt på at adskille sig fra især dagligvarebutikkernes beauty produkter. Samtidig går Matas 

efter at ramme en så bred målgruppe som muligt. Derfor vurderes det at Matas’ konkurrencestrategi  bør 

konkretiseres til differentieringsstrategien i modellen. Anbefalingen er, at koncernen fortsætter strategien 

med fokus på kunderne og branding af egne produktserier som ”De Stribede”, ”My Moments” og ”Matas 

Men” og yderligere positionerer sig med fokus på miljøet og sælge produkter uden kemiske stoffer.  

Ved hele tiden at være orienteret om hvad kunderne efterspørger, samtidig med at tilbyde faglig 

kundebetjening, vil Matas fortsat have en stor fordel på markedet og det vurderes, at de vil have en 

konkurrencemæssig stor fordel ved at benytte sig af differentieringsstrategien fremadrettet.  

 

3.5 Anshoffs vækstmatrice 
I dette afsnit ses på Matas langsigtede muligheder for at vækste. Anshoffs vækstmatrice er et godt værktøj 

til at analysere hvilken strategi Matas skal benytte (se bilag 4).  Modellen viser en opdeling af nuværende 

og nyt marked set i forhold til nuværende og nye produkter.  

Matas har hverken ambitioner om at udvide selskabet til udlandet eller intentioner om at etablere flere 

fysiske butikker i Danmark. Matas fokuserer på, at øge salget af eksisterende produkter på det nuværende 

marked. Vækststrategi kan derfor ifølge matricen betegnes som ”Markedsindtrængning” også kaldet 

”Markedspenetrering.” Denne strategi bliver opfattet, som den mindst krævende, da man ikke skal 
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foretage en kæmpe omvæltning i selskabets drift. Strategien realiserer Matas på flere måder f.eks. ved en 

aggressiv anvendelse af promotion og ved at øge mersalget i salgssituationen.  

Men faren ved denne strategi og for Matas er desværre, at væksten på sigt vil stagnere, da den før eller 

siden vil ramme et mæthedspunkt. Strategien er kort sagt ikke lagtidsholdbar og som beskrevet i forrige 

kapitel, forsøger Matas derfor en ny konkurrencestrategi, hvor selskabet bevæger sig over i matricens 

næste felt ”Produktudvikling.” Strategien kan realiseres på flere måder: 

Produktforbedring:  F.eks. ved at øge den kvasitekniske kvalitet/brandværdien.  

Produktlinjeudvidelse: F.eks. ved at øge sortimentsdybden med flere varianter. 

Nye produkter til samme målgruppe: F.eks. øge sortimentsbredden, som vil dække helt nye behov for de 

nuværende kunder.  

Matas ser muligheder for især produktudvikling via produktlinjeudvidelse og vil fremadrettet udvikle nye 

produktserier rettet mod det eksisterende marked. 

 

3.6 SWOT- analyse 
På baggrund af den udarbejdede eksterne- og interne analyse vil det hele blive opsummeret i en samlet 

SWOT-analyse. Matas’ interne styrker og svage sider er et resultat af den interne analyse og  

Matas’ eksterne muligheder og trusler er resultatet af omverdens-analysen, PEST, Porters Five Forces samt 

konkurrence og vækststrategierne, herunder Porters generiske model og Anshoffs vækstmatrice.  

 

Styrker: Stærkt Brand. Højt kendskab. Markedsleder. Dybt sortiment. Stabile leverandører og selektive 

produkter. Egne produktserier. Bred målgruppe. Høj kundeloyalitet. Stor kundeklub. Veluddannet 

personale. Landsdækkende. Stærk logistik. 

Svagheder: Begrænset mulighed for at ekspandere på det danske marked da markedet er mættet. Ukendt 

udenfor landets grænser. Høje personaleomkostninger. Sortimentet især fra Beauty kan let substitueres. 

Forholdsvis højt prisniveau. 

Muligheder: Udvikling af nye koncepter. Ny teknologi til bl.a. at effektivere procedurer på centrallageret i 

Allerød. En markedstrend der har fokus på sundhed, skønhed og velvære.  Åbne op for nye markeder 

udenfor Danmark, både hvad angår nethandel og butikker. Målgruppens stigende rådighedsbeløb. Øget 

salg til mænd. 

Trusler: Hård konkurrence fra dagligvarehandelen og ”Normal.” Ændringer i kundernes forbrugs og 

købevaner. Tab af den verserende skattesag. Nye udenlandske indtrængere på nethandlen. Ny finanskrise.  

Ændring på lovgivningen f.eks. ved inddragelse af salg af apotekerprodukter. 



 
 

30 

4. Analyse af regnskabskvalitet   
 

Det første step, der vil blive taget stilling til, er regnskabskvaliteten af Matas’ årsrapporter. Denne analyse 

bliver foretaget for at minimere den regnskabsmæssige støj.  

Hvis den regnskabsmæssig støj er væsentlig i de aflagte årsrapporter, vil det have påvirkning på de 

finansielle opgørelser der foretages.  Dette vil betyde, at de finansielle modeller, som bliver benyttet, vil 

afspejle et forkert billede i forhold til, at give en korrekt vurdering og anbefaling til eksterne personer 

vedrørende værdiansættelsen.  

Der er mange forskellige kilder, som kan give regnskabsmæssig støj i forbindelse med aflæggelse af en 

årsrapport. Hvis men ser på Matas årsrapporter for de sidste 5 år, skal det noteres, at der er særlige steder, 

man skal være opmærksom på.  F.eks. benytter Matas sig af den præstationsbasseret aflønning, som 

betyder at ledelsens løn er bonuspræget og at ledernes indkomst afhænger af årets resultat. 

Præstationsbaseret løn er ofte en stor motivationsfaktor for topledere til at præstere. I Matas tilfælde kan 

det betyde, at ledelsen vælger regnskabsprincipper og skøn, med henblik på at skabe det bedste resultat 

for Matas og derved opnå en lønbonus.  

For at vurdere regnskabskvaliteten er der forskellige faser, man kan tage stilling til. I forhold til Matas’ 

aflagte rapporter, vurderes de regnskabsmæssige principper og skøn. 

 

4.1 Centrale regnskabsprincipper 
Man bør generelt i detailhandlen, anlægge et kritisk syn på lagervurderingen i relation til, om der er  

foretaget korrekte nedskrivninger på varelageret for ukurans.  I Matas tilfælde er der ikke foretaget 

ekstraordinære nedskrivninger i den 5 årige periode. Men det er ikke nok til at vurdere om lageret er 

opgjort korrekt. Det bemærkes nemlig, at der er sket en stigning på 23,4 % i varebeholdningen og et fald i 

lageromsætningshastigheden fra 5,5 til 4,6 i perioden. Dette kan være en identifikation (et ”rødt flag”) på, 

at efterspørgslen på Matas’ produkter har været faldende. Men en af de væsentligste årsager hertil, kan 

imidlertid vurderes at der i 2013 var en del selvstændige Matas butikker, der havde deres eget varelager. I 

løbet af perioden er samtlige Matas butikker imidlertid blevet opkøbt af koncernen, hvorfor butikkernes 

varelager nu indgår i koncernens samlede varebeholdning.  
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4.2 Den regnskabsmæssige fleksibilitet  

Uanset hvilket type af regnskabspraksis Matas benytter sig af, vil der altid være mulighed for at benytte 

forskellige regnskabsmetoder. En virksomhed er således ikke pålagt én bestemt metode, men har mulighed 

for at benytte et regnskabsprincip, som man selv ønsker at foretage sine beregninger ud fra.  

Matas afskriver lineært i henhold til årsregnskabsloven, men den forventede afskrivningsperiode, som 

Matas har estimeret på deres aktiver, kan altid diskuteres. Under anvendt regnskabspraksis i Matas’ 

årsrapporter, har Matas valgt at indregne deres immaterielle aktiver ud fra disse estimater:  

Goodwill: Måles til kostpris med fradrag for akkumulerede nedskrivninger. Der afskrives således ikke på 

goodwill i henhold IFRS, hvorimod der årligt udarbejdes en impairment test. 

Varemærker og navnerettigheder: Afskrives lineært over 5-10 år.  

Andelsbeviser: Måles til kostpris med fradrag for akkumulerede nedskrivninger. 

Andre immaterielle aktiver: Afskrives lineært over 5-10 år. 42  

Umiddelbart ser Matas afskrivningsperioder ud til at være i god overensstemmelse med andre 

sammenlignelige detailkæders regnskabsprincipper. 

 

4.3 Anvendt regnskabspraksis  
I dette afsnit i årsrapporten bliver der beskrevet hvordan indregningen og målingen af de finansielle 

resultater bliver foretaget. En analyse af anvendt regnskabspraksis af de seneste fem årsrapporter, bliver 

analyseret for at vurdere om der er en klar sammenhæng mellem beregningsgrundlaget, til at kunne 

sammenligne nøgletallene for hvert år.  

Hvis Matas har ændret regnskabspraksis i årenes løb, kan det have stor betydning for 

sammenligningsgrundlaget og derfor svække muligheden ved at foretage en ”fornuftig” værdiansættelse af 

Matas, da kontinuiteten ikke vil være til stede.  

Matas har revisionspligt og aflægger deres regnskaber efter International Financial Reporting Standards 

(IFRS) som er den regnskabsstandard som bliver benyttet i EU for børsnoterede selskabers 

koncernregnskaber. Ved gennemgang af de seneste fem årsrapporter fra Matas, kan det konkluderes, at 

der ikke har været ændring af anvendt regnskabspraksis og der behøves derfor ikke at foretages yderligere 

                                                            
42 Matas årsrapport 2017/18 side 46.  
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handling på dette område. Der er derfor mulighed for at sammenligne tal for de repræsentative år, til 

beregninger i analysen.  

 

4.4 Revisionspåtegning  
For at regnskabsbrugeren har større tillid til resultaterne i et årsregnskab, er det nødvendigt med en 

påtegning fra revisor, som er offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Ved gennemgang af årsregnskaberne fra Matas i perioden 2013/14 til 2017/18 er alle rapporterne blevet 

aflagt uden modifikationer fra revisor. De fem rapporter er alle blevet underskrevet af Ernst and Young (EY) 

uden forbehold eller supplerende oplysninger.  

Det bliver derfor antaget, at regnskaberne giver et retvisende billede af Matas’ finansielle stilling og uden 

væsentlig fejl og mangler, for de seneste fem år.  

 

4.5 Identifikation af røde flag  
Første røde flag: er allerede blevet nævnt og analyseret i kapitlet Centrale regnskabsprincipper. Det drejer 

sig om den stigende varebeholdning. 

Andet rødt flag: Når en forpligtelse ikke er sandsynlig eller kan måles pålideligt, vil det i stedet blive belyst i 

en note, som en eventuelforpligtelse i rapporten. Dette kan resultere i at Matas undervurderer de 

forpligtelser der er i selskabet og kan ende med at nogle af de eventuelforpligtelser som er noteret, kan 

være mere sandsynlige, end ledelsen påstår. Matas har under note 28 i sidste årsrapport under 

eventuelforpligtelser og sikkerhedsstillelser en sag kørende med skattestyrelsen vedrørende rentekildeskat 

på 79,6 mio. kr. som Matas har indbetalt i år 2013, for at undgå yderligere renter fra SKAT. Da sagen fortsat 

er kørende og Matas forventer at få medhold, er der ikke indregnet en forpligtelse i regnskabet.43 

Tredje røde flag: Derudover har Matas en sag kørende med de danske skattemyndigheder om 

udtagningsmoms. Der bliver ikke oplyst i årsrapporten hvor stort beløbet er, men Matas udtaler, at det ikke 

kommer til at påvirke Matas finansielle stilling i væsentlig grad. 44 Dette nævnes her som et rødt flag, da 

beløbet ikke er angivet og at det kan være mere væsentlig end man internt vurderer. 

 

                                                            
43 Matas årsregnskab 2017/18 side 65.  
44 Matas årsregnskab 2017/18 side 65. 
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4.6 Delkonklusion  
Der er taget stilling til regnskabskvaliteten på de forskellige poster i årsrapporten. Der er ikke foretaget 

yderligere handlinger, da den nødvendige information til at foretage præcise korrektioner ikke er muligt.  

 

5. Reformulering af egenkapitalopgørelsen  
 

Egenkapitalen viser den regnskabsmæssige klassificering af ejerenes andel af virksomhedens aktiver. For at 

kunne værdiansætte Matas, er egenkapitalen det første man bør foretage en analyse af, da egenkapitalen 

viser de transaktioner og posteringer som har indflydelse på investorernes egenkapital i Matas. Altså er 

egenkapitalopgørelsen et vigtigt element, for at finde frem til de bevægelser som vedrører aktionærernes 

interesser.  

Derudover har man som investor i Matas mulighed for at se netop den egenkapital som tilhører den 

potentielle investor og derefter udregne egenkapitalforretning (ROE). En reformulering af egenkapitalen er 

nødvendig da regnskabsprincipperne ikke viser hensyn til selskabets ejere. 45 

Analytikere reformulerer egenkapitalopgørelsen for at opgøre selskabets resultat på totalindkomstbasis, 

som viser ændringen i det givne år i selskabets egenkapital. Dette opgøres ved at tage det givne års 

totalindkomst plus kapitalindskud fra aktieudstedelse, minus beløb udbetalt i form af dividende eller 

aktietilbagekøb. 46 

Der er 3 forhold som man skal tage stilling til ved foretagelse af en reformulering af egenkapitalopgørelsen. 

Ved at fjerne disse forhold fra egenkapitalopgørelsen vil man kunne finde frem til den egenkapital, som 

alene vedrører de ordinære aktionærer og som er et vigtigt redskab til værdiansættelsen.  

1) Præferencekapitalen skal indregnes som en forpligtelse, da dette bliver set som en betaling til 

andre fordringshavere, før aktionærerne. Præferencekapitalen skal derfor præsenteres på 

passivsiden under forpligtelser i stedet for. Det samme gælder for minoritetsinteresser (resultatet 

for datterselskaber) som ikke har interesse for ejerne og derfor fjernes ved foretagelse af en 

reformulering.  

 

                                                            
45 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 198  
46 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 181.  
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2) Der skal beregnes transaktioner med ejerne, dvs. man skal finde de til- og afgange der er i løbet af 

året.47 

 

3) Efterfølgende skal der beregnes årets totalindkomst, som det sidste step, for at færdiggøre en 

reformulering af egenkapitalopgørelsen. Her skal præferenceudbytte trækkes ud af 

reformuleringen for at kunne finde frem til året totalindkomst, da præferenceudbytte ses som en 

gældsomkostning for aktionærerne. Totalindkomsten viser det overskud fra resultatopgørelsen 

tillagt anden totalindkomst, fratrukket eventuel præferenceudbytte.   

Da Matas hverken har præferenceaktier eller minoritetsinteresser i deres årsrapporter, er det ikke 

nødvendigt at foretage egen reformulering af egenkapitalopgørelsen, da Matas’ totalindkomstopgørelse 

kan benyttes til analysebrug. De selskaber som benytter sig af IFRS er blevet pålagt at efter år 2009 skal 

årsregnskabet indeholde en totalindkomstopgørelse. Dette gælder også for Matas og derfor vil der blive 

foretaget analyser i opgaven på baggrund af totalindkomstopgørelsen.  

  

5.1 Andre posteringer på egenkapitalen  
De posteringer som ikke bliver ført i resultatopgørelsen men direkte ned på egenkapitalen, kaldes for 

’Dirty-Surplus Accounting’. 48  De tre mest almindelige posteringer drejer sig om:  

1) Valutaomregningsgevinster/tab på selvstændige udenlandske enheder.  

2) Urealiserede gevinster og tab på værdipapirer disponible for salg. 

3) Gevinster/tab på afledte instrumenter til sikring af fremtidige pengestrømme.  

Da Matas ikke har haft posteringer på anden totalindkomst i deres årsregnskaber de seneste 4 år og tilbage 

i regnskabetsåret 2013/14 havde et på beløb vedrørende anden totalindkomst (Dirty-plus postering) på 

200.000 kr. vurderes det ikke, at være nødvendigt at foretage en reformulering, da der ikke har været 

nogen regulering siden og beløbet vurderes som ikke at have den store indflydelse.49 

                                                            
47 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 186  
48 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 189  
49 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 199   
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5.2 Skjulte omkostninger 
Matas benytter sig af aktieoptionsbaseret aflønning, hvor udgiften bliver ført i resultatopgørelsen som løn 

og modposten bliver på egenkapitalen. Dette er diskutabelt da egenkapitalen bliver for stor med dette 

beløb, da det ikke er aktionærernes egenkapital og bør derfor fratrækkes.  

Hvis man ser I Matas’ årsregnskab har de for år 2017/18 haft en aktieoptionsbaseret aflønning på 5,1 mio. 

kr. og tilbage i 2016/17 var dette på 8,4 mio. kr. Dette betyder at egenkapitalen skal fratrækkes i alt 13,5 

mio. kr. de sidste 2 år, da beløbene ikke ejes af aktionærerne, men af ledelsen.  

Hvis man ser i note 31 i årsrapporten for 2017/18 bliver man informeret om, at summen af 

aktieoptionsbaseret aflønning udgør 5,1 mio. kr. Men hvis man tjekker egenkapitalopgørelsen står dette 

beløb til 5,2 mio. kr. Denne forskel må tilskrives en afrundingsfejl.  

 

5.3 Delkonklusion før analyse af Matas 
Reformulering af egenkapitalopgørelsen viser forskellen på væksten fra nye investeringer på egenkapitalen 

og vækst i at drive forretning på egenkapitalen. Kort fortalt, viser den forskellen på skabelse af værdi fra 

distribuering af værdi. 50 Dette giver en mulighed for at beregne egenkapitalforretningen (ROE) som viser 

væksten i egenkapitalen fra Matas overskudsskabende aktiviteter 51 og samtidig mulighed for at finde frem 

til væksten i egenkapitalen.  

 

5.4 Analyse af Matas  
Hvis man ser på Matas egenkapitalopgørelse i den seneste årsrapport, foregår der en opdeling af 

totalindkomst og transaktioner med ejerne.  

Totalindkomsten består af årets resultat, som er det resultat Matas har fået i regnskabsåret 2017/18 ved at 

drive erhvervsmæssigt forretning. Resultatet er på 280,3 mio. kr. og beløbet bliver posteret ned på 

egenkapital for totalindkomsten vedrørende året.  

Under totalindkomsten vises de transaktioner som vedrører aktionærerne i Matas samt hvordan disse 

posteringer og strømme er foregået.  

                                                            
50 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 195  
51 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 197   
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Ser man på nedenstående kan man hurtigt konkludere, at Matas betaler et stort udbytte til sine aktionærer 

på hele 237,1 mio. kr. hvilket er 84,5 % af årets resultat, som er forholdsvis højt. Derudover har Matas 

overført aktiebasseret vederlæggelse på 5,2 mio. kr.  Med andre ord overfører selskabet et positivt beløb 

på 48,4 mio. kr. videre til næste år og derfor har en egenkapital ultimo på 2,6 mia. kr. Som nævnt tidligere 

har Matas ingen minoritetsinteresser.  

52  Figur 7. Matas årsrapport 2017/18.  

 

6. Reformulering af Balancen 
 

I Matas’ regnskaber fremgår det i balancen, at aktiverne er delt op i langfristede og kortfristede poster. Det 

er primært af hensyn til banker og kreditinstitutter i forhold til kreditvurdering, at denne opdeling er 

foretaget.  

For at finde ud af hvordan Matas genererer overskud via sine kerneaktiviteter i selskabet, bliver der 

foretaget en reformulering af balancen. Det er derfor vigtigt, at have en stærk forståelse og kendskab til 

hvad selskabets kerneaktiviteter er, for at kunne opdele disse poster ind i den reformulerede balance.  

                                                            
52 Matas årsrapport 2017/18 s. 41.  
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I den reformulerede balance bliver de samlede aktiver delt op i henholdsvis driftsaktiver (DA) og finansielle 

aktiver (FA). De samlede passiver bliver opdelt i driftsforpligtelser (DF), finansielle forpligtelser (FF) og i 

egenkapital (EK).  

Formlen ser således ud: 53 

 

Grunden til opdelingen i henholdsvis driftsaktiver og finansielle aktiver er at kunne give et indblik i hvad der 

er værdiskabende for Matas og hvad der ikke er. Fokuspunktet for investorer vil være driftsaktiviteterne, da 

dette vedrører selskabets kerneaktivitet og som fortæller hvor god Matas er til at drive forretning.  

De finansielle aktiviteter fortæller hvordan Matas har rejst kapital og hvordan de med den rejste kapital har 

mulighed for at investere penge i driften. Dog er det vigtigt at huske på, at både de finansielle forpligtelser 

og de finansielle aktiver begge stammer fra finansieringsaktiviteter og er et resultat af transaktioner på 

kapitalmarkederne. 54 

Når man inddeler posterne i driftsaktiver og finansielle aktiver og inddeler driftsforpligtelser og de 

finansielle forpligtelser, er man nødsaget til at foretage omposteringer af visse poster i den officielle 

balance, for at få et bedre grundlag for at vurdere Matas’ evne til at skabe værdi. Derefter adskilles de 

driftsmæssige og finansielle aktiviteter fra hinanden. Ved de driftsmæssige aktiviteter har vi driftsaktiver og 

driftsforpligtelser. Ved at fratrække disse poster fra hinanden finder man frem til nettodriftsaktiverne. NDA 

bliver beregnet ud fra følgende formel: 55  

Driftsaktiver – Driftsforpligtelser = Netto driftsaktiver (NDA) 

De finansieringsmæssige aktiviteter bliver således inddelt under finansielle forpligtelser og finansielle 

aktiver.  

                                                            
53 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 137.  

54 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 204  
55 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 137.  
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Ved at fratrække de finansielle aktiver med de finansielle forpligtelser finder man frem til netto finansielle 

forpligtelser (NFF), altså følgende formel:  

Finansielle aktiver – Finansielle forpligtelser = Netto finansielle forpligtelser (NFF) 

Det skal bemærkes, at hvis de finansielle aktiver er højere end de finansielle forpligtelser vil resultatet blive 

netto finansielle aktiver og skal derved flyttes over til aktiv siden. Det samme princip gælder for de 

driftsmæssige poster, der vil blive netto driftsforpligtelse og posteres på passiv siden. Ved at lægge NDA og 

NFF sammen får man det beløb som er investeret i Matas fra selskabets investorer (EK). 

Den reformulerede balance som bogen anvender ses i bilag 5: 56 

Hvis Matas havde haft minoritetsinteresser under egenkapitalen ville der ske en forlængelse af formlen ved 

beregningen af den reformulerede balance. Formlen ville da se således ud:  

 

Ved at foretage en analyse af Matas’ driftsaktiver og driftsforpligtelser bliver posterne inden for salg og 

produktion af varer og tjenesteydelser berørt. I årsregnskaberne fra Matas fremgår det, at posten 

”tilgodehavender fra salg” er et driftssaktiv dvs. noget selskabet har til gode og som selskabet har realiseret 

en indtjening på. 

Derudover er der under driftsforpligtelse posten ”leverandørgæld”.  

De finansielle forpligtelser og finansielle aktiver blive vist for at vurdere hvordan Matas finansierer sine 

driftsaktiviteter. En finansiel forpligtelse forekommer når Matas skylder penge til kreditinstitutter, som de 

skal betale på et senere tidspunkt. Når Matas har en høj likviditet vil der opstå finansielle aktiver, som 

betyder at Matas har mulighed for at udbetale kapital til deres ejere eller til deres kreditorer.  

Særlige forhold ved reformulering af balancen: 

 

 

 

 

                                                            
56 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 205. 
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Operationel leasing  

Leasing kan opdeles i finansiel og operationel leasing og bliver primært anvendt som finansieringsform. Dog 

er der forskel på hvordan de forskellige leasingaftaler bliver udarbejdet regnskabsmæssigt.  

Hvis man benytter sig af finansiel leasing i en virksomhed bliver det anset som et aktiv, da ejerne råder over 

rettigheden i størstedelen af aktivernes levetid. Det betyder at ejerskabet bliver overdraget til 

leasingtageren. Derfor bliver finansiel leasing posteret i balancen under ”andre materielle anlægsaktiver” 

for virksomheder som benytter sig af denne form for leasing. Dette vil ske med stort set alle leasingydelser 

fremover pga. de nye IFRS 16 krav, som skal implementeres hos de selskaber som aflægger regnskab efter 

IFRS 16 gældende pr. 1. januar 2019. Dette vil have stor betydning for reformulering af balance fra de 

officielle årsrapporter fremadrettet. 57 

Benytter man sig derimod af operationel leasing bliver leasingydelsen behandlet som f.eks. en 

lejeomkostning og derfor ikke indregnet i balancen, men i stedet under resultatopgørelsen. Her har vi at 

gøre med en lejeydelse hvor leasingtageren ikke selv har ejerrettigheden.  

Da Matas benytter sig af operationel leasing er det denne leasingform der vil blive taget udgangspunkt i. 

Matas beskriver i deres årsrapport for 2017/18 at ”Koncernen leaser butikslokaler, ejendomme og 

driftsmateriel på operationelle leasingvilkår”.58 Den typiske leasingperiode Matas benytter ved leje af 

butikslokaler varierer mellem 3 og 12 måneder, hvorefter der er mulighed for forlængelse når perioden 

udløber.  

Herunder ses en udregning af de uopsigelige operationelle leasingydelser: 

 

Figur 8. Egen tilvirkning fra Matas’ sidste 5 års årsrapporter.  

Ved ovenstående figur ses hvordan leasingforpligtelserne er opdelt i kategorierne: Under et år, mellem et 

og fem år, og over fem år. Leasingydelsen som hovedsageligt består af husleje, bliver posteret løbende 

                                                            
57 https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf?fbclid=IwAR05lW0CU6NeeMlBl9S6h0e8bzERyf0Jqnc3BDI-
wcWuzsgfDi3W0ptEjCs tilgået den 22.04 2019  
58 Matas årsrapport 2017/18 side 68.  

https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf?fbclid=IwAR05lW0CU6NeeMlBl9S6h0e8bzERyf0Jqnc3BDI-wcWuzsgfDi3W0ptEjCs
https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf?fbclid=IwAR05lW0CU6NeeMlBl9S6h0e8bzERyf0Jqnc3BDI-wcWuzsgfDi3W0ptEjCs
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under driftsomkostninger i resultatopgørelsen. Da Matas benytter sig af operationel leasing vil der ikke 

blive foretaget yderligere med hensyn til leasing i balancen.  

Til reformulering af balancen vil der blive overført en andel af de likvide beholdninger til driftslikviditet. 

Dette er nødvendigt da Matas derved har mulighed for at betale sine regninger løbende. Bogen peger på at 

man som tommelfingerregel skal benytte sig af 0,5-2 % af nettoomsætningen og derfor virker 1 % 

anvendeligt. Denne ene procent vil blive fordelt på driftslikviditeten og resten af den likvide beholdning vil 

blive posteret som et finansielt aktiv. 59 

 

Matas analyse af den reformulerede balance:  

Analysen vil omfatte de seneste 3 års regnskaber gældende fra 2015/2016 til 2017/18. 

Hvis man ser på den udarbejdede reformulerede balance under bilag 6, kan man se at Matas netto 

driftsaktiver ligger på et stabilt niveau til trods for at Matas har haft store afskrivninger på de immaterielle 

anlægsaktiver bestående af varemærker og navnerettigheder. Til gengæld er varelaget steget med 86,2 

mio. kr. siden 2015/2016 bl.a. pga. opkøb af selvstændige Matas butikker.  

Matas’ netto finansielle forpligtelser (NFF) er steget med 39 mio. kr. i den treårige analyseperiode. Heraf er 

de 2 mio. kr. gået til at finansiere driftsaktiverne, mens de resterende 37 mio. kr. svarer til nedgangen i 

egenkapitalen for perioden. Faldet i egenkapitalen skyldes blandt andet udbetaling af udbytte og opkøb af 

egne aktier. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                            
59 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 207.  
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7. Reformulering af resultatopgørelsen  
 

Der er to forskellige metoder man kan anvende for at opstille et regnskab i resultatopgørelsen ifølge 

årsregnskabsloven. Den første metode er den artsopdelte, hvor de enkelte poster opstilles efter deres art. 

Her bliver omkostningerne specificeret ud i forhold til materialeforbrug, andre eksterne omkostninger, 

personaleomkostninger og afskrivninger. Alle sammen vedrører den primære drift.  

Den anden metode er den funktionsopdelte resultatopgørelse hvor omkostningerne bliver specificeret ud i 

forhold til produktionsomkostninger, salgsomkostninger, distributionsomkostninger og 

administrationsomkostninger. Ligesom ved den artsopdelte, vedrører den funktionsdelte resultatopgørelse 

også den primære drift. Det er op til de enkelte virksomheder hvilken metode og dermed hvilken 

præsentationsform man ønsker at benytte, da begge muligheder giver samme resultat. Matas har valgt at 

opstille deres resultatopgørelse efter den artsopdelte metode.  

Uanset hvilken metode man vælger at benytte sig af, viser den officielle resultatopgørelse ikke opdeling af 

selskabets overskud fra drift og finansieringsaktiviteter. Derfor er en reformulering af resultatopgørelsen en 

nødvendighed, for at kunne foretage en analyse.  

Formålet ved at foretage en reformulering af resultatopgørelsen er at få opdelt driftsoverskuddet og de 

netto finansielle omkostninger hvert for sig. I resultatopgørelsen bliver der på baggrund af selskabets drifts-

og finansieringsaktiviteter henvist til nettooverskuddet for perioden. De nye tal, som fremkommer efter en 

reformulering gør at man har mulighed for at beregne nøgletal til en vurdering af Matas’ rentabilitet for 

både drifts- og finansielle aktiviteter.  

Èn af de væsentligste opgaver ved reformuleringen er at få anbragt de poster fra anden totalindkomst ind i 

resultatopgørelsen, så resultatet bliver så komplet som muligt.  

Man tager totalindkomstopgørelsen og deler op i driftsaktivtitter og nettofinansielle omkostninger. 

Derefter går man ind og ser på de driftsaktiviteter som er usædvanlige og placerer disse under usædvanlige 

driftsposter. De posteringer skal ud af den reformulerede resultatopgørelse, da man ikke forventer de vil 

gentages og formålet er at benytte virksomhedens permanente overskud til at foretage en 

værdiansættelse. Det som den reformulerede resultatopgørelse skal vise, er således Core 

nettoomsætningen samt de posteringer der giver Core driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT).  
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Da Matas ikke har poster på anden totalindkomst i deres officielle totalindkomstopgørelser i perioden 

2013/2014 til 2017/2018 udover 200.000 kr. i tilbage i regnskabsåret 2013/2014 vil der ikke blive foretaget 

yderligere handlinger på dette punkt, da dette bliver anset for uvæsentligt i forhold til det store billede.  

Derudover bliver selskabets netto finansielle omkostninger (NFO) belyst. Omkostningerne stammer fra 

Matas finansielle aktiviteter. Dette i analysen bliver nedbrudt i permanente og usædvanlige finansielle 

poster.  

Derefter fratrækkes minoritetsaktionærerne andel i totalindkomsten så der til sidst står den totale 

indkomst til virksomhedens ordinære ejere.60 Da Matas ikke har minoritetsinteresser vil denne post ikke 

blive medtaget i analysen.  

 

7.1 Skatteallokering  
I de officielle resultatopgørelser bliver skatten beregnet som ét samlet resultat ud fra alle aktiviteter som 

foregår i selskabet. Dette beløb skal specificeres ud, så beløbet bliver fordelt mellem forskellige poster for 

at bringe disse på efter-skat basis. 61 Det som analytikere har størst interesse i at finde frem til under den 

reformulerede resultatopgørelse, er den skat som vedrører selskabets kerneaktivitet. Dette er grunden til 

at en skatteallokering bliver foretaget i analysen. 62 

Man opdeler skatten alt afhængig af om posterne vedrører driften eller den finansielle del. På den måde 

allokerer vi skatten til det område som den tilhører på de to overskudskomponenter.  

I reformulering af resultatopgørelsen, se bilag 7, bliver skatten derfor fordelt på de to forskellige kategorier. 

I forbindelse med analysen af skatteallokering skal det bemærkes, at resultatet aldrig kan  blive helt 

nøjagtigt, da man ikke har adgang til Matas’ skatteregnskab.  

Det første step i analysen er at fratrække de netto finansielle omkostninger (NFO) ud af skatteregnskabet. 

For at komme frem til beregningen af skatten på de poster som vedrører driften, anvendes formlen:  

Ovenstående viser, at der skal beregnes skat ud fra summen af alle de poster som vedrører driften. 

                                                            
60 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 220.  
61 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 218.  
62 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 239.  
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Resultatet heraf ganges med selskabsskatten, som hvert år har ligget på 22 %. Det samme princip gælder 

for de finansielle poster.  

Skatten på det samlede driftsoverskud udgør den skat, som det vil være hvis Matas ikke havde nogle 

finansielle netto poster og var egenkapitalfinansieret. Da dette ikke er tilfældet, bliver skattefordelingen 

beregnet således: Netto finansielle omkostninger (NFO) x selskabsskatteprocenten. 

Hvorefter skat på driftsoverskud bliver udregnet: Rapporteret skatteomkostning + skattefordel på NFO. 63 

 

7.2 Renteloftet  
Hvis Matas har haft mere end 21,3 mio. kr. i netto finansielle omkostninger vil selskabet nå renteloftet. 64 

Så længe resultatet ligger under, vil Matas få fuldt fradrag for hele beløbet. I årsrapporten fra 2017/18 har 

Matas netto finansielle omkostninger på 19,7 mio. kr. og får dermed fuldt fradrag for hele beløbet. Tilbage I 

2016/2017 ramte Matas imidlertid loftet, da de i årets løb havde netto finansielle omkostninger på 38,7 

mio. kr. og derved oversteg grænsen. Selskabet ligger og balancerer tæt på grænsen og skal være forberedt 

på, at betale mere i skat, hvis renteniveauet stiger og dermed de netto finansielle omkostninger også stiger.  

 

7.3 Særlige forhold ved reformulering af resultatopgørelsen  
Det giver ofte sig selv om de fleste poster i resultatopgørelsen skal kategoriseres som en del af 

driftsoverskuddet eller som en del af de netto finansielle omkostninger. Dog er der bestemte poster man 

skal være særlig opmærksom på, ved foretagelse af en reformulering. Dette gælder bl.a. i Matas tilfælde 

under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. 65 Posterne er ikke en del af Matas’ 

kerneaktivitet og bør derfor blive klassificeret under andet driftsoverskud da de ikke vedrører selskabet 

væsentligste aktiviteter.  

De finansielle poster består primært af renteindtægter og renteomkostninger. Derudover kan der være 

poster som kan være svært at skelne om de skal indgå som driftsaktivitet eller finansieringsaktivitet. Man 

kunne argumentere for om de skulle klassificeres under driftsaktiviteter, såsom 

valutaomregningsdifferencer på tilgodehavender og leverandørgæld. Denne opdeling er dog ikke mulig at 

foretage i reformuleringen. Derudover kan der argumenteres for om disse ’specielle’ poster bliver besluttet 

                                                            
63 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 239.  
64 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183480#P11B tilgået den 24.04.19 
65 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 221.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183480#P11B
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i finansfunktionen hos selskabet og derfor vedrører finansieringsaktiviteter, hvilket er et argument for, at  

lade disse forblive under de finansielle poster. Dette betyder at alle de poster som vedrører de finansielle 

indtægter og omkostninger i Matas’ officielle årsrapporter, vil alle fortsat blive stående under 

finansieringsaktivitet. 66 

Derudover er der særlige poster såsom gevinst/tab på kapitalandele og modtagne udbytter på 

kapitalandele, men disse poster er ikke aktuelle hos Matas og derfor ikke taget hensyn til.  

 

7.4 Matas analyse af den reformulerede resultatopgørelse 
Ud fra den reformulerede resultatopgørelse i bilag 7, kan man se at Matas’ omsætningen ligger på et meget 

stabilt niveau i de seneste år, med et lille fald fra 2015/16 til 2017/18 på 7 mio. kr. Den faldende omsætning 

resulterer i, at bruttoresultatet for Matas er faldet med ca. 55 mio. kr. Årsagen kan forklares ved den 

skærpede konkurrence og at man har anvendt flere tilbudskampagner til kunderne.67 68 

Derudover er andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger også steget. Specielt 

personaleomkostningerne er steget med 5,9 % selvom omsætningen er faldet og antallet af medarbejdere i 

gennemsnit ligger på samme niveau for årene. Denne stigning i omkostningerne kan skyldes, at de ansattes 

lønniveau er steget.  

Endvidere er selskabets afskrivninger stigende for perioden. Det er primært afskrivninger på de materielle 

og immaterielle aktiver, hvilket betyder at Matas’ EBIT (resultat før renter) er faldet med 39 % alene fra 

2015/16 til 2017/18. Dette er et bemærkelsesværdigt resultat i resultatopgørelsen.  

Hvis man ser på Matas’ finansielle poster kan man se at de finansielle omkostninger er faldet i takt med at 

de finansielle indtægter er steget i samme periode, hvilket er positivt. 

Faldet i resultatet før skat indebærer, at selskabet har betalt mindre i skat. I år 2015/16 blev der indbetalt 

112,6 mio. og i 2017/18 indbetalte man 68,9 mio. hvilket svarer til et fald på 39 %.  Resultat efter skat for 

året i 2017/18 ender således på 280,3 mio. kr., mens en sammenligning med 2015/16 viser et resultat på 

364,5 mio, altså et fald på 23 % hvilket er negativt for Matas koncernen. Derved ser det ud til, at det er 

blevet dyrere for Matas at drive forretning de seneste år. 

                                                            
66 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 227.  
67 Matas årsrapport 2017/18 side 12.  
68 https://www.berlingske.dk/virksomheder/matas-konkurrencen-fra-normal-og-supermarkederne-kradser tilgået den 
21.04 2019  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/matas-konkurrencen-fra-normal-og-supermarkederne-kradser%20tilgået%20den%2021.04
https://www.berlingske.dk/virksomheder/matas-konkurrencen-fra-normal-og-supermarkederne-kradser%20tilgået%20den%2021.04
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Med hensyn til at allokere skatten på de driftsmæssige og finansielle resultater, som er de to 

overskudskomponenter, kan man ikke lave beregningen helt optimalt, da offentligheden  ikke har adgang til 

Matas’ skatteregnskab. Ud fra de foretagne udregninger, vil der blive allokeret skat på den primære drift på 

-73,2 mio. kr. i 2017/18. Med et negativt resultat i de finansielle poster, kan skatten blive allokeret med + 

4,3 mio. kr. det samme år, som i alt giver en skat for året på en skattebetaling på 68,9 mio. kr.  

 

7.5 Delkonklusion 
Den reformulerede resultatopgørelse og balance er tilsammen med til at vise den værdiændring der er 

tilgået selskabet. Fokuspunktet ligger på driftsaktiviteterne, fordi det er gennem den normale drift og deres 

kernekompetence, at Matas får skabt deres værdi. 69 

 

 

8. Pengestrømsopgørelsen   
 

I opgaven bliver de regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller benyttet og derfor vil en analyse af 

pengestrømsopgørelsen ikke have den helt store betydning i samme grad som resultatopgørelsen og 

balancen har for opgaven. Fokus er rettet mod rentabilitet i højere grad end på pengestrømme.  

Det frie Cash flow, som skal benyttes for at kunne foretage en værdiansættelse, kan alene beregnes på 

baggrund af den reformulerede balance og resultatopgørelse. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en 

pengestrømsopgørelse for at kunne beregne det frie Cash flow.  

Det frie Cash flow viser forskellen på pengestrømme fra den løbende drift og fra investeringer fra den 

løbende drift, hvilket er nødvendigt i udarbejdelse via en DCF-analyse. Mere om dette vil blive beskrevet 

senere i opgaven. Derudover viser det frie Cash flow den evne som Matas har til at kunne betale sine 

regninger og foretage udbetaling til selskabets ejere.70 Der er to forskellige måder man kan beregne de frie 

Cash flow på. Den første metode er: 

Frit cash flow = Driftsoverskud – ændring i netto aktiver71 

                                                            
69 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 242.  
70 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 257.  
71 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 258.  
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Eller udtrykt som:   

 

Hvor driftsoverskuddet stammer fra den reformulerede resultatopgørelse og ændring i netto driftsaktiver 

stammer fra den reformulerede balance.  

 

Den anden metode man kan benytte sig af tager udgangspunkt i de reformulerede finansielle opgørelser.  

Formellen ser sådan ud:  

Frit Cash flow = netto renteomkostninger – ændring i netto finansielle forpligtigelser + netto udbetalinger 

til ejerne.  

Eller udtrykt som:  

 

Det frie Cash flow bruges til at betale netto finansielle omkostninger, reducerer netto finansielle 

forpligtigelser, samt betale udbytte til ejerne. 

 

Med minoritetsinteresser i i regnskabet vil formlen se således ud:  

 

Altså samme ligning men med minoritetsinteressernes resultatsandel – forskellen i minoritetsinteresser. 72 

 

8.1 Delkonklusion  
Da der allerede er foretaget en reformulering af resultatopgørelsen og balancen er det ikke nødvendigt at 

foretage en reformulering af pengestrømsopgørelsen, da det frie Cash flow kan beregnes ud fra de 2 

metoder foroven. Derfor vil der ikke blive foretaget yderligere handlinger i analysen af 

pengestrømsopgørelsen.  

 

 

 

 

                                                            
72 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 258.  
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9. Rentabilitetsanalyse   

 
Der foretages i dette afsnit en rentabilitetsanalyse for at danne et overblik over hvad der driver 

egenkapitalforretningen (ROE). Ved en rentabilitetsanalyse går man ind og analyserer hvordan 

rentabiliteten ser ud i dag og derefter vurderer hvordan den vil se ud i fremtiden.73 

Via den måde hvorpå Matas skaber værdi gennem de driftsmæssige værdidrivere og hvordan de tilkobles 

de finansielle værdidrivere, er det muligt at foretage budgettering og derefter at foretage en 

værdiansættelse af Matas.  

Residualoverskudet bestemmes af ROE og væksten i investeringer, hvorfor budgetteringen både involverer 

budgettering af rentabilitet og væksten. Før man foretager en budgettering skal man vide, hvad der driver 

ROE og væksten. 74 Analysen af rentabiliteten vil blive foretaget ved hjælp af de sidste 3 års reformulerede 

årsregnskaber. Her vil en dekomponering af egenkapitalforrentningen (ROE) blive udført ved hjælp af 

DuPont-modellens 3 niveauer. Den udvidende DuPont model anvendes som rettesnor i 

rentabilitetsanalysen, for at sikre at den systematiske gennemgang fungerer så optimalt som overhovedet 

muligt, og ikke mindst for at bevare den røde tråd under udførelsen af rentabilitetsanalysen. DuPont 

Modellen er vist i bilag 9.  

Som figuren viser, bliver egenkapitalforretningen (ROE) opdelt i henholdsvis afkast på driftsaktiviteter og 

finansieringsaktiviteter.  

 

9.1 Dekomponering af ROE 
Det overordnede i Dupont modellen er ROE (egenkapitalforretning) som bliver beregnet ud fra formlen:  

 

Ved anvendelse af ROE er det muligt, at se hvor stor nettoprofitten i Matas er i forhold til egenkapitalen og 

derved hjælpe til med at fortælle, hvor profitabelt selskabet er. Kort sagt er ROE et værktøj til at finde frem  

                                                            
73 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 279 og 280.  
74 http://denprivateinvestor.dk/noegletalsanalyse-af-rentabilitet-og-vaekst/  tilgået den 21.03 2019  

http://denprivateinvestor.dk/noegletalsanalyse-af-rentabilitet-og-vaekst/
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til hvilket beløb, som er værd at investere i Matas. Jo højere ROE er over længere tid, desto større fordel og 

gavn er det for Matas aktionærerne og afkast. Det er ikke alle virksomheder, som har mulighed for at give 

sine aktionærer afkast, som Matas har, så derfor er ROE som sagt et vigtigt redskab i investeringsanalysen. 

ROE afspejler hvordan udviklingen er på Return On Invested Capital (ROIC) som måler afkastet på 

nettodriftsaktiver, som der er blevet investeret i selskabet.75 Hvis selskabets ROIC er høj, dvs. at afkastet på 

nettodriftsaktiverne er høj, vil det give et højt afkast til aktionærerne.  

Som eksempel på at udregne af ROE bliver Matas’ seneste års regnskabstal anvendt. Beregningen viser 

årets totalindkomst på 280,3 som bliver divideret med gennemsnitlig ordinær egenkapital (primo plus 

ultimo året delt med 2). Altså primo: 2.572,5 og ultimo: 2.620,9 hvor den ordinære egenkapital i 

gennemsnit ligger på 2.596,7. Dvs.: 

ROE = 280,3/2.596,7 x 100 = 10,79 % 

Da analysen omfatter de sidste 3 regnskabsår, er det muligt at beregne og sammenligne ROE for de sidste 

to regnskabsår. Det fremgår af figuren i bilag 9, at ROE for de sidste 2 år ser således ud med år 2016/17 

først og efterfulgt af år 2017/18:  

 

Som det ses i udviklingen falder ROE ca. 2 % point. Gennemsnittet for analyseperioden er på 12,3 %, hvilket 

må anses for at være et fint niveau og viser at Matas generer afkast til sine investorer. Dog er det vigtigt at 

bemærke, at egenkapitalforrentningen faldende, hvilket er negativt i forhold til forventningerne til det 

fremtidige afkast til aktionærerne.  

 

9.2 Opdeling af DuPont-modellen 
Niveau 1: Opdeling af driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter og finansiel gearing.  

Da egenkapitalforretningen (ROE) bliver berørt af både drifts- og finansieringsaktiviteterne, går første step 

ud på at adskille disse to aktiviteter. Derved bliver den finansielle gearing også adskilt. Den finansielle 

gearing er med til at justere ROE ved anvendelse af de netto finansielle forpligtelser.  

Afkast på nettodriftsaktiver (ROIC)  

                                                            
75 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 281.  
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Return on Invested Capital (ROIC) som på dansk hedder ”afkast på den investerede kapital” måler, hvor god 

en virksomhed er til at udnytte sin investerede kapital, til at skabe overskud i virksomheden. ROE’s 

udvikling afhænger blandt andet af hvordan ROIC udvikler sig. ROIC viser hvordan rentabiliteten er, set ud 

fra Matas’ driftsaktiver. ROIC bliver udregnet således:  

Afkast på netto driftsaktiver (ROIC) = Samlet driftsoverskud/ Gns. Invsteret kapital 

Fra årsregnskabet 2017/18 vil beregningen af ROIC se således ud: 295,7/4.123,85*100 = 7 %  

ROIC for Matas fra de sidste 2 år (igen beregnet på den 3 årige analyseperiode). 

 

Som det ses falder ROIC knap 2 % point, hvilket er negativt for selskabet. 

 

Finansiel gearing (FGEAR) 

Da netto driftsaktiverne både er finansieret med nettofinansielle forpligtelser og egenkapital, bliver den 

finansielle gearing analyseret for at finde frem til hvilken effekt den finansielle gearing (FGEAR) har på 

egenkapitalforretningen (ROE). Disser virkninger på ROE kan ifølge ”regnskabsanalyse og værdiansættelses” 

bogen beskrives via følgende formler:  

 

Modellerne skal beregnes, så man til sidst har de nødvendige nøgletal til at indsætte i følgende formel:  

ROE = ROIC + [FGEAR x (ROIC – r)] 

Hvis ROIC overstiger netto låneomkostningerne i procent, r, vil ROE blive højere end ROIC. Den finansielle 

gearing samt ’spread’ har indflydelse på om ROE vil overstige ROIC. 76 

 

                                                            
76 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 283.  
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Niveau 2: Dekomponering ROIC  

I niveau to bliver ROIC dekomponeret, for at finde frem til overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed.77 Beregningen foretages ud fra følgende formel: 

Afkast på netto driftsaktiver (ROIC) = Samlet driftsoverskud/ Gns. Invsteret kapital = OG x AOH                                                              

Overskudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH)  

Som tidligere beskrevet bliver ROIC analyseret, for at finde frem til de dybere liggende faktorer som skaber 

værdi for Matas. Ved fastsættelsen af ROIC i Dupont modellens næste trin, finder man frem til 

overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH), hvilket vil fortælle hvor god Matas er til 

at udnytte sine netto driftsaktiver til at skabe driftsoverskud.78 

Overskudsgraden 

Overskudsgraden viser hvor stor en andel af omsætningen som udgøres af overskuddet. Dvs. hvor god 

selskabet er til at tjene penge på omsætningen i forhold til de omkostninger, som bliver anvendt før 

finansielle omkostninger. Jo højere Matas’ overskudsgrad er, jo højere er overskuddet i forhold til 

omsætning. Beregning af overskudsgrad bliver beregnet ud fra denne formel:  

 

Dvs. overskudsgraden viser hvor meget af 1 krones salg der er tilbage når selskabets driftsomkostninger er 

trukket fra. 79  Matas’ overskudsgrad de seneste 2 år:  

 

Aktivernes omsætningshastighed  

AOH viser hvor hurtig virksomheden er til at genere omsætning ud fra hver krone, som er investeret i de 

gennemsnitlige netto driftsaktiverne. I Matas’ tilfælde handler AOH primært om hvor længe de varer som 

Matas har liggende på deres varelager, er om at blive distribueret ud til kunderne. Her bliver der regnet ud 

hvor længe varerne bliver liggende på lageret i gennemsnit ad gangen.  

                                                            
77 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 286.  
78 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 286.  
79 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 287.  
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Aktivernes omsætningshastighed for Matas de sidste 2 år:  

 

Matas har en forholdsvis høj AOH og en lav OG, som er normalt for detailhandelsbranchen. I 

detailbranchen benytter de fleste selskaber sig af omkostningsminimeringsstrategien, da deres produkter 

ikke er omgivet af adgangsbarriere og derfor giver øget konkurrence markedet. Dette gælder også for 

Matas, som har været nødsaget til at give bedre tilbud til kunderne og derved tilbyde lavere priser for 

produkterne. Derved opnår Matas stor volumen, som derfor har stor påvirkning på 

omsætningshastigheden.80 

Endelig er det vigtigt for Matas med lave overskudsgrader i branchen, at have høje omsætningshastigheder, 

- simpelthen for at kunne overleve. Dette gør at sammenhængen mellem OG og AOH som regel er negativ.  

 

Analyse af finansieringsaktiviteter (FGEAR og SPREAD) 

Tidligere i rapporten fremgik det, at driftsaktiverne har stor indflydelse på egenkapitalforretningen. I næste 

step skal der kigges på netto finansierings aktiviteterne som også spiller ind til værdiansættelsen. Hvis 

Matas ikke benyttede sig af finansiel gearing, vil resultatet blive at afkastningsgraden er lig med ROIC.  

 

Analyse af FGEAR  

FGEAR viser hvor stor en andel de netto finansielle forpligtelser er ud af den gennemsnitlige ordinære 

egenkapital.  

Ved finansiel gearing bliver der analyseret om Matas er i stand til at generere indtjening via fremmed 

kapital. Formlen for FGEAR ser således ud:  

 
                                                            
80 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 290.  
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”Den finansielle gearing måler forholdet mellem disse finansieringskilder og deres virkninger på ROE”. 81 

Matas’ udvikling af finansiel gearing de seneste 2 år:  

 

Tallene viser, at for hver krone Matas har i egenkapital, har de det seneste år lånt 0,56 kr. Udviklingen har 

været stabil og gearingen vurderes forholdsvis lav, hvilket er positivt for selskabet. 

 

Analyse af SPREAD 

SPREAD viser forskellen på ROIC minus den gennemsnitlige lånerente i procent. Renten bliver beregnet ved 

at sige: Nettofinansielle omkostninger/Gns. Netto finansielle forpligtelser.  

Ved hjælp af SPREAD er det muligt, at få en indikation på, om Matas øger sin omsætning på at geare sin 

forretning ved hjælp af fremmedfinansiering.  

SPREAD viser altså forskellen på ROIC og den gennemsnitlige lånerente som Matas betaler i procent.  

Matas’ udvikling af SPREAD de seneste 2 år:  

7 %   6,2%  

Udviklingen viser at Matas’ SPREAD er faldet med 0,8 % point, hvilket er positivt for selskabet. I bilag 9 kan 

det ses at grunden til den store forskel på SPREAD, er pga. den gennemsnitlige lånerente i procent er faldet 

fra 2,1 % til 1,1 %.  

 

Niveau 3: Analyse af overskudsgraden og omsætningshastigheden  

Ved foretagelse af Common size analysen, kan man se overskudsgraden i en række underliggende drivere. 

Det er en nødvendighed at have en fuld forståelse for Matas’ underliggende værdidrivere. Der foretages  

 

 

                                                            
81 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 281  
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derfor en analyse af komponenterne fra det driftsoverskud efter skat, som en den andel som vedrører 

Matas’ salg. Denne undersøgelse vil blive foretaget med hjælp af EBITDA.   

EBITDA-margin bliver beregnet ud fra følgende formel:  

 

EBITDA viser Matas’ fortjeneste for solgte produkter.  

Det næste step er at finde Matas´ EBIT margin, som viser resultat før renter og skat. Dette er et vigtigt 

nøgletal at analysere, da det viser Matas’ lønsomhed for selskabets kerneaktivitet.  

EBIT margin bliver beregnet ud fra følgende formel:  

 

Efter at have beregnet EBITDA og EBIT margin, er der nu mulighed at udregne NOPAT, som er det samme 

som EBIT, men efter skat. Ved hjælp af NOPAT får man det overordnede overblik over Matas’ lønsomhed, 

da samtlige omkostninger er fratrukket Matas’ salg fra kerneaktiviteten.  

Dekomponering af omsætningshastigheden  

Omsætningshastigheden, som er ROIC’s anden del, vil her blive analyseret, da investeringsmængden er stor 

i selskabet. Det er naturligvis nødvendigt at få udnyttet disse investeringer så nyttigt som muligt. Ved at 

analysere selskabets omsætningshastighed nøje, er det muligt at vurdere selskabets kapitaltilpasning.  

Her skal man ind og kigge på arbejdskapitalen og anlægskapitalen.  

Arbejdskapitalstyring  

Der skal der fortages en analyse af Matas varebeholdning, tilgodehavende og leverandørgæld. For at Matas 

skal være i stand til at drive forretning er det nødvendigt at investere i arbejdskapitalen. 

Arbejdskapitalens omsætningshastighed viser hvor mange øre der er bundet i arbejdskapitalen, for at 

kunne skabe 1 krones salg. Erhvervsmæssigt forsøger man altid at få skabt salg, med så lille en investering i 

arbejdskapitalen som muligt, specielt hvis man har lave marginaler. 



 
 

54 

Anlægskapitalstyring  

Med hensyn til anlægskapitalstyring har Matas en masse aktiver, som ikke direkte kan relatere til salget, på 

samme måde som deres varelager. Alligevel er disse aktiver nødvendige for at kunne drive forretning, som 

helhed. Dette gælder poster som immaterielle, materielle, langfristede aktiver og langfristede 

driftsforpligtelser. Disse posteringer udgør overordnet set en vigtig del i forbindelse med muligheden for at 

sælge produkter. Her tænkes især på goodwill, varemærker og navnerettigheder.  

Ved hjælp af anlægsstyring er man i stand til at se hvor god Matas er til at styre sine lagre samt om deres 

distributionssystem er tilfredsstillende.  

 

9.3 Delkonklussion  
Ved at reformulere balancen og resultatopgørelsen var det muligt at foretage en rentabilitetsanalyse med 

udgangspunkt i Dupont modellen, som har til formål at aflæse hvilke poster som har effekt på 

overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og dermed finde frem til afkastningsgraden.  

 

 

10. Budgettering   
 

Som tidligere beskrevet, er den værdi som Matas skaber for sine aktionærer, resultat fra relationerne 

mellem drifts- og finansieringsaktiviteterne. For at kunne foretage en fremtidig værdiansættelse af Matas, 

er man afhængig af at budgettere disse aktiviteter, hvilket sker på grundlag af de underliggende ikke-

finansielle værdidrivere.82 

Ved budgettering bliver der foretaget et estimeret regnskab for hvordan fremtiden vil se ud, realistisk set 

for selskabet. Det er vigtigt at huske, at det ikke er nok kun at benytte sig af de historiske regnskabstal, som 

grundlag for budgetteringen. Den strategiske analyse spiller også en stor rolle, - og ikke mindst de 

fremtidige forventninger til udviklingen på markedet.  

 

                                                            
82  Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 317 
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Det er ikke nødvendigt at benytte alle de regnskabsmæssige tal, som står i årsrapporterne, for at kunne 

foretage en budgettering. Ved hjælp af den forrige analyse med reformuleringerne og rentabilitetsanalysen 

har man mulighed for at analysere de nøgletal, som kan give en indikation til fremtidige forventninger.   

 

10.1 Budgetperiode 
Det er forskelligt fra selskab til selskab hvor langt tid et budget skal råde over. Det afhænger ofte af hvilken 

branche man befinder sig i.  

Når et budget bliver udarbejdet, budgetteres der fra det nuværende regnskabsår frem til det tidspunkt, 

hvor det ikke længere giver mening at udarbejde en fremtidig budgettering. Længden af budgetperioden 

afhænger af, hvor langt tid ud i fremtiden analytiker med rimelighed kan forudsige variationer i de 

underliggende variable, før de når et stabilt niveau. 83 Den efterfølgende fremtidige periode bliver kaldt for 

terminalperioden. Der er vise betingelser, som skal være opfyldt før Matas’ terminalperiode bliver en 

realitet:84   

Der er visse faktorer skal man være opmærksom på ved fastlæggelsen af budgetteringslængden. En stor 

faktor er hvor længe en virksomhed har haft sin eksistens på markedet. Jo længere tid virksomheden har 

eksisteret, des nemmere er det at forudse regnskabstallene. Da Matas har befundet sig på markedet i 70 år 

er det lettere at forudse Matas’ udvikling end fx ’Normal’ som stadig anses for at være en ny aktør på 

markedet.  

 

                                                            
83 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 319 
84 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 318 
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I analysen er der valgt en budgetperiode på fem år, dvs. fra 2018/19 til 2022/23 årsregnskabet. Netop 

denne budgetperiode bliver anbefalet i Ole Sørensen bog, som påpeger at ’selvom en virksomhed er i en 

moden branche, er det stadig klogt at vælge en budgetperiode på fem år, idet det vil afholde analytiker fra 

bare at ekstrapolere fra fortiden.’85 

Endvidere benyttes der i analysen hjælp fra den foretagne strategiske analyse, samt den foretagne 

reformering af de regnskabsmæssige tal.  

 

10.2 Budgettering af omsætning  
Når der skal udarbejdes et budget for Matas er omsætningen et meget væsentligt nøgletal. Matas skriver i 

årsregnskabet 2017/18 at deres finansielle ambitioner for år 2022/23 er at opnå en omsætning på mellem 

3,7 og 3,9 mia. kr. Dette sammenholdt med den nye struktur som Matas er i gang med at få implementeret, 

får det til at virke realistisk. Denne stigning svarer til en årlig vækstrate på 2 %.  

Efter de 5 år forventes Matas at ramme terminalperioden, som er den periode hvor man forventer at 

salgsvæksten, overskudsgrader og omsætningshastigheder er konstante. Da den årlige danske vækst i BNP i 

gennemsnit har ligget på ca. 4-5 procent, sammensat af 2-3 procent realvækst og 2 procents inflation, er 

der til Matas terminalperiode anvendt 1 procent, en forventet nedgang i forhold til økonomien på det 

danske marked.  

Matas nettoomsætning de seneste 4 år.  

 

Dette giver en omsætningsvækst for de sidste 3 år i procent på:  

 

Fremtidige forventninger til den årlige vækst i omsætning:  

                                                            
85 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 320.  
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Med den budgetterede årlige vækst på 2 % de næste 5 år indtil Matas rammer terminalperioden, ser 

tallene således ud:  

Som det fremgår af nedenstående figur forventes det, at Matas vil øge  sin omsætning fra 2018/19 til 

2022/23 med 287,5 mio. kr.  

 

De overvejelser som ovenstående bliver suppleret med fra den strategiske analyse, er de muligheder Matas 

har dels pga. deres kundeklub ”Club Matas” men også pga. den større forandring med hensyn til at satse 

stort på e-handlen. Derudover har Matas med flere opkøb af virksomheder, som potentielt kunne udgøre 

en stor trussel for Matas, være med til at styrke mulighederne for at generere vækst. De eksterne faktorer 

som spiller ind er hvordan økonomien i samfundet vurderes at se ud i fremtiden. Her er forventningerne, at 

den danske økonomi samt borgernes rådighedsbeløb fortsat ligger stabil de næste fem år.  

Forventningen til fremtiden er at kunderne fortsat bliver mere miljø og sundhedsbevidste, hvilket vil betyde 

en potentiel stigning i salget af Matas’ miljøvenlige produkter uden skadelige tilsætningsstoffer. Derudover 

forventes helse- og motions trenden stadigvæk at vokse og da Matas har et dybt sortiment indenfor 

helseprodukter og kosttilskud, som kunderne fortsat vil være stærkt interesseret i, er dette også med til at 

styrke forventningen om en stigning i omsætningen.  

Ifølge troværdige prognoser forventes det, at der kommer flere ældre danskere de næste år og da denne 

del af befolkningen har et forholdsvis stort rådighedsbeløb, er dette et godt incitament til at forvente en 

øget omsætning for selskabet. Havde populationen derimod set anderledes ud og der i fremtiden vil 

komme flere unge til, havde den demografiske udvikling været negativ i forhold til Matas fremtidige 

budgettering. 86 

 Indtil videre har Matas ingen ambitioner om at udvide sit forretningskoncept til udlandet, derfor vurderes 

det at vækstraten i omsætningen ikke kan estimeres højere end 2 %, da Matas er kendt på landsplan og er 

                                                            
86 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26827 tilgået den 25.04 2019  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26827
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veletableret i alle hjørner af Danmark. Hvis Matas havde udlandet for øje, skulle det overvejes at 

budgetterer en omsætning højere end de 2 %.  

 

10.3 Budgettering af EBIT-margin  
EBIT-margin bliver beregnet ud fra de seneste tre års årsrapporter, samt hvad ledelsen selv har udtalt sig 

om forventningerne til fremtiden. Ud fra rentabilitetsanalysen fandt man frem til EBIT-margin på de tre 

sidste års regnskaber. Da EBIT-margin de seneste år hos Matas har været faldende, vurderes det at EBIT-

margin for fremtiden vil ligge på 10,8 % fast fremover. Dette tal var også  EBIT-margin i seneste regnskabsår  

2017/18. Estimatet i nedenstående figur, vurderes at være muligt for Matas set i lyset af den fremtidige 

budgetterede vækst i omsætningen.  

 

 

10.4 Budgettering af effektivt skatteprocent på EBIT 
Den effektive skatteprocent på EBIT har været faldende. Historisk er tallet gået fra 2015/2016 på 23,5 % til 

19,9 % i år 2017/18. Dette kan bl.a. andet skyldes at man i 2016/2017, som tidligere nævnt, stødte ind i 

renteloftet og ikke har fået skattemæssig fradrag for alle selskabets finansielle omkostninger. I fremtiden 

forventes tallet at ligge på 20 %, som er lidt dårligere end regnskabsårene 15/16 og 16/17 men det samme 

niveau som ved regnskabsåret for 2017/18. Det forventes derfor ikke at Matas vil få stigende renter i 

fremtiden.  
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10.5 Delkonklussion   
På baggrund af store ændringer i direktionen det seneste år og nye kræfter tilført selskabet, vurderes det at 

der vil ske en stigning af den fremtidige omsætning med 2 % om året frem til terminalperioden.  

De andre aspekter som ligger til grund for yderligere overvejelser, stammer på baggrund af oplysninger om 

selskabets udvikling igennem tiden, den strategiske analyse som tidligere er blevet foretaget, samt  egen 

vurdering af fremtidige forventninger for Matas.  

Budgetperioden på 5 år er valgt pga. Matas’ længerevarende eksistens på markedet, samt et markedet for 

vækstmuligheder. Da markedet kan se helt anderledes ud på længere sigt, bliver budgetteringsperioden 

ikke længere end de 5 år. For 5 år siden forventede de færreste, at Matas ville få en markedsudfordrer i 

”Normal” som har formået at skabe en milliard omsætning på få år.  

Ved at have foretaget en budgettering for de næste 5 år frem til terminalperioden starter, er det nu muligt 

at beregne en værdiansættelse af Matas. For en nærmere analyse af budgetteringen, se bilag 10.  

 

 

11. Værdiansættelse  
 

Ved hjælp af budgetteringen fra forrige afsnit samt den strategiske og historiske analyse, kan en 

værdiansættelse af Matas blive udført. Der findes forskellige metoder for beregning af værdiansættelse af 

en virksomhed alt afhængig af om en værdiansættelse sker på baggrund af egenkapitalen eller selve 

virksomheden.  

Ved at analysere egenkapitalen benytter man sig af den direkte metode. Den indirekte metode vil blive 

beregnet ved at fratrække långivers fordringer fra virksomhedsværdien.  

I denne rapport vil den indirekte metode blive anvendt for at værdiansætte Matas, denne metode er også 

den mest anvendte. Udgangspunktet er her DCF modellen efterfulgt af RIDO-modellen, som kontrollerer at 

beregningerne er sket korrekt. Disse to modeller vil blive beregnet på forskellige måder, men vil begge give 

det samme resultat i sidste ende, så uanset hvilket metode man anvender, vil man få den samme estimeret 

markedsværdi.  
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11.1 DCF-modellen  
Ved at anvende DCF-modellen går man ind og adskiller de regnskabsmæssige poster og konverterer dem til 

fremtidige Cash flows i den budgetperiode, som er valgt til en femårig periode. Budgetperioden skal 

tilbagediskonteres og bliver tillagt terminalperioden.  

Formlen for DCF-modellen tager udgangspunkt i egenkapitalens værdi og ser således ud: 87 

 

Ved den første beregning i DCF-modellen bliver der taget udgangspunkt i budgetperioden, hvor den anden 

beregning tager udgangspunkt i terminalperioden. Ved at lægge budgetperioden sammen med 

terminalværdien får man den værdi som Matas har. Derefter bliver de netto finansielle forpligtelser (NFF) 

som Matas har, bliver trukket fra. Dette vil vise egenkapitalværdien ud fra den interne metode.  

 

11.2 RIDO-modellen  
Den anden model som efterfølgende vil blive analyseret, er RIDO modellen. I modsætning til DCF-modellen 

som tog udgangspunkt i Cash flow, tager RIDO modellen udgangspunkt i de bogførte værdier på 

nettoaktiverne og tilbagediskonterer residualindkomsten.  

Formlen for RIDO modellen ser således ud: 88 

 

Som det fremgår af modellen finder man værdien af Matas ved at lægge netto driftsaktiverne sammen med 

budgetperioden og lægger det til sidst sammen med terminalværdien. Derefter fratrækker man NFF og 

finder frem til egenkapitalværdien hos Matas.  

                                                            
87 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 36 
88 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 36 
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De to modeller minder meget om hinanden men den store forskel er at DCF-modellen tager udgangspunkt i 

de frie Cash flows hvor RIDO-modellen tager udgangspunkt i de bogførte værdier.  

 

11.3 Diskonteringsfaktoren (WACC)  
For at kunne frem til en værdiansættelse af Matas bliver man nødt til at finde frem til hvordan WACC 

(Weighted Average Cost of Capital) ser ud. WACC bliver benyttet da Matas finansiering stammer fra gæld 

og egenkapital. WACC’en bliver anvendt for de modeller som beregner tilbagediskontering af fremtidige 

Cash flows og derved giver mulighed for at finde frem til det forventede fremtidige afkastkrav. Ved at 

beregne WACC finder man kort fortalt frem til de omkostninger som er bundet til den fremskaffede kapital.  

Formlen for WACC ser således ud:  

 

De forskellige elementer som indgår for at kunne estimere WACC’en er følgende:  

89 

For at kunne fastlægge WACC’en skal de enkelte elementer analyseres. Disse bliver opdelt under 

egenkapitalomkostningerne og finansieringsomkostningerne.  

Ved ejernes afkastningsgrad (Re) skal 3 basale elementer beregnes:  

- Den risikofri rente (RF)  

- Markedets risikopræmie (R(Rm)- Rf)  

- Beta (β)  

 

                                                            
89 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 42 
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Ved fremmedkapitalens afkastningsgrad (Rg) skal disse elementer beregnes:  

- Den risikofri rente (RF)  

- Selskabsspecifikt risikotillæg  

- Virksomhedens selskabsskat (ts)   

Ved beregning af disse elementer fra både ejernes- og fremmedkapitalens afkastningsgrad, er det muligt at 

foretage en analyse Matas’ kapitalstruktur med formlen: EK/(G+EK) som giver WACC.  

 

11.4 Ejernes afkastkrav  
Det er vanskeligt at estimere hvor meget afkast der vil tilfalde ejerne, ud fra deres investeringer. Som 

grundregel ønsker alle investorer, at opnå det højeste afkast med den laveste risiko, men det er i sagens 

natur sjældent realistisk. Afkastet afhænger af den risiko man som investor er villig til at satse. Derfor skal 

man som investor ofte søge mod risikofyldte områder, for at få et højt afkast.  

Der findes metoder at benytte for at finde ud af tilvæksten i egenkapitalen. Derfor vil der her blive anvendt 

CAPM-modellen. Ved hjælp af denne model bliver der taget udgangspunkt i afkastet på hele 

markedsporteføljen og på den enkelte virksomheds aktier. CAPM-modellen går derfor ind og finder 

sammenhængen mellem det forventede afkastkrav fra ejerne og markedsrisikoen. Formlen for CAPM ser 

således ud:  

 

11.5 Risikofri rente  
Den risikofrie rente skal være den samme som en rente på nul-kuponobligationer, hvor der ikke er nogen 

konkurs eller reinvesteringsrisiko. Det betyder at renten på en 1-årig nul-kuponobligation bruges det første 

år, renten på en 2 årig nul-kuponobligation til år 2 mv.  

Til fastsættelse af den risikofrie rente bliver den 10 årige statsobligation anvendt. Det er den anbefaling 

som regnskabsanalyse og værdiansættelsesbogen samt SKAT anbefaler.  Den risikofrie rente i nærværende 

værdiansættelse er herved fastsat til 0,5 %, som er renten den 23. januar 2019 på 10-årige danske 

statsobligationer. Det er den procentsats, som vil blive anvendt i analysen. 90
 

                                                            
90 https://finanswatch.dk/Finansnyt/article11115347.ece tilgået den 25.04 2019.  

https://finanswatch.dk/Finansnyt/article11115347.ece%20tilgået%20den%2025.04%202019
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11.6 Markedets risikopræmie 
Markedets risikopræmie er den præmie investorerne får som modydelse for den risiko de tager ved 

investeringen. Den er, kort sagt, et tillæg man får i forhold til hvis man havde valgt at investere sine midler i 

danske statsobligationer i stedet for. Der findes forskellige måder at opgøre den risikofrie præmie på og 

ingen viser en større nøjagtighed frem for andre metoder. I denne værdiansættelse bliver der anvendt en 

markedsrisikopræmie på 5,3 % i beregningerne fra år 2016. 91  Dette estimat stammer fra et vægtet 

gennemsnit fra en masse investorers skøn på risikopræmien på det danske aktiemarked. 92 

 

11.7 Beta (β) 
Som beskrevet tidligere, forventer investorer som regel større afkast ved risikofyldte investeringer, da de 

tager en større chance end ved mere sikre investeringer. Betaværdien går ind og viser kursfølsomheden i 

forhold til andre virksomheder i samme branche på aktiemarked. Beta går samtidig ind og viser et ekstra 

tillæg, hvis risikoen er højere eller lavere i forhold til markedsporteføljen.  

Forneden vises de gældende regler for Beta:  

 Figur 9. Regnskabsanalyse og 

værdiansættelsesbogen s. 40.  

Den store udfordring for Matas er, at der ikke er nogen børsnoterede selskaber i samme branche i 

Danmark. Alternativt benyttes en ’common sense’ vurdering, baseret på markedet generelt.  

Med udgangspunkt i dette, vurderes den driftsmæssige risiko ved investering i Matas aktier således:  

                                                            
91 Fernandez, Pablo m.fl. (2016): ’Market Risk Premium used in 71 countries in 2016’. IESE Businnes School University 
of Navara  
92 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 39.  



 
 

64 

Figur 10. Egen tilvirkning. 

Der vil i opgaven blive taget udgangspunkt i en Betaværdi på 1,2 på baggrund af Matas’ og markedets 

forudsætninger.  

 

11.8 Opfølgning af ejernes afkastkrav 
Ved at have analyseret de forskellige elementer, vil de forventede afkastkrav til ejerne se således ud:  

 

 

(0,5 % + 1,2* 5,3 % = 6,86 %)  

Ejernes afkastningsgrad vil stige og falde alt afhængigt af justeringer på den risikofrie rente, beta og 

markedsrisikopræmien.  
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11.9 Fremmedkapitalens afkastningsgrad 
Formlen for fremmedkapitalens afkastningsgrad bliver beregnet ud fra formlen: 93 

 

Hvor følgende gælder:  

 

 

11.10 Den risikofri rente 
Den risikofri rente er tidligere blevet opgjort til 0,5 %. Samme procentsats vil blive benyttet for at finde 

fremmedkapitalens afkastningsgrad. 

 

11.11 Selskabsspecifikt risikotillæg 
Det er som regel svært at estimere et selskabsspecifikt risikotillæg, da det kræver en kredit rating fra 

selskabet, hvilken er ukendt for offentligheden. Derfor anvendes forholdet mellem Matas’ finansielle 

omkostninger og deres gæld.  

Matas har i årsrapporten fra 2017/18 finansielle omkostninger hos kreditinstitutter på mio. 28,7 mio. kr. 

samt en gæld til kreditinstitutter 1.558 mio. kr. Dvs. Matas har en effektiv rente på 28,7/1.558 = 1,84 % 

hvilket er det tal, som vil blive anvendt under selskabsspecifikt risikotillæg.  

 

                                                            
93 Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 43.  
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11.12 Selskabsskatteprocent 
Selskabsskatten har i Danmark ligget på 22 % fra og med 2016 og forventes fortsat at ligge på samme 

procentniveau, da der ikke har været noget politisk udspil, der peger i anden retning. Derfor vil de 22 % 

blive indregnet i beregningen for estimeringen af fremmedkapitalen.  

 

11.13 Opfølgning af fremmedkapitalens afkastningsgrad 

Ved at have analyseret de forskellige elementer vil den forventede afkastningsgrad på 

fremmedkapitalen se således ud:  

 

 

(0,5%+1,84%)*(1-22%) = 1,8%  

Ved anvendelse af samme princip som ved ejernes afkastningsgrad, vil fremmedkapitalens afkastningsgrad 

stige og falde alt afhængig af justeringer på den risikofri rente, risikotillæg og virksomhedsskatten i 

Danmark. Ud fra ovenstående analyse samt estimater er det muligt at beregne wacc på følgende måde:  

2.620,9

4.049,9
 x 6,86 % +

1.429

4049,9
 x 1,8 % = 5,42 %  

Der er nu fundament til at foretage en værdiansættelse af Matas.  Alle de faktorer som skal foretages ved 

anvendelse til en værdiansættelse af Matas er nu på plads. De fremtidige betalingsstrømme er budgetteret 

og WACC (diskonteringsfaktoren) er beregnet. Resultatet af værdiansættelsen vil blive beskrevet i det 

kommende afsnit.  

 

11.14 Værdiansættelse ved de indirekte metoder (DCF og RIDO)  
Under bilag 11 kan man ud fra beregninger af henholdsvis DCF og RIDO modellen, se at den vurderede 

kursværdi på Matas aktien ligger på kurs 115. Dette niveau svarer til aktiens kurs selskabet havde for 2 år 

siden. Efterfølgende har Matas haft skuffende resultater, hvorfor kursen er faldet væsentligt og var nede på 

kurs 67 den 24. april 2019. Men med en ny ledelse og med positive forventninger til fremtiden vurderes det 

som værende realistisk at kursen kan komme op på kurs 115, forudsat at de forventninger som ledelsen har 

givet bliver indfriet og at de indarbejdede forudsætninger i modellerne holder stik.  
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Ud fra opgavens analyse og beregninger, vurderes det at Matas’ reelle aktiekurs den 24. april 2019 på kurs 

67 er undervurderet set ud fra en fundamentalanalyse. Med Matas’ nye vækstrategier, samt forventninger 

til fremtiden vil der være mulighed for at aktionærernes investeringer vil give et bedre afkast fremadrettet.  

Resultatet af værdiansættelsen er blevet estimeret ud fra en række forudsætninger, hvor fastlæggelsen af 

den estimerede markedsværdi er forbundet med visse usikkerheder. Med dette ”in mente ” vurderes 

estimatet, at give et realistisk billede af markedsværdien beregnet ud fra DCF og RIDO modellen.  

I forbindelse med værdiansættelsen vil det være hensigtsmæssigt at foretage en følsomhedsanalyse. I 

næste afsnit vil de usikkerheder der er, ved at foretage en værdiansættelse  bliver analyseret. Der tages 

udgangspunkt i følsomhedsgraden af værdien ved foretagelse af ændringer i budgettet.  

 

12. Følsomhedsanalysen  
 

I en følsomhedsanalyse er det muligt at vise hvordan Matas værdiansættelsen vil blive påvirket ved 

ændringer i de bagvedliggende faktorer. WACC blev beregnet ud fra flere skøn og er en kritisk faktor. F.eks. 

vil en ændring i den risikofrie rente, betaværdien eller markeds risikopræmie påvirke estimatet.  Derudover 

er budgetteringen en kritisk faktor og det er relevant at undersøge følsomheden ved  en ændring i den 

budgetterede salgsvækst, som i analysen blev fastsat til en stigning på 2 % om året (se bilag 11). 

Hvis man går ind og ændre salgsvæksten i budgettet til -1% som er det samme som  sidste års resultat, vil 

kursværdien se markant anderledes ud. Hvis man derudover nedsætter EBIT margin fra 10,8 % til 8 %, 

hvilket ikke er urealistisk med det fald som der har været det sidste sammenlignings år, får man en 

kursværdi på 76, hvilken ligger tæt på den nuværende markedskurs for Matas. Man kan forstille sig, at visse 

analytikere har mere pessimistisk forventninger til selskabet og i højere grad vil hælde til denne 

værdiansættelse, muligvis fordi de forventer en endnu hårdere konkurrence på markedet.  

Ved foretagelse af værdiansættelsen benyttes der mange estimater og skøn og man bliver nødt til, at have 

de kritiske briller på. Små justeringer kan have stor betydning for værdiansættelses af Matas og da ingen jo 

kender fremtiden, er det vigtigt at være skeptisk og benytte sig af den sunde fornuft og logik.  
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13. Konklusion  

  
Som beskrevet i problemformuleringen var formålet med opgaven at foretage en værdiansættelse af 

Matas. For at kunne gøre dette var det nødvendigt, at foretage en strategisk analyse efterfulgt af en 

regnskabsanalyse. Tilsammen dannede de grundlag for en udarbejdelse af et budget, som blev brugt til 

værdiansættelsen. 

Folks forbrugeradfærd samt livsstil har stor betydning for Matas’ forretningskoncept.  Matas skal konstant 

være omstillingsparate, for hele tiden at følge med i hvad de dynamiske forbrugere efterspørger. Som en 

konsekvens heraf, skal Matas følge en væksstrategi med fokus på E-handel, styrkelse af kunderelationen og 

produktlinjeudvidelse af egne Brands. Det anbefales, at Matas fortsat har meget fokus på de miljømæssige 

forhold og på recycling. Club Matas er allerede en succes og forventes yderligere, at skubbe selskabet i en 

positiv retning.  

Matas har et stærkt fundament i danskernes bevidsthed og er markedsleder, men de befinder sig samtidigt 

på et konkurrencepræget marked, hvor de især bliver udfordret af ”Normal” samt de større 

supermarkedskæder på basisvarerne, som let kan substitueres.  Matas kan med fordel benytte en 

differentierings-konkurrencestrategi, hvor de positionere sig med egne produktserier, såsom ”De Stribede” 

og ”My Moments.”  

Matas sælger mange sæsonafhængige produkter og en dårlig sommer eller en dårlig julehandel kan få store 

konsekvenser for selskabet. 

Truslen fra nye udbydere på det danske marked, anses for at være lav. Udenlandske kæder har tidligere 

forsøgt, men indtrængningsbarrieren er høj og kæder som f.eks. ”Schlecker” har måttet opgive. Det danske 

marked er mættet og det anbefales at selskabet igen overvejer at etablere sig udenfor landets grænser. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke anses for at være forholdsvis lav, da Matas er en vigtig salgskanal og 

med over 250 forskellige leverandører har de let ved at benytte andre.  

Den professionelle vejledning, som det veluddannede personalet yder i butikkerne er særdeles 

værdiskabende for Matas og er med til at styrke indkøbsloyaliteten, især for segmentet ”High End”. Men 

som en konsekvens heraf har selskabet meget høje personaleomkostninger. 
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 I regnskabsanalysen blev de ikke-finansielle værdidrivere analyseret. Først blev der foretaget en 

reformulering hvorefter nøgletalsberegningen blev analyseret.  

Der er sket en stigning i varelageret på 23,4 % i analyseperioden samtidig med at 

lageromsætningshastigheden er faldet. Hvis dette ikke skyldes opkøbet af de sidste selvstændige butikkers 

varelager, ses det som en negativ udvikling og kan være et tegn på at efterspørgslen er faldet. 

Matas betaler et stort udbytte til sine aktionærer på hele 237,1 mio. kr. hvilket er 84,5 % af sidste års 

resultat og er forholdsvis højt. Den høje udbetaling er en af årsagerne til at der i analyseperioden er sket et 

fald i egenkapitalen, hvilket er negativt. 

Som det ses i udviklingen falder ROE ca. 2 % point. Gennemsnittet for analyseperioden er på 12,3 %, hvilket 

viser at Matas generer et fint afkast til sine investorer.  

På baggrund af de historiske regnskabstal og nøgletal samt den nye ledelsesstrategi forventes en årlig 

salgsvækst de kommende 5 år på 2 % p.a. 

Der er blevet benyttet de to indirekte modeller RIDO og DCF til at foretage af værdiansættelsen af Matas. 

Forinden skulle diskonteringsfaktoren WACC, fastsættes før det var muligt. Denne beregnes i høj grad på 

formodninger og skøn og små ændringer vil påvirke værdiansættelsen. På baggrund af analysen med de 

givne forudsætninger og usikkerheder resulterede værdiansættelsen på Matas i en kurs på 115, hvilket er 

væsentligt højere end den reelle markedsværdi. Det konkluderes herfor, at den reelle markedsværdi for 

selskabet er undervurderet og det anbefales derfor, at investere i Matas aktier, da disse aktier skønnes, at 

være på vej op. En kursværdi på 115 vurderes at være realistisk. Kursusværdien lå på samme niveau for blot 

to år siden og var samme kurs ved børsnoteringen. Det vurderes  at selskabet med den nye ledelse, kan 

vende stangnationen med en vækststrategi, hvor selskabet over de næste 5 år, vil investere i at forny og 

omstille virksomheden. 
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14. Perspektivering  
 

Der har kun været adgang til offentliggjorte regnskabstal og oplysninger. Hvis ledelsen i Matas har fastlagt 

andre strategier end oplyst, har det ikke været muligt at inddrage disse i rapporten, da det er intern 

information.  

Værdiansættelsen er udelukkende et øjebliksbillede, men om ganske kort tid, helt konkret d. 28 maj, 

offentliggør Matas den nye årsrapport for 2018/2019, med helt nye datainformationer. Det havde været 

berigende for analysen at inddrage de nye data, men i sagens natur ikke muligt. 

Værdiansættelsen er baseret på anvendte budgetforudsætninger og almindelige kendte forventninger til 

fremtiden. Som beskrevet i følsomhedsanalysen kan disse hurtigt ændres og få stor betydning for 

værdiansættelsen. 

Usikkerheder under analysearbejdet kunne været reduceres ved f.eks. at have foretaget interview med 

professionelle analytikere, som følger branchen og især Matas tæt. Dette er blevet fravalgt bevidst for at 

undgå at eksperternes holdning vil blive tillagt for stor en vægt på udførslen af projektet.  
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16. Bilag 1-11 
 

Bilag 1) PEST-analyse  

 

Figur fra http://betabox.dk/2016/08/03/pest-analyse/ 
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Bilag 2) Porters five forces  

 

 

Figur fra https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3415  

 

Bilag 3) Porters generiske strategier  

 

Figur fra https://vob.systime.dk/index.php?id=611 
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Bilag 4) Ansoffs vækstmatrice  

 

Figur fra https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3399 

 

Bilag 5) Opdeling balance   

 

 

Fra: Sørensen Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017, s. 205 
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Bilag 6) Reformulering af balancen  
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Bilag 7) Reformulering af resultatopgørelsen  
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Bilag 8) Dupont modellen  

 

Figur: Regnskabsanalyse og værdiansættelse bogen 5. udgave side 280.  
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Bilag 9) Rentabilitetsanalyse  
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Bilag 10) Værdiansættelse  
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Bilag 11) Følsomhedsanalyse  
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