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Executive summery 
The object of the following thesis has been to carry out a valuation of Matas A/S – A Danish beauty retailer. 

The project briefly introduces the company profile, where after a strategic- and financial analysis has been 

carried out.  Combined these parts form the basis for the budgeting which is later used in the valuation of 

the firm. The valuation is performed through a DCF- and an EVA- valuation-model. The DCF act as the 

primary valuation model whereas the EVA was used to ‘sanity-test’ the outcome of the first. Hence the DCF 

carried out a base-case estimate of Matas’ stock price. The outcome of the primary model was then tested 

for eventual sensitivities to vital parameters in the underlying assumption, hereby obtaining the best/worst 

case scenarios that could inflict Matas stock price. 

The valuation estimated the stand-alone value of Matas A/S to 128,9 DKK (WACC=6,51%) as of the 15th of 

March 2017, corrected for dividends paid out in the current year. Thus it is assessed to sell at a discount of 

30% compared to the opening price of 99 DKK on the 15th of March. The report raised, throughout the 

paper, concerns towards several complications in the market. Especially two vital movements in the market 

were identified to have a negative impact on Matas - The introduction of the discount chain Normal A/S as 

well as the rising e-commerce volume. The newly increment in the competition of Matas’ market, has 

shown to increase price transparency, and thus Matas is forced to compete on their prices. Normal A/S will 

primarily penalize their Mass-Beauty segment, whereas the e-commerce impacts the entire total sales. 

Furthermore the financial analysis confirmed these tendencies, as the latest year (2015/16) has proven to 

show a decline in both total sales as well as their EBITA-margin. The drop in the EBITA-margin for the latest 

year from 17,5% to 17,2%, is mainly related to an increased marketing- and staff cost to account for the 

increased competition. Consequently Matas will have to lower their earning over the coming years and will 

be facing a more difficult future. 

  



 4 

Indledning 
Matas har eksisteret i 67 år, og har en lang og succesfuld historie bag sig. De blev børsnoteret i 2013 under 

den daværende aktiemajoritet CVC Capital Partners, som gennem en kort turmult tid, blev endnu en 

succes. Allerede året efter solgte CVC ud af sine aktier, og virksomheden er siden blevet opkøbt af 

forskellige investorer, med Kirkbi Invest A/S, som den største enkeltstående investor (14%).  Siden hen har 

Matas leveret et mere stagnerende omsætningsniveau, dog med forbedret marginer, samt stødt ind i ny 

hård konkurrence på markedet. Her har butikskæden Normal A/S og det danske e-handels-markedet 

specielt udfordret Matas. I 2015/16 faldt den samlet omsætning for første gang i historien, og igen i 

slutningen af indeværende år nedjusterede Matas forventningerne til deres salg. Dette resulterede i et 

drastisk fald i aktiekursen fra 131 til 92 kr. over en enkel måned. Som konsekvens heraf ligger Matas aktien 

på et rekordlavt, stabilt, niveau under børsnoteringskursen i 2013 på 115. (99 DKK pr. 15 marts 2017) 

Med udgangspunkt i dette, finder rapporten det interessant, at belyse denne konkurrencemæssige 

udvikling samt at danne empiriske analyser for om Matas A/S fortsat kan drive en sund forretning under de 

nuværende og fremtidige markedsvilkår. Herved underforstået er Matas aktien på det rigtige niveau set fra 

investors synspunkt, eller er den over- eller undervurderet? 

Problemformulering 
Formålet med opgaven er, at finde den teoretiske værdi af Matas A/S ved hjælp af en Discounted Cash Flow 

(DCF)-analyse, samt at belyse diverse risici og muligheder behæftet med udkastet fra modellen. Derfor er 

følgende overordnede problemformulering valgt: 

“Hvad er den teoretiske værdi af Matas A/S aktier pr. 15. marts 2017?” 

For at løse denne problemstilling vil rapporten belyse de eksisterende samt fremtidige interne og eksterne 

forhold gennem en analyse af både de samfunds- branche- og selskabsmæssige forhold. Ud fra dette er 

følgende tre delspørgsmål opstillet: 

a. Hvilke faktorer på makro- og mikro-niveau vil påvirke Matas fremtidige vækst og strategiske 

position? (Strategisk analyse) 

b. Hvordan har Matas regnskabsmæssige udvikling været de seneste år? (Regnskabsanalyse) 

c. Hvorledes ventes den regnskabsmæssige udvikling at være i de kommende år? (Budgettering) 

Model- og metode valg 
Empiri 

Speciales gør hovedsagligt brug af sekundær data opsamlet er opsamlet gennem fagbøger, års- og kvartals-

regnskaber, brancherapporter, professionelle analytikere samt diverse pålidelige artikler mv. på 

internettet. Adgangen til primær data har været begrænset til en sporadisk mail korrespondance med 

Søren Mølbak (Head of Investor relation Matas), som ikke var villig til at opgive megen information. Det 

tilgængelige data er dog behandlet grundigt, hvorved der opstår et validt resultat. 

  



 5 

Teori 

Den anvendte teori gennem specialet er kort beskrevet, samt årsagssammenhæng og kritik af valgt teori. 

PESTLE 

PESTLE modellen vil blive brugt til at beskrive og analysere de makroøkonomiske tendenser i omverdenen, 

som kan, og vil påvirke Matas. Igennem PESTLE-analysen er det muligt at klarlægge væsentlige eksterne 

muligheder og trusler (makro).  

Modelkritik: PESTLE-modellen kan hurtigt blive subjektiv, da information vælges på baggrund af 

’forskerens’ fokus og valg af vigtige elementer (bogstaver), som skal indgå i analysen. Dermed de faktorer 

og forhold der indgår i PESTLE-analysen udelukkende en subjektiv vurdering, bestemt af de(n) der 

udarbejder analysen (Henry, 2011). 

Porters Five Forces 

Porters Five Forces anvendes til at identificere brancheforholdene, som kan, og vil påvirke Matas. På 

baggrund af Porters Five Forces-analysen kan de væsentlige muligheder og trusler i den eksterne omverden 

(mikro) præciseres.  

Modelkritik: Porters Five Forces antager, at generelle samfundsforhold påvirker alle virksomheder ens i 

branchen. Nogle teoretikere mener, at dette kan føre til grove simplificeringer, og det derfor er vigtigt at 

bruge modellen i samspil med en makro fokuseret analyse (PESTLE). Herigennem inddrages de manglende 

samfundsmæssige forhold. Derudover kritiseres modellen for, at den ikke tager højde for, at markedet og 

konkurrenterne kan ændre sig fra dag til dag samt, at den er baseret på ‘konkurrence’ og ‘egen styrke’, og 

derfor glemmer, at der kan være fordele ved at samarbejde (Nygaard, 2006).  

Porters værdikæde 

Porters værdikæde anvendes til at beskrive og analysere den interne omverden, som kan, og vil påvirke 

Matas. Ved hjælp af værdikædeanalysen identificeres interne konkurrencemæssige styrker og svagheder 

for Matas  

Modelkritik: Nogle teoretikere har kritiseret Porters værdikæde for kun at være velegnet til anvendelse for 

den traditionelle produktionsvirksomhed, men uegnet til servicevirksomheder (Lynch, 2015).  

SWOT 

SWOT-analysen vil opsummere de ‘key findings’, som rapporten gør gennem de strategiske delanalyser. 

Modelkritik: Kritikken af SWOT-modellen lyder på, at den er meget statisk og opremsende (Hill, 1997). 

DuPont-Pyramide 

DuPont-Pyramiden anvendes for at nedbryde og forklare udviklingen i det primære nøgletal 

egenkapitalforrentningen (EKF). Dette vil øge forståelsen for hvorledes Matas skaber og destruere værdi 

Modelkritik: DuPont-Pyramiden kritiseres for at være en omfattende ‘template’, hvor forståelsen for det 

enkelte nøgletals overordnede betydning kan virke kompleks (Koller, Goedhart, & Wessels, 2005). 
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CAPM (Capital asset pricing model) 

CAPM-modellen er anvendt til at estimere egenkapitalsomkostningerne for Matas ud fra deres analyseret 

beta, den risikofrie rente samt risikopræmien. 

Modelkritik: CAPM er en statisk model, som antager at de forskellige input er konstante over tid for at 

estimere fremtiden. Herved kan ændringer i den risikofrie rente og markedspræmien ændre udfaldet 

markant. Dette er også gennemgået i senere afsnit, hvor specielt risikopræmien empirisk er svær at 

estimere korrekt. CAPM antager ligeledes at beta er konstant og afspejler virksomhedens systematiske 

risiko, samt er korrekt værdisat iflg. SML-modellen, hvilket ofte ikke er tilfældet. Herved er de meget strikse 

antagelser i modellen ofte brudt, hvilket kan medfører til et fejlvurderet kapitalkrav og dermed 

tilsidesætter positive investeringer (Petersen & Plenborg, Financial Statement Analysis, 2012). 

DCF (Disounted Cash Flow) 

DCF-modellen vil blive brugt til at værdiansætte Matas’ egenkapital (formler mv. er placeret under selve 

afsnittet).  

Modelkritik DCF-modellen kritiseres for, at den ikke tydeligt viser hvornår der skabes og destrueres værdi, 

og det derfor er vigtigt at vide, hvilke variabler der indgår i modellen og ikke blot fokusere resultatet heraf. 

Derudover kritiseres modellen også for dens begrænsede brugervenlighed, da den er tidskrævende 

(Petersen & Plenborg, Financial Statement Analysis, 2012). 

EVA (Economic Value Added) 

EVA-modellen værdiansætter ligeledes Matas egenkapital (formler mv. er placeret under selve afsnittet).  

Modelkritik: EVA-modellen kan være meget stringent, da den forudsætter, at der ikke må forekomme 

‘dirty surplus’ (alle indtægter og omkostninger skal resultatføres). Modsat så ses dette også som en af de 

helt store fordele ved modellen, da man ved undgåelse af ‘dirty surplus gør ’værdien’ ufølsom overfor valg 

af indregningsmetoder, hvilket tidligere har været et af kritikpunkterne for de absolutte 

værdiansættelsesmetoder (Petersen & Plenborg, Financial Statement Analysis, 2012). 

Målgruppe 

Opgaven er skrevet som et Cand. Merc. FIR speciealle rettet mod censor/vejleder, hvorfor der i højere grad 

vil blive skrevet i et akademisk sprog, indeholdende metodiske og teoretiske overvejelser. 

Metode & struktur 

Denne opgave fungerer som det afsluttende bachelorprojekt på HA Almen, Copenhagen Business School. 

Opgaven er derfor underlagt formalia i henhold til kravene til sådan en opgave.  

Projektet er udarbejdet ved først at beskrive virksomheden, hvorefter en strategisk- og regnskabsmæssig 

analyse er udarbejdet. Oplysninger fra vore analyser benyttes til at budgettere de fremtidige cash-flows, 

der skal bruges i DCF-analysen.  

Resultatet er en teoretisk værdiansættelse af Jørlunde Maskinforretning A/S aktier ved brug af en DCF-

analyse og substansværdimetoden. Opgaven afsluttes med en konklusion, samt perspektivering af 

opgavens resultater.  
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Virksomhedsbeskrivelse og udvikling 

Historie 
Materialhandel opstod som et resultat af farmaceuter som ikke kunne etablere eller arbejde på et apotek i 

1800-tallet, hvorfor de måtte skabe deres egen salgskanal. Her solgte de bl.a. parfume, kosmetik, personlig 

pleje-produkter, naturmedicin og håndkøbsmedicin samt diverse rengørings- og husholdningsartikler, som 

til dags dato stadig kendetegner meget af Matas produktsortiment. Nogle årtier senere blev Matas A/S 

stiftede i 1949 som selskabet ”MATerialisternes Aktie Selskab”, da en gruppe materialhandlere begyndte at 

arbejde sammen for at skabe mængderabat på deres varer. Konstruktionen var en succes og omsatte 

allerede første år for 537.000 (ca. 11 mio. kr. i nutidsværdi (dst.dk)). 

Matas bestod allerede året efter af 60 butikker hvorefter kæden de næste 20 år søgte at skabe en 

strømlinet virksomhed, med samme logo, og en strategi om at sælge ”ikke-skadelige” stoffer. Dette 

resulterer i at Matas i 1967 lancerer Matas striber til de nu over 150 Matas butikker (Matas.dk, 2017).  

Sidenhen har Matas været gode til at have kontakt med markedet, hvor de i 1974 fulgte befolkningens 

markant øget interesse for sport og fritidsaktiviteter. Her steg antallet af danskere som havde en 

fritidsaktivitet fra 45% til 65% (Villaume), hvorfor Matas langerede ”The Vital Shop” som var/er rettet mod 

den mere helsebevidste befolkning. Resultatet af en velfungerende virksomhed blev også belønnet i 1989 

hvor de bl.a. modtog prisen for Danmarks bedste detailkæde. Matas succes fortsatte gennem 90’erne hvor 

de introducerede ”Matas Retursystem” – Danmarks første kæde til at genbruge emballage. ”Matas 

Miljøfond” blev ligeledes introducerede, med fokus på kemisk ansvarlighed gennem ”svanemærket”. Med 

andre ord var det tydeligt at Matas igen fulgte befolkningens ønske om et bedre miljø. Denne fokus har i 

dag resulteret i at Matas har over 90 af deres egen varer under svanemærket. 

Gennem 0’erne tilføjer Matas en række nye produkter til striberne, samt introducerer MediCare, en mere 

medicinsk orienteret produktlinje. Den største begivenhed er dog opkøbet fra CVC Capital Partners for 5,2 

mia. kr. Efter opkøbet forener CVC 208 af de samlet 292 nuværende butikker, som før var ejet og, til dels, 

kørt efter de enkelte materialisters ønsker (Konkurrence- og Forbruger Styrelsen, 2007).  Opkøbet af de 

resterende butikker er gradvist sket over de kommende år hvor Matas i 2016 ejer 274 af deres samlet 291 

butikker (inkl. Webshop) samt 5 StyleBox butikker og en shop-in-shop. CVC gennemførte forskellige tiltag i 

Matas kæden, hvor de i 2010 åbnede kundeklubben ”Club Matas”. Club Matas fik hurtigt medvind i form af 

400.000 medlemmer ved slutningen af året, og er til dags dato Danmarks største kundeklub på over 1,6 

mio. medlemmer (Nedergaard, 2016). Året efter lykkedes det at oprette en samarbejdsaftale med Uldum 

apotek, om medicinudlevering til 13 Matas butikker. Dette er starten på Matas forsøg på at knække det 

næsten 500 år gamle apotek monopol der eksisterer i Danmark. Samarbejdet fik meget kritik fra de 

resterende apoteker, da de ikke ønskede at øge konkurrence på deres marked (tvsyd.dk, 2013). I 2012 

udrulles samarbejdsaftalen til nu i alt 50 Matas butikker, hvor de i 2016 er kommet et lille skridt videre med 

et shop-in-shop apotek (Sønderborg Løve Apotek). 2013 byder Matas på det nye stylingskoncept ”StyleBox 

by Matas”, et koncept rettet mod den mere professionelle og luksuriøse forbruger. Yderligere bliver Matas 

d. 28. juni 2013 børsnoteret til en pris på 115kr pr. aktie – En samlet markedsværdi på 4,7 mia. Året efter 

sælger CVC, uventet, størstedelen af deres aktiebeholdning til kursen 150kr, hvorved de hurtigt formåede 

at gøre børsintroduktionen til en kæmpe succes.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Parfume
https://da.wikipedia.org/wiki/Kosmetik
https://da.wikipedia.org/wiki/Naturmedicin
https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5ndk%C3%B8bsmedicin
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Sidenhen har Matas haft, og stadig har, flere problemer med en markant øget konkurrence. StyleBox er 

ikke blevet den store succes som forventet på det mere eksklusive marked. Normal A/S åbner deres første 

butik i 2013 som viser sig at være en succes, som udfordrer Matas på lavprissegmentet (Mass Beauty).  Som 

konsekvens heraf lancerer Matas i 2016 deres ALTID-koncept – En række kendte dagligvarer til en fast lav 

pris. Derforuden udviser det danske e-handel-marked også en markant udvikling hos forbrugeren, som 

åbner op for et mere transparent prismarked.  

Det seneste år omsatte virksomheden for 3,4 milliarder kroner, og er i dag faldet fra en kurs på 120-130 i 

november 2016 til 99 d. 15. marts 2017, efter at Matas offentliggjorde nedjusterede forventninger for 

regnskabsåret 2016/17. 

Produkter 
Matas sælger over 900 forskellige mærker (Matas.dk, 2017), som alle bidrager til deres ”one-stop” koncept, 

hvor det skal være muligt at købe alle kundens ønskede produkter, i én butik. Mærkerne er yderligere delt 

op i 4 kategorier, Matas egne mærker, eneforhandlet mærker, selektive mærker samt øvrige mærker. 

Information om Matas produkter og forretningssegmenter er fundet i Matas årsregnskaber, samt Matas 

prospekt (2013) 

Egne mærker: Matas har i dag over 1.000 produkter under deres egne mærker, hvor ”Striberne” har været 

et af kerneprodukterne i virksomheden siden 1967. Derudover sælger Matas også ”Matas Natur”, ”Plasir” 

samt mange øvrige produkter. Matas egne produkter er i dag et af de førende skønhedsbrands i Danmark 

til såvel mænd, kvinder og børn, hvorfor virksomheden tror på at produkterne tiltrækker trafik i butikkerne. 

Produkterne bliver fortrinsvist solgt som et prisbilligt alternativ til de kendte mærkevareprodukter og er 

derfor klassificeret hovedsagligt under deres Mass Beauty segment. I 2015/16 udgjorde omsætningen af 

egne varer ca. 16%, svarende til 530 mio. 

Eneforhandlet mærker: Matas har forhandlet sig til eksklusivt at kunne sælge Rimmel produkter, som 

hovedsagligt klassificeret som Mass Beauty.   

Selektive mærker: De store kendte brands såsom Bulgari, Clinique, Chanel, Elizabeth Arden og Lancôme, 

ønsker iflg. Matas kun at sælge gennem mere eksklusive og kvalitetsorienterede detailforhandlere. Herved 

underforstået skal detailhandleren leve op til en række strenge kriterier.  Produkterne er derved 

klassificeret under High-end Beauty, 

Øvrige mærker: Øvrige mærker ligger i mellem-pris-klassen, og udgøres af mærker såsom L’Oreal, Nivea, 

Philips, Gillette, Voltaren og Nicorette. Mærkeindehaverne har mindre fokus på eksklusivitets og sælger 

derfor også deres varer gennem mange flere kanaler.  

Produkterne er desuden delt op på fem primære produktgrupper ”High-end Beauty”, ”Mass-Beauty”, 

”Vital”, ”Material” og ”MediCare”, samt to sekundære produktgrupper ”Øvrige” og ”Salg til associerede 

butikker”. Desuden er StyleBox inkluderet i Beauty segmentet, da konceptet stadig er under udvikling, og 

endnu ikke bidrager med en væsentlig omsætning. Beauty er Matas hovedindtægtskilde med en andel af 

den totale omsætning på 71,4% i 2015/16. Den næststørste indtægtskilde stammer fra Vital segmenter 

med en andel på 11,3%, derefter Material (8,3%) og til sidst MediCare (5,5%). Yderligere er andelen fra de 

selvdrevne butikker på 0,8%, som sælger de samme sortimenter. 
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Figur 1, Kilde: Matas årsregnskaber, egen tilvirkning 

Ud fra figur 1 ses omsætningsfordelingen for år 2012/13 og 2015/16, som samlet har øget Matas 

omsætning med 12%. Dog har udviklingen i de enkelte segmenter været forskellige. Her står High-end 

Beauty som den største relative omsætningsdriver på 24,9%, dernæst Vital segmentet med 22,2%, samt 

gode stigninger i Mass Beauty, Material og MediCare.  

For senere at kunne analysere videre på de konkrete driver bag denne udvikling er forretningssegmenterne 

yderligere beskrevet nedenfor 

Forretningssegmenter 
Matas ejer samlet 294 butikker, inkl. en webshops og syv StyleBox butikker (Matas, Matas kvartalsrapport 

Q3 2016/17, 2016). Butikkerne fører alle et bredt produktsortiement under tidligere nævnt ”one-stop” 

koncept, hvilket er kanaliseret igennem de fem primære segmenter (samt StyleBox) 

High-end Beauty: High-end Beauty er det dyrere, mere eksklusive, Beauty segment, hvor kun selektive 

mærker bliver ført. De selektive produkter fra de store modebrands, kræver visse kvantitets- og 

kvalitetskrav, for at tillade salget af deres varer. Heriblandt skal der kunne afsætte et hvis antal 

kvadratmeter til sortimentet, samt krav om udlærte medarbejdere. Derfor varierer udvalget i hver Matas 

butik, og er tilpasset efter butikkens størrelse, samt kundernes købsadfærd. Siden 2012/13 har Matas 

oplevet en vækst på 16,2% i omsætningen på segmentet som tyder på et sundt segment. Her kan det 

nævnes at omkostningerne er væsentligt højere ved disse produkter, hvor den stigende interesse for e-

handlen medfører et stort pres på salgsmarginerne ved High-end Beauty, hvilket analyseres senere i 

rapporten. 

Mass Beauty: Mass Beauty er det mere prisvenlige undersegment af Beauty, som omfatter dufte, 

kosmetik, hudpleje og hårpleje. Produkterne består af store internationale skønhedskonglomerater samt 

danske mærker og Matas egne varer. Da segmentet er rettet mod den brede del af befolkningen opleves 

der også en høj konkurrence indenfor Mass Beauty. For at imødekomme denne konkurrence og øge 

kundeloyaliteten, fører Matas en række eneforhandlet mærker, samt deres førnævnte egne varer. Deres 

egne varer står for en omsætning på ca. 530 mio. i 2015/16 (og genereres hovedsagligt i Mass Beauty 

(Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016)), hvorved op til 40,4% af den samlet omsætning fra segmentet 

stammer herfra. Segmentet har dog de seneste år oplevet en lav vækst. Derudover har Matas oprettet det 

nye koncept i 2016, ”Altid”, som er en bred viftet af hverdagsprodukter til en altid lav pris. ”Altid” er et 

modsvar på en ny markant trussel i form af den forholdsvis ny-opstartet discountkæde Normal. 
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Vital Shop: Vital shop tilbyder et sortiment af mineraler, vitaminer samt kosttilskud, ført gennem Matas 

egne varer, selektive mærker og øvrige mærker. Striberne genererer en høj salgsvolumen ved hjælp af en 

række vellidte og mere kendte vitaminpiller, mineraltilskud og lignende produkter.  Yderligere sælges der 

bredere sortimenter såsom Gerimax, Nupo, A. Vogel og Helsam, som også sælges i supermarkeder mv. 

Dernæst fører Matas også nogle mere eksklusive selektive varer som kun kan købes i Matas og få andre 

specialbutikker. Vital har gennem de seneste år oplevet en essentiel vækst på segmentet, hvorved Matas 

formår at forny sig og bibeholde deres kundeloyalitet. 

Material Shop: Matas Material Shop startede med et bredt udvalg af husholdningsprodukter og produkter 

til personlig pleje, tilbage i 1949. Med tiden har Matas fokuseret mere på deres kerneforretning, og 

segmentet består nu primært af personlig pleje, gennem skønheds- og sundhedsprodukter. Material 

shoppen er stadig en smule udenfor det primære salg af varer, men bidrager til at underbrygge deres one-

stop koncept. Derudover forventer Matas en øget kundetrafik samt krydssalg af andre produkter gennem 

shoppen. 

MediCare: MediCare tilbyder en lang række medicin og sygepleje produkter, heriblandt smertestillende 

midler, næsespray og nicotin-tyggegummi. Fælles for produkterne er, at det er produkter som kan sælges 

uden recept, og dermed udenom apotekerne. Shoppen står for den mindste del af den samlet omsætning 

på 5,5%. MediCare er også en anelse udenfor Matas kerneforretningen, men antages at øge kundetrafikken 

og krydssalg, samt at ligge et pres på apoteksmonopolet. Matas har yderligere en samarbejdsaftale med 

Uldum apotek om at videresælge receptpligtig medicin til 50 af deres butikker, samt en helt ny shop-in-

shop apotek (Sønderborg Løve) som åbnede i 2016. 

StyleBox: StyleBox sælger luksus/professionelle hårpleje-, neglepleje- og makeupprodukter, samt en 

eksklusiv service til kunderne. Konceptet har siden implementeringen i 2013 ikke udvist et tilfredsstillende 

omsætningsniveau, om end 2015/16 viste god vækst. Som et modsvar til dette har Matas i 2016 gået hårdt 

imod konkurrencen og lanceret et prismatch-koncept. Her tilbyder de at matche enhver billigere pris 

kunden kan finde på nettet, på deres professionelle hårplejeprodukter, såfremt de kan dokumentere dette 

(Matas.dk, 2017). 

En oversigt og de forskellige produkter tilhørende hvert segment kan ses i bilag 1.  

Konkurrencestrategierne bag de 5 produktsegmenter samt StyleBox er illustreret i nedenstående ”porters 

generiske strategier” model, hvor Mass Beauty er blevet opdelt i de 2 hovedprodukter – Altid og Striberne. 

De resterende Mass Beauty produkter anses for at ligge i samme kategori som disse. 
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Figur 2, Matas forretningssegmenter, egen tilvirkning 

Ud fra figur 2, ses det at hovedparten af Matas produktser ligger i omkostningsleder afsnittet, hvilket alt 

andet lige medfører en højere priskonkurrenceintensitet. Mange af deres produkter bliver derfor udfordret 

på marginerne. 

I forhold til udviklingen i branchen, bliver Matas udfordret på flere parametre. 

1. Normal udforer dem ved at udbyde dagligdagsvarer til en lav pris. 

2. E-handel-markedet åbner op for væsentligt mere transparent priser, samt et nemmere købsforløb 

for forbrugeren. 

3. Den seneste generelt stagnerende økonomi i det danske marked hæmmer vækstmulighederne. 

4. Samt StyleBox konceptet levere ikke op til forventede omsætningsniveauer. 

Herved står Matas overfor nogle store udfordringer i fremtiden, som vil blive analyseret dybere i de 

følgende afsnit.  
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Strategisk analyse 
I følgende afsnit, er det eksterne såvel som interne miljøer samt konkurrencen af omverdenen for Matas 

blevet beskrevet og analyseret. Indledningsvist er Matas’ eksterne faktorer blevet belyst ved en PESTLE-

analyse. Efterfølgende er PESTLE-analysen støttet op af en Porters five forces, hvorved konkurrencen i 

markedet er blevet analyseret. Herefter er Matas’ værdikæde blevet behandlet for at give indsigt i hvilke 

styrker og svagheder Matas besidder internt. Slutteligt vil en SWOT-analyse opsamle den fundne viden og 

anvendes som konklusion på analyserne.   

Dette er gjort med hensyn på at få en bedre og bredere forståelse af hvilke muligheder, trusler, styrker og 

svagheder Matas besidder. Herved er det muligt at kalkulere nogle af de synergier og fremtidsmuligheder 

Matas kan udnytte, og dermed budgetterer de elementer der påvirker Matas. 

Igennem analyserne er der desuden blevet identificeret to brandpunker for Matas: 

1. Normal A/S som sælger Mass Beauty produkter, med en enorm vækst. 

2. Internethandel, som markant øger transparensen og konkurrenceintensiteten på markedet. 

Da disse har en massiv påvirkning på Matas’ fremtid, er de blevet analyseret enkeltvis efter de andre 

interne og eksterne faktorer. 

PESTLE 
I følgende afsnit fokuseres der på de eksterne faktorer, som forventes at påvirke Matas i fremtiden. I 

nedenstående figur er resultaterne af analysen illustreret. Alle faktorer er blevet vurderet ift. hvorvidt de 

overvejende ses, som en mulighed eller trussel, samt vigtigheden/relevansen af den pågældende faktor. 

Alle resultaterne vil senere blive brugt til udarbejdelsen af budgetantagelserne. 

 
Figur 3, PEST, opsummering 

Political & Legal 

Den farmaceutiske sektor 

Regeringen har igennem lovgivning medført at apotekerne har haft monopol på markedet siden 1500-tallet 

(Horton). Liberaliseringen af den farmaceutiske sektor har derfor igennem flere år været et omdiskuteret 

emne, da flere detailhandlere ønsker at træde ind på markedet. Såfremt monopolet på apotek-sektoren 

skulle ophæves, ville der kunne opnås fordele for Matas ved at implementere denne sektor/produkt i deres 

butikker. Herved ville Matas kunne øge deres omsætning, samt mest nævneværdigt trafikken i deres 

butikker. En øget trafik ville optimere marginerne pr. butik, gennem stabile omkostninger og forbedret 
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indtægter. Dette er også et fokuspunkt hos Matas, hvilket kan læses i ledelsesberetningerne af deres 

årsrapporter de seneste år. 

Folketinget vedtog d. 28/04-2015 den længe ventet apotekerlov L35, som har været undervejs i et par år 

(Folketinget.dk, 2014). Heri blev det vedtaget at apotekerloven blev lempligt liberaliseret vha. shop-in-

shops. Herved forstået er det nu lovligt for fødevare- og kosmetik-butikker mv. at oprette et selvstændigt 

apotek inde i deres butik. Herigennem kan Matas ikke opnå fuld kontrol over deres værdikæde som ønsket, 

men stadig potentielt øge trafikken i deres butikker – Som Matas informations- og miljøchef Henrik 

Johannsen udtaler sig ved en liberalisering af apotekssektoren: 

”Men ud over selve salget af medicinen, fører rettighederne til at sælge den også et mersalg med sig - for 

eksempel af shampoo, solcreme og lignende, som kunderne tager med, når de alligevel er i butikken.” 

(RitzauFinans, MedWatch.dk, 2014) 

Derfor er analysen af den farmaceutiske sektor blevet delt op i to: 

1. Implementering af Shop-in-Shops (Lovligt fra 28/04-2015 – Mulighed) 

2. Fuld liberalisering af apotekssektoren (Modstand fra omverdenen – Option) 

Årsagen til opdeling skyldes at shop-in-shops er meget relevant for den nære fremtid for Matas, mens den 

fulde liberalisering er mindre sandsynligt i form af modstand fra bl.a. Sundhedsminister Nich Hækkerup. 

Desuden, grundet opgavens omfang, er analysen af liberaliseringen vedlagt i bilag 2, da den er af sekundær 

værdi for værdiansættelsen. 

Implementering af Shop-in-Shops 

Matas udnyttede den nye lovgivning allerede i 2016, hvor de har implementerede et apotek i en af deres 

butikker i Sønderborg. Herved mister de en del af deres fysiske plads, i håb om en fast leje samt øget trafik 

gennem løsningen, som dermed vil øge omsætningen. Der kan være konflikter med nogle af de produkter 

som indgår i Matas MediCare mv. som normalt også sælges på apoteker. Iflg. Matas egen hjemmeside, er 

apoteket udstyret med et ”fuldt apotekssortiment” (Matas.dk, 2017). Såfremt Matas har eneret til at sælge 

håndkøbsmedicin, kan mulighederne for at øge omstætningen være bemærkelsesværdige.  Ud fra figur 4,  

ses et latent marked på 607 mio. i 

2015 ved salg af 

håndkøbslægemidler. Altså er der 

et stort potentiale udelukkende 

ved at kunne erobre 

markedsandele indenfor 

håndskøbsmedicin. Ud fra Matas årsregnskab er det opgivet at Matas står på ca. 14% af det totale marked 

for håndkøbsmedicin i 2014/15 (Matas, Matas Årsrapport 2014/15, 2015), svarende ca. til 887,7 ∗ 0,14 =

124,3𝑚𝑖𝑜 uden at tage højde for Matas forskudte regnskabsår.  

Detailhandlen står samlet kun står for 314,1 mio. hvorved Matas har en stærk position ift. deres nærmeste 

konkurrenter, med en markedsandel omkring 40%. Herved kan Matas, hvis de formår at bibeholde denne 

markedsledende position, opnå store fordele ved at implementere apotekerne i deres butikker.  

Figur 4, Omsætning af håndkøbsmedicin, kilde: Lægemidler i Danmark 
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Det ses dog tydeligt at apotek-sektoren ihærdigt prøver at bremse for denne liberalisering, da det åbenlyst 

ville påvirke dem negativt. Matas, supermarkederne og andre detailhandlere prøvede allerede i september 

2011 af åbne op for en apoteksliberalisering, da loven blev lempet således at apoteker nu måtte sende 

medicin til hele Danmark – Også udenfor det geografiske område de var blevet tildelt 

(KromannReumert.com, 2013). Matas så denne mulighed og indgik en samarbejdsaftale med apoteket 

Uldum. Herved kan forbrugerne bestille receptpligtigmedicin over nettet, og afhente den i Matas. Matas 

forventer med denne aftale at kunne øge trafikken i butikkerne. Matas’ information- og miljøchef Henrik 

Johannsen har dog udtalt, at ordningen ikke er ”optimal” (Olsen, 2015). Uldum er det eneste apotek i 

Danmark som har denne ordning, hvilket indikerer apotekernes stærke modvillighed overfor en ophævelse 

af monopolet. I 2011, da Uldum oprettede samarbejdet med Matas, prøvede de resterende apoteker at 

ekskludere Uldum fra apoteksnetværket A-apoteket (Danmarks største indkøbs- og markedsføringsforening 

for apoteker), hvorved det ville blive dyrere bl.a. at indkøbe medicin. A-apoteket endte dog med at tabe 

sagen i 2013, da det blev anset som konkurrenceforvridende (KromannReumert.com, 2013). Meget tyder 

altså på at den store modvillighed fra apotekerne kan hæmme omsætningsmulighederne ved shop-in-shop 

løsningen, selvom det er blevet gjort lovligt. Dette skyldes at det kræver en uddannet apotekere er villige til 

and indgå en samarbejdsaftale, hvilket set fra den historiske udvikling fra 2011 ikke har gjort en stor forskel.  

Efter regeringen i sommeren 2015 lempede apotekerloven således, at de enkelte apoteker ikke længere er 

pålagt distriktsregler, blev der åbnet over 100 nye apoteker på halvandet år (ud af 420) (Ritzau, 2016). 

Konsekvensen heraf er en markant øget konkurrence i branchen, hvilket åbner mulighederne for at nogle af 

apotekerne kunne ønske sig at arbejde sammen med Matas. 

Ydermere bliver apoteksbranchen presset online. Her har EU/EØS landende d. 1. juni 2015 indført et 

internationalt godkendt logo. Logoet bliver tildelt apoteker såvel som detailbutikker som lever op til 

kravene for den solgte medicin. Herigennem kan forbrugeren vide sig sikker på at det er lovlig medicin, og 

dermed også købe receptpligtig medicin fra udlandet. Konsekvensen heraf kan presse priserne ned, eller, i 

bedste tilfælde for Matas, presse Apotekerne til at indgå samarbejde med detailhandlen 

(LaegeMiddelStyrelsen.dk, 2016). 

I dag findes der i alt 464 apoteker i Danmark, i et ønske om at dække Danmark med max 15km til det 

nærmeste apotek. Set i forhold til Matas 287 butikker opstår der en stor fordel for Matas i deres allerede 

etableret butiksnetværket, som dækker det meste af Danmark. Ses der på beliggenheden af Matas butikker 

(se bilag 3) er mange af butikkerne dog koncentreret om storbyerne, med op til 4 butikker på samme vej 

(Østerbrogade). Herved vil det ikke være muligt at oprette en shop-in-shop i alle deres butikker.  

Opsummeret, har Matas indgået to banebrydende aftaler i 2011 med Uldum apotek og i 2016 med 

Sønderborg Løve. Dette skyldes højst sandsynligt den markant øget konkurrence i branchen som gavner 

Matas. Shop-in-shop løsningen i Sønderborg betyder Matas mister værdibar fysisk plads, som alt andet lige 

giver et tab af solgte varer. Dog forventes den faste leje fra apoteket, samt øget trafik og krydssalg som 

apoteket medfører, at have en positiv påvirkning på bundlinjen. Såfremt samarbejdet viser sig at være en 

succes, kræver det ikke nogen væsentlig kapitalindskydelse, at videreudvikle konceptet, grundet Matas 

eksisterende butiksnetværk. 
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Løntilskud til lærlinge 

Matas ansætter elever under uddannelse, hvilket giver rettigheder til en lønrefusion fra staten. Her bestod 

22,5% af den samlet stab lærlinge i 2012/13 (se bilag 4), hvilket understreger indvirkningen af loven på 

Matas. I 2014 blev loven indskrænket, således at refusionen blev formindsket (Antorini, 2014). Dette 

nævner Matas også direkte i deres årsregnskab som en af årsagerne til deres forøgede personale 

omkostning. Igen i 2016 vedtog regeringen at lønrefusionen til virksomheder skulle øges over de næste år, 

samt en bonusordning for 2017. Her kan den enkelte virksomhed udløse en bonus ved at erhverve flere 

elever i 2017 ift. Gennemsnittet i 2014-16. Bonussen vil blive udbetalt i 2018 (Nørby, 2016). Refusionernes 

forøgelser kan ses i bilag 5. 

Matas beskæftigede i 2015/16 2.163 medarbejdere, hvoraf, under antagelsen om samme fordeling på 

22,5% som i 2012/13, antallet af lærlinge vil udgøre 487. Herved er en stor andel af 

personaleomkostningerne relaterede til disse medarbejdere. Derved vil en forøget refusion have en positiv 

på virkning på Matas. Samtidig planlægger Matas at indføre deres nye større butikskoncept i andre 

eksisterende butikker, hvilket kræver flere medarbejdere. Herved, alt andet lige, vil Matas øge mængden af 

ansatte og elever, og dermed muligvis opnå en bonus i 2018. 

Economical 

Brancheanalyse  

Matas sidste butik i Sverige blev lukket i maj 2015, hvorefter Matas udelukkende handler på det danske 

detailmarked, hvorfor kun dette er blevet taget i betragtning.  

Matas sælger hovedsagligt kosmetikvarer og toiletartikler hvorfor det må antages at dette er markedet de 

konkurrere på. Af figur 5 kan det aflæses, ud 

far der tilgængelige data fra 2012, at Matas 

primært kæmper mod andre detailbutikker 

med salg af kosmetikvarer og produkter til 

personlig pleje. Sekundært kæmper de mod 

apotekerne samt en mindre andel fra 

discountforretninger og supermarkeder. 

Heriblandt nævner Matas direkte 

”parallelimportører” (Læs: Normal A/S) i 

deres årsrapport (Matas, Matas Årsrapport 

2015/16, 2016), som værende en væsentlig 

årsag til den negative omsætningsvækst for 2015/16.  

Herved er væksten i Matas korreleret med udviklingen i de 4 før nævnte brancher, hvor disse er yderligere 

analyseret i figur 6 på næste side. Her kan, alt andet lige, en negativ udvikling i supermarkederne, 

apotekerne og discountforretninger medføre en positiv udvikling hos Matas gennem vundne 

markedsandele. 

De 3 andre brancher sælger dog primært andre varer hvorfor kun en lille andel af disse vil falde til Matas. 

  

Figur 5, Kilde: dst.dk, egen tilvirkning 
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Andelen af supermarkedernes totale omsætning som stammer fra kosmetikvarer (2% - se bilag 6), er 

væsentligt mindre end de specifikke kosmetikforhandlere (92%), men har en særdeles større volumen. 

Supermarkeder som er den største branche, omsatte i 2016 for over 12 gange så meget som detailhandel 

med kosmetikvarer med en volumen på ca. 36 mia. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De seneste 5 år har kun discountforretninger og detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig 

pleje formået at skabe en positiv udvikling, hvor kosmetik dog er faldet væsentligt de seneste par år. 

Kosmetik er her faldet fra indeks 128 i 2013 til 104 i 2015, hvorved det i gennemsnit har klaret det dårligere 

end markedet på 107. Yderligere var butikskæden Normal re-klassificeret fra ”Købmænd og Døgnkiosker” 

til detailhandel med kosmetik i 2015 (Databank.estatistik.dk, 2017).  Omsætningen for de første 3 kvartaler 

i 2016 er dog steget 9% i forhold til året før, hvilket tyder på markeder er på vej op igen. Discountkæderne 

har klaret sig ualmindeligt godt med en vækst på 49% over perioden. Årsagen hertil er danskernes 

købsadfærd som har skiftet mod discount, hvorved væksten hovedsagligt antages at skyldes vundne 

markedsandele fra supermarkederne, som ligeledes har mistet omsætning (Pedersen, 2015). Herved er det 

kun i begrænset omfang kosmetikbranchen taber andele til dem. Derudover var andelen fra kosmetiksalg i 

2012 kun 3% for discountkæder, hvorfor blot en brøkdel af den totale vækst omhandler Matas branche.  

BNP og det danske privatforbrug 

Skønhedsprodukter er et luksusgode, som forbruges når køber har et overskud i økonomien. Derfor burde 

udviklingen i branchen følge den almene økonomi i teorien, til en hvis grad – herved forstået Danmarks 

BNP.  

Som det ses ud fra forrige brancheanalyse kan det dog ses at detailhandel med kosmetikvare har ageret 

volatilt og tilfældigt, hvorfor der ikke kan ligges 100% belæg for denne antagelse. I Rapporten anses dette 

dog som en tilfældighed som skyldes en utilstrækkelig mængde data med kun 5 observation (2010-2015). 

Med andre ord antages kosmetik branchen, til dels, at bliver påvirket af udviklingen i den danske økonomi 

og danskernes privatforbrug. Denne antagelse passer også bedre på udviklingen i Matas omsætning, som er 

mindre volatil. 

Figur 6, Kilde: dst.dk, egen tilvirkning 
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Siden finanskrisen har Danmark 

haft svært ved at kunne få 

maskinerne til at køre igen. Fra 

figur 7 kan det ses at perioden 

2007-2015, kun har haft en BNP 

vækst på 0,3%, hvorfor vi kun lige 

er nået lidt over 2007 BNP-

niveauet. Set i forhold til 

omverdenen hvor Danmarks 

væsentligste handelsmagter såsom 

Sverige, Tyskland og England, har 

haft langt bedre forhold med 

vækstrater over 7% (set over hele perioden), har Danmark klaret sig mindre godt. Disse faktorer har 

påvirket forbrugertilliden og dermed det private forbrug i en negativ retning.  

Fremtiden udviser dog en svag positiv udvikling hvor det danske marked forventes at udvise positive 

vækstrater igen. Denne forventning kan også ses i prognosen for privatforbrug i Danmark (se bilag 7). Her 

forventer både Danske Bank, Dansk Erhverv og Finansministeriet at det danske privatforbrug vil stige med 

ca. 1,7-2,1% om året de næste par år, og forventer ligeledes en følgende positiv udvikling årene efter 2017.  

Disse faktorer er senere medregnet i budgettet for Matas, og anses at have en væsentlig relevans grundet 

argumenterne i starten af analysen. Yderligere passer vækstraterne med Matas forventninger om en 

markedsvækst på 2% (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016). 

Socialogical & Environmental 

Skift i købsadfærd 

Danskernes købsadfærd har ændret sig over de seneste årtier, mod en mere discountorienteret forbruger. 

Nykredit forudser her danskerne til at være europamestre i discount inden længe, samt at trenden mod 

discount fortsætter. Disse forventninger stemmer ligeledes 

overens med resultaterne fundet fra brancheanalysen, hvor 

supermarkederne har tabt markante markedsandele til 

discountkæderne.  

Set i forhold til det totale detailmarked, afspejler data, som kan 

ses i figur 8, samme tydlige trend. Siden 2010 er markedet for 

discount voksent markant, i forhold til en generel stagnerende 

detailhandel. Evidensen herfra viser at discountkæderne vokser 

mere end detailhandler, hvorfor de må vinde markedsandele på 

de mange andre detailsegmenter (Juul-Jensen, 2014). Her er 

skønhed og kosmetik varer et eksemplarisk eksempel, hvor 

Normal har en kæmpe succes som discount skønhed. Konsekvensen heraf er en mere oplyst forbruger, som 

leder efter det billigste priser på et generelt mere transparent marked, grundet de teknologiske udviklinger, 

som er senere beskrevet. 

Figur 7, Kilde: dst.dk, Matas årsregnskaber, egen tilvirkning 

Figur 8, Discount-omsætning i forhold til den 
samlet detailhandel 
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Konsekvensen heraf for Matas, betyder at discountforretningerne udforer deres priser, og derigennem 

deres marginer. Et eksempel herpå er Matas før beskrevet produktsortiment ”ALTID”, som har vist sig i 

senere analyse af Normal, at afspejle identiske priser på udvalget af identiske vare i Normal. Herved sætter 

Matas bevidst priserne ned på niveau med Normal-butikkerne for at kunne konkurrere, og nedsætter 

dermed deres brutto-margin på disse varer.  

Sundere adfærd 

Danskernes forhold til sunde helseprodukter er ligeledes stærkt stigende, hvor en YouGov-undersøgelse 

vurderer at 72% af danskerne er helt, eller delvist enige i, at de helst vælger produkter og fødevarer, der er 

gode for dem selv og deres families sundhed, når de handler (Fabiansen, 2016). Yderligere viser andre 

undersøgelser, at danskerne er blevet et sundhedshysterisk folkefærd. Eksempler herpå kan findes hos 

supermarkederne, hvor Føtex har beregnet at ingefærsalget er steget med 97% på et enkelt år, samt en 

stigning over hele landet på økologi og helseprodukter (Ostrynski, 2016). Denne store fokus på sundhed 

medfører at helseprodukter, såsom kosttilskud får meget positiv vækstrater, hvilket også er afspejlet hos 

Matas, hvor Vital segmentet har vist meget positive væksttegn (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016).  

Eksperter har dog udtalt at danskernes forbrug af helseprodukter og kosttilskud er stærkt overdrevent. Her 

estimeres det at kun en ud af hver tiende dansker er i underskud, og bør derfor spise kosttilskud. De reelle 

tal for danskerne der bruger kosttilskud er dog seks ud af 10, hvorved det kan konkluderes at mange 

danskere køber og spiser kosttilskud uden det er nødvendigt. Årsagen hertil er helseindustriens aggressive 

markedsføring, samt vildledende budskaber. Den overdrevne brug af kosttilskud er undersøgt til 

umiddelbart ikke at have nogle bivirkninger, hvorfor der kan argumenteres for at nogle danskere hellere vil 

være på den sikre side. (Mow, 2016) 

Resultatet heraf er ambivalent, da selve den danske købsadfærd forstærker salget af helseprodukter, 

hvorimod eksperterne prøver at oplyse den almene dansker om deres reelle forbrug. Herved opstår der en 

mulighed ved at sælge helseprodukter, som dog kan blive udvandet grundet eksperternes råd. 

Sundhedsreguleringer 

Sundhedsreguleringerne er blevet vurderet til at være en mulighed, dog med lav relevans, hvorfor de 

fundne informationer er vedlagt i bilag 8, grundet opgavens omfang. Det blev her bl.a. fundet at Matas 

sælger en række svanemærkede produkter, hvilket vejleder kunden i et meget uigennemskueligt marked. 

Herved kan der erobres/beholdes kunder ved at tilbyde dem en god service og oplyse om diverse 

sundhedsrisici ved diverse konserveringsmidler i anvendte produkter, heriblandt parabener. 

Teknologisk 

Club Matas 

Big data analyse, er en forholdsvis ny metode til bl.a. at markedsfører virksomheders produkter. Her 

udnytter virksomhederne deres kæmpe lager af data til at analysere kundens købsadfærd mv. I 2015 blev 

der i globalt brugt 122$ mia. på at omdanne data til konkurrencemæssige fordele. Allerede i 2019 er 

forventningen hertil, at markedet for big data analysis vil stige med over 50% (Olavsrud, 2016). Hermed 

viser omverdenen en bemærkelsesmæssig interesse for at udnytte den store datamængde, til at øge 

værdien af deres virksomheder. 
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Matas åbnede i 2010 deres nye kundeloyalitetsprogram Club Matas, som med det samme blev en succes. I 

2016 nåede Club Matas op på over 1.600.000 

medlemmer og dermed har næsten hver tredje dansker 

et Club Matas kort. Club Matas er dermed Danmarks 

største kundeklub. Her interesserer specielt kvinderne 

sig for kortet, hvor Matas har beregnet at 70% af alle 

danske kvinder mellem 18-65 ejer et Club Matas kort 

(Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016).  

Ved udgangen af Q3 2016/17 har Matas opnået et 

medlemstal på 1,7 mio., samt over 400.000 som har downloadet deres mobile Club Matas app, hvilket igen 

påpeger den positive udvikling på dette segment (Matas, Matas kvartalsrapport Q3 2016/17, 2016). 

Det enorme kundeantal påpeger den store kundegruppe Matas besidder, samt udviser en stor mulighed 

såfremt de formår at udnytte kortets data. Ved brug af big data analyse, kan Matas kortlægge og 

skræddersy reklamer og tilbud til den enkelte forbruger, og dermed ramme forbrugeren præferencer 

meget præcist.   

Matas startede på dette i maj 2016, hvor de lancerede en ny version af Club Matas. Her er de nu klar til at 

begynde at bruge den enorme mængde information de enkelte kort genere.  

En ulempe ved den mange kort er at de ikke er individualiseret. Herved er det muligt for en kundes 

børn/forældre mv. kan låne kortet til deres forbrug. Herved vil det indsamlede data udvise bias fra de 

forskellige brugere, og kan medføre at købs-adfærden og frekvensen kan blive analyseret forkert.  

Matas er de eneste på markedet som har så stor en kundegruppe hvormed de kan have en stor 

konkurrencemæssig fordel overfor konkurrenterne. Den øgede interesse for discount kan dog modvirke 

denne fordel, hvorfor fordelen kun påvirker andre udbydere af dyr kosmetik. 

Ydermere udviser den vækstende platform e-handel store fremskridt, som er analyseret i sit eget afsnit 

grundet dens høje relevans. 

Prissammenligningssider og e-handel 

E-handel vil som nævnt blive analyseret i et afsnit for sig. Her vil udviklingen af købsadfærden også indvirke 

købsmetoderne. Forbrugeren kan her vha. ”nye” sider sammenligne priser fra forskellige udbydere med det 

samme. Dette kræver kun adgang til en computer samt internet, herved kan man vha. google søge på den 

ønsket vare, hvorved forskellige priser og udbydere bliver præsenteret øjeblikkeligt (se bilag 9). Her kan 

også pricerunner.dk, amazon.com, mv. bruges til lynhurtigt at finde den billigste pris, og endda 

sammenligne prisen inklusiv leveranceomkostninger. Forbrugeren kan herved på ingen tid finde deres 

ønskede varer, samt se i hvilken butik de finder den billigste pris. Markedet bliver dermed markant mere 

transparent og priskonkurrence forøges intenst. Denne transparens er en enorm trussel for Matas, da de 

bliver presset på deres prisniveau. 

  

Figur 9, Club Matas opsummering, kilde: Matas.dk 
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Porters Five Forces 
I følgende afsnit er Matas konkurrentmiljø først blevet identificeret og beskrevet i bilag 10 for at kunne 

anvende analysen. Herefter vil afhandlingen benytte Porters Five Forces til at analysere Matas omverden 

på mikro-niveau.  Her fokuseres der på de eksterne faktorer der påvirker skønhedsbranchen, med henblik 

på at vurdere graden af konkurrenceintensitet. I nedenstående figur er resultaterne af analysen illustreret. 

Alle faktorer er blevet vurderet ift. deres grad (indflydelse) og deres relevans. Resultaterne af denne 

analyse vil senere blive brugt til udarbejdelsen af budgetantagelserne. 

 
Figur 10, Porters Five Forces, opsummering 

Adgangsbarrierer/Trussel fra nye indtrængere 

Nemme adgangsbarrierer 

Indgangsbarriererne på Matas marked er forholdsvis små. Her er der 3 faktorer som gør det nemmere for 

nye konkurrenter at penetrere branchen. 

1) Detailhandel kræver i bund og grund kun at man ejer en butik hvori man kan sælge sine produkter. 

Her er mange af leverandørerne hurtigt villige til at sælge deres sortimenter, som kan ses ved de 

mange forskellige små udbydere der findes på markedet (Matas, Matas prospekt, 2013). 

2) E-handel har de seneste år haft en stor positiv udvikling, hvorfor teknologien efterhånden er 

modnet til at udgøre en stor konkurrencekraft. Herved er kapitalkravet endnu mindre, hvilket også 

kan ses på de mange webshops som begynder at sælge skønhedsprodukter (DIBS, 2016).  

3) Matas omsætning fra andre end deres egne varer står for ca. 84% af totalen (Matas, Matas 

Årsrapport 2015/16, 2016). Disse eksterne leverandører sælger deres varer gennem flere 

forskellige detailhandlere, hvorfor nye forhandlere nemt kan få tilladelse til at sælge de varer 

forbruger efterspørger. Ligeledes forventes forbrugeren derfor, til det enkelte produkt, at have en 

homogen præference. 

Matas har dog en fordel ved at være klart den største skønhedsdetailhandler i Danmark, hvorved de har 

mange stordriftsfordele. Herved kan konkurrenter have svært ved at opnå samme lave priser på de 

identiske produkter fra leverandørerne, hvorfor markedet, fysisk, er væsentligt sværere at indtrænge. 

Derimod tillader den elektroniske platform lavere omkostninger og dermed en mulighed for at kunne 

matche de lave priser fra Matas. En undtagelse herpå er Normal, som har formået vha. parallelimport at 

kunne matche eller underbyde Matas, og dermed stjålet store markedsandele fra Matas. Dette eksempel 
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understreget de underliggende købspræferencer og adfærd hos kunden. De mindre adgangsbarrierer har 

en sneboldseffekt igennem mange af de andre trusler gennemgået efterfølgende. 

Trussel for nye indtrængere 

Den nye udfordring fra e-handel medfører, at virksomheder som vælger udelukkende at sælge gennem 

internetkanelen, kan reducerer deres omkostninger væsentligt, og dermed konkurrere på markedet. 

Analyser af e-handler tyder også på at mange kunder ofte prøver produktet i butikkerne, hvorefter de 

hjemme fra computeren køber det identisk eksemplar billigere på internettet (DIBS, 2016). E-handel er, 

som nævnt, analyseret videre i senere afsnit. 

Yderligere eksisterer der trusler fra store internationale brands, såsom Sephora, Ulta og Macy’s. Inc. (Med 

omsætningsniveauer over 20 milliarder (Hoovers.com, 2017)). Herved har disse et meget større 

kapitalgrundlag og netværk end Matas. Såfremt de ønsker at træde ind på de danske marked, kan de 

udnytte deres større volumen til at forsøge at udkonkurrere Matas. Et eksempel herpå er Sephora, 

(beskrevet i bilag 10) som ikke har formået at implementere deres koncept helt korrekt i Danmark endnu. I 

November 2016 åbnede butikskæden Rituals ligeledes deres første 2 butikker i Danmark. Kæden 

planlægger at opnå i alt 40 butikker i Danmark, og kan udnytte deres viden fra de 485 butikker i 27 andre 

lande til at øge konkurrencen markant overfor Matas (Detailfolk.dk, 2016). Desuden er deres sortiment 

meget identisk med Matas’, samt de udelukkende fører deres eget produceret mærke, hvilket presser 

konkurrencen på Matas egne forhandlet mærker. 

Historisk set har de store brands (Sephora) ikke haft held med at penetrere det danske marked, men 

tendenserne fra andre kæder såsom Rituals udviser en trussel som skal tages alvorligt. 

Leverandørernes forhandlingsmagt 

Mange salgskanaler 

Matas indkøb af skønheds- og kosmetik produkter foregår gennem forskellige leverandører. Her findes der 

flere mærkevaredistributører, grossister, samt producenter som ønsker at videresælge deres varer.  

Leverandørerne magt stiger i takt med de lavere adgangsbarrierer, i og med de store brands samt store 

grossister kan antage en større magt gennem den øgede mængde af salgskanaler. Markedet for 

kosmetikvarer i Danmark er ligeledes mættet, hvorfor flere salgskanalerne desuden vil medfører at de nye 

udbydere erobre markedsandele fra allerede eksisterende virksomheder 

Matas sælger over 900 mærker og har over 250 forskellige leverandører for at reducerer den enkeltes 

styrke. Matas modtog dog i 2013 57% af deres salg fra 10 enkelte leverandører, hvorfor disse har en større 

magt overfor Matas. Heriblandt producerer Persano Group A/S størstedelen af deres egne varer (striberne 

mv.) samt nogle andre mærker for Matas (Matas, Matas prospekt, 2013). Matas har her samarbejdet med 

Persano i over 45 år, hvorfor denne relation anses for at være tæt. Samtidig står Matas stadig som den klart 

største virksomhed på kosmetik markedet, hvorfor truslen fra leverandørerne anses for at være mindre 

væsentlig, men kan blive kritisk i en nær fremtid. 
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Kundernes forhandlingsmagt 

Større udbud og internationale brands 

De formindskede indgangsbarrierer, øger udbuddet som forklaret i forrige afsnit, og dermed købers 

muligheder. Herved kan forbrugeren meget nemt udskifte Matas med en konkurrent, uden nogen form for 

skifteomkostninger. Desuden kunden, som før beskrevet, en homogen præference overfor de forskellige 

udbydere, i og med han modtager samme produkt. Derfor er det i denne situation vigtigt at differentiere sig 

vha. bedre service, og pleje af kunden og/eller lavere priser. Med andre ord er det primært prisen, men 

også til dels virksomhedens service, som anfører kundens præferencer. Matas prøver her gennem et stærkt 

elev- og uddannelses netværk at have det bedst faglige personale, for at beholde kunde. Yderligere bruges 

førnævnte Club Matas til at forøge afhængigheden af Matas hos kunden (Matas, Matas Årsrapport 

2015/16, 2016). Udviklingen i købsadfærden mod en mere discountorienteret forbruger, truer dog denne 

loyalitet, hvorved deres strategi kan slå fejl.  

E-handlen åbner ligeledes også op for væsentligt billigere salgskanaler for de nye konkurrenter som igen 

øger forbrugerens valgmuligheder. Herved anses truslen at have en væsentlig relevans. 

Desuden kan de på førnævnte store internationale brands udnytte de, til dels homogene præferencer, i 

deres favør, da de muligvis kan underbyde Matas på prisen, same levere god service. 

Substituerende produkter 

Egne varer 

Matas omsætning i 2015/16 var 3.400 mio. kr. hvoraf ca. 16% stammede fra deres egne produkter, som 

hovedsagligt kan klassificeres under Mass-Beauty segmentet. Disse produkter kan substitueres af lignende 

skønhedsprodukter. Heriblandt findes de førnævnte konkurrenter, Helsam, TBS, Rituals og Sephora, som 

hver især udbyder deres egne linjer, samt eksklusive mærker som ikke findes i Matas. Her fører Sephora, 

Rituals og TBS de mest identiske produkter set i forhold til Matas. Tilfældes for de 3 konkurrenter er dog at 

deres egne linjer fører under et eksklusivt- og høj-kvalitets image, hvorimod Matas ønsker at føre en 

billigere produktlinje. En stikprøveanalyse af priserne fandt her at Sephora, The Body Shop og Rituals i 

gennemsnit ligger over 230% over Matas (se bilag 11). Herved er den direkte konkurrence begrænset for 

Matas, da de henvender sig til et andet segment, hvorfor truslen er væsentligt mindre. 

Set sammen med Matas lange historie, gode renommé i Danmark samt loyale kunder, anses truslen for at 

deres egne produkter bliver substitueret med konkurrentens for relativ lille. Hermed har de en styrke i 

deres eget produkt. Dog findes der mange andre alternative produkter som udbydes både hos Matas og 

diverse konkurrenter, hvilket reducerer denne fordel bemærkelsesmæssigt. 

Mange identiske udbydere 

De resterende ca. 84% af omsætning omhandler produkter som findes hos mange forskellige udbydere. 

Disse kan samtidige også substituere deres egne-førte produkter. De homogene præferencer fra 

forbrugeren medfører at den primære købsdriver er prisen, hvorfor Matas produkter er nemt 

substituerbare såfremt de sælger deres produkter dyrere. En nærmere analyse af priserne er udført i 

afsnittet om Normal og E-handel. Her er resultatet bl.a. at Matas online, i gennemsnit, sælger deres varer 

24,6% dyrere end det billigste alternativ. Denne væsentlige prisforskel skal dermed godtgøres af loyalitet, 

fysisk tilstedeværelse og professionel service. Her anses disse værdier for at være sekundære købsdriver i 

forhold til prisen, og det er dermed en stor trussel for Matas at deres produkter bliver substitueret af en 

billigere konkurrent. 
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Konkurrenceintensitet 

Markedet for kosmetik og skønhedsprodukter er, som før nævnt, et modnet marked hvor 

markedsandelene allerede er fordelt mellem de forskellige konkurrenter. Herved vil den kontinuerligt øget 

konkurrence på markedet, medfører at Matas markedsandele vil blive angrebet af de nytilkomne. Gennem 

de teknologiske udviklinger og nye konkurrenter som Normal og Rituals, bliver Matas udfordret på deres 

omsætningsniveau. Q2 rapporten for regnskabsåret 2016/17 udviste et fald i omsætningen på -1,48% 

(Matas, Matas kvartalsrapport Q2 2016/17, 2016), det største kvartalsmæssige tab i selskabets historie på 

børsen. Denne udvikling afspejler det hårde miljø Matas står overfor de kommende år, hvor konkurrencen 

antages at tage til, hvor specielt Normal og Rituals offensive ekspansionsstrategier vil true Matas. De 

seneste år har Normal åbnet 76 nye butikker samt et ønske om 74 yderligere. Samtidig trådte Rituals ind på 

det danske marked i september med 2 butikker, samt et ønske om 38 yderligere (se bilag 10). Herved er 

markedet blevet øget med 78 butikker, samt forventninger om 112 mere, på meget kort tid. Den aggressive 

ekspansion medfører at konkurrenceintensiviteten er steget voldsomt på kort tid, og dermed truer Matas 

markedsandele. Sammen med den øgede internethandel og discountorienteret forbruger anses 

konkurrenceintensiteten for at blive meget høj, og vil udfordre Matas’ position som markedsleder. 

Værdikædeanalyse 
I dette afsnit vil rapporten benytte Porters Værdikædeanalyse til at identificerede, de interne faktorer som 

skaber værdi for kunden og Matas. I nedenstående figur er resultaterne af analysen opsummeret. Alle 

underfaktorer er blevet vurderet ift. hvorvidt de overvejende ses, som en styrke eller svaghed, samt 

relevansen af den pågældende faktor. Alle resultaterne vil senere blive brugt til udarbejdelsen af 

budgetantagelserne.  

 
Figur 11, Værdikæden, opsummering 

Da Matas er en handelsvirksomhed hvor detailhandel er i fokus, samt ikke producerer deres egne varer, vil 

det være uhensigtsmæssigt at benytte den fulde værdikædemodel. Derfor benyttes en reduceret model, 

der tager højde for de specifikke aktiviteter Matas beskæftiger sig med (en illustration af den forenklede 

værdikædemodel kan ses i Bilag 12). 

Indkøb & lager 

Afhængig af få leverandører 

Som beskrevet i PESTLE-analysen havde Matas i 2013 over 250 leverandører, hvor 10 af dem stod for 57% 

af deres salg. Heriblandt er Persano Group A/S som den mest nævneværdige, da de, blandt andre, 

producerer Matas eget mærke, striberne. Samarbejdet har fundet sted i 10 år, men den store afhængighed 

af en enkelt producent skaber en markant trussel. I 2015/16 stod striberne for 16% af den totale 

omsætning (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016), hvilket yderligere understreger vigtigheden af 

leverandøren.  
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Udover Persano Group A/S, såfremt samme fordeling finder sted i 2015/16 som fra 2013, står de 

resterende 9 hovedleverandører for 41% af Matas’ omsætning hvilket yderligere bekræfter en begrænset 

afhængighed. Disse leverandører antages også at sælge til konkurrenterne, hvorfor Matas’ har en svaghed 

overfor dem. 

Lageroptimering 

Frans Høyer, VP, equity research Jyske Bank, vurderede I 2015 at Matas havde problemer med korrekt 

styring af varelageret. Den stagnerede omsætning er til dels ude af Matas’ hænder, men lageret er deres 

ansvar at styre. Her udgjorde, den kvartalsmæssige lagerbinding i 2015Q2 23% af omsætningen, hvilket 

efter hans overbevisning ikke var optimalt (RitzauFinans, Business.dk, 2015). Yderligere beskriver Matas i 

årsregnskabet 2013/14 en investering i et nyt centrallager hvorfor der er øget omkostninger hertil i året, i 

håb om at forbedre fremtidig regnskaber. 

I 2014/15 beskriver de igen at der bliver brugt ressourcer 

på at kontrollere lageret. Udviklingen, hvilken er illustreret 

i figur 12, viser at dette stadig ikke er lykkedes for Matas, 

hvor de igen i 2016/17 Q1-3 har en markant stigning i 

varelageret fra 19% til 22%. Herved bruges der mange 

mislykkede ressourcer, på en ikke anskuelig effekt fra 

investering i nye lagre. Med andre ord kan det konkludere 

at Matas kæmper med at tilrettelægge varelageret til den 

svingende omsætning. Den større pengebinding i 

varelageret giver dårligere performance tal og er dermed en svaghed at de ikke formår at opretholde dette 

optimalt.  

Marketing 

Stærk brandværdi 

Matas er Danmarks største skønhedsforhandler med omkring 23.000.000 besøg om året 

(MatasCapitalMarketDay, 2016), ca. 4x Danmarks befolkning. Herudover har de Danmarks største 

kundeklub, Club Matas, samt over 57 år kendskab i 

branchen, hvorved Matas har et rigtig godt greb om den 

danske forbruger. Matas beskriver deres egen strategi 

som kontinuerligt at være Danmarks førende 

skønhedsforhandler, hvor god service er i centrum 

(MatasCapitalMarketDay, 2016). Ud fra deres egen 

oplyste graf (figur 13), kan dette også tydeligt ses, hvor de 

placere sig selv som en kvalificerede kæde. 

Bemærkelsesværdigt er dog at indtrykket er væsentligt 

bedre hos den nærmeste konkurrent Normal, hvilke dog 

ikke yder en kvalificeret service. Den store brandværdi, 

samt Matas i lang tid var den eneste udbyder i Danmark, 

har også medført at de besidder en stor kundegruppe, som per automatik handler i deres butikker. Herved, 

har de opnået en ’first-mover’ fordel, hvorved det kræver at konkurrenter skal kunne levere noget 

ekstraordinært for at erobre Matas’ forbruger. Denne loyalitet er en stor styrke hos Matas.  

Figur 12, Kilde: Matas kvartalsregnskaber, egen tilvirkning 

Figur 13, Matas brandværdi, kilde: Matas.dk 
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Salg & service 

Højt serviceminded  

Matas uddanner hvert år nye materialister som den eneste kæde i Danmark. Dette gør de med et ønske 

om, at have en stærkt service- og kvalitet-orienterede medarbejder. Denne medarbejder kan hermed 

hjælpe kunden med det rigtige valg af parfumer, make-up mv (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016). Da 

Matas er den eneste kæde i Danmark som gør dette, kan de også yde en service rettet mod f.eks. 

allergikere som de andre konkurrenter ikke kan. Denne ekspertise forventes også mest brugbar ved dyrere 

produkter som kræver en hvis kendskab. Herved skaber Matas en konkurrencemæssig fordel på bl.a. High-

end Beauty segmentet samt andre dyre produkter. Der kan argumenteres for at servicen kun er brugbar 

første gang forbrugeren skal guides til det rigtige produkt. Herefter kan der bruges andre medier og 

konkurrenter til at købe det identiske produkt til en mulig billigere pris. 

Matas besidder herved en styrke i et uddannet personale, hvilken dog kan blive væsentligt reducerede ved 

truslen fra identiske produkter ved gen-køb. 

Trafik og krydssalg gennem butikskoncept og Club Matas 

Som svar på den øgede konkurrence, har Matas påbegyndt forskellige initiativer til at øge trafikken og 

specielt krydssalget i butikkerne. Her er shop-in-shop apoteket, forretningssegmentet Material samt det 

nye butiks koncept implementeret i 2015/16 de bedste eksempler. Matas har her prøve-implementeret et 

nyt butikskoncept i Field’s og Bruuns galleri. Disse prøver-implementeringer har udvist tilfredsstillende 

performance. Konceptet medfører et mere åbent gulv, hvor det er nemt at navigere imellem de forskellige 

produkter, større fokus på at fremhæve diverse brands, samt et mere eksklusivt look. Grundet de positive 

prøve-implementeringer, er planen en videreudrulning af konceptet i 30-40 store butikker, samt ændringer 

i flere mellem-store og små butikker (MatasCapitalMarketDay, 2016). Ved at øge krydssalget og trafikken 

kan Matas opnå en større indtægt fra den enkelte 

kunde. Effekten kan også ses ud fra figur 14, hvor 

antallet af handler og størrelse af disse er blevet 

analyseret. Der ses et klart billede af konkurrencen, 

som har nedsat antallet af handler de seneste 2 år 

fra 23,6 mio. til 22,4 mio. – Et fald på 5,1%. Denne 

negative effekt er dog opvejet af en øget størrelse af 

de enkelte handler, som er vokset kontinuerligt over 

hele perioden, specielt de seneste 2 år. Herved er 

basketsize gået fra 137 til 147 for samme periode – 

en vækst på 7,3%. Herigennem er det, til dels, 

lykkedes Matas at svare på den hårde konkurrence, 

da den relative udvikling i den positive ende er højere end den negative. Udsagn fra Matas Q3 2016/17 

rapport understøtter ligeledes dette. Her har Matas opnået en vækst på 1,2% for kvartalet, selvom det 

samlede antal handler var færre for julemånederne 2016/17 set i forhold til året før (Matas, Matas 

kvartalsrapport Q3 2016/17, 2016).  

  

Figur 14, Matas trafik og krydssalg, Kilde: Matas 
kvartalsregnskaber, egen tilvirkning 
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Club Matas bliver ligeledes udnyttet til at øge krydssalget. 

Her bruges de store mængder data til at skræddersy tilbud 

mod den enkelte forbruger, hvor et af initiativerne er et 

’stribe’ point-system. Deres data antyder at de fleste 

forbrugere køber for lidt under 200kr pr. køb, som kan 

aflæses af figur 15. Derfor har Matas sat en bonusordning 

ind, hvor en ’stribe’ bliver tildelt ved ordre over 200kr, i håb 

om at øge kundens forbrug. Ved at opnå 6 ’striber’ udløses 

der en fordel som er personaliseret til den enkelte forbruger 

vha. deres data. 

Overordnet set har Matas en stor styrke i det store butiksnetværk som bruges til at øge krydssalget, samt 

deres enorme kundeklub som giver dem en konkurrencemæssig komparativfordel. 

Normal A/S:  
Normal sælger hovedsagligt kosmetikvarer til overkommelige priser, hvorved de udelukkende konkurrerer 

på Mass Beauty segmentet hos Matas. 

Da butikskæden i 2015 leverede en omsætning under kravene fra en stor virksomhed jf. årsregnskabsloven 

§7 & 32, er regnskaberne af begrænset informationsværdi, da omsætningen er opgjort på bruttoresultats-

niveau. 

Primo 2015 ejede Normal 9 butikker fordelt på ca. 175 ansatte. Allerede året efter ejede Normal 25 

butikker, hvor de i ultimo året (2016) havde ekspanderet virksomheden til 76 butikker med næsten 1.500 

ansatte (RitzauFinans, Business.dk, 2016) - En usædvanlig hurtig udvikling.  

Herved forventes det indeværende regnskabsår (2016), ligesom forrige år med en vækst på 334%, (på 

bruttoresultats-niveau), at udvise bemærkelsesværdige vækstrater. Ligeledes er deres aktivsum steget med 

1.904% på 2 år fra 8,2 mio. DKK til 164,5 mio. DKK. Såfremt antagelsen om omsætningsforventningerne 

holder stik, vil Normal hurtigt runde en omsætning på mindst 500 mio. kr. og være en stor udfordre til 

Matas (se bilag 13 for Normals regnskaber). Normal forventes yderligere i 2016 at blive omdannet til en 

stor virksomhed jf. årsregnskab loven §7 & 32, og dermed nødsaget til at offentliggøre deres 

omsætningstal. 

Denne høje vækst betyder også at Normal overtager mange af Matas markedsandele på Mass Beauty 

segmentet, som med en omsætning på ca. 1,3 mia. kr. i 2015/16, står for 33% af den samlet omsætning hos 

Matas. Grundet denne hurtige udvikling er Normal nu Matas største konkurrent indenfor Mass beauty og 

vil tage yderligere markedsandele i den nære fremtid, hvorfor de er analyseret i et afsnit for sig.  

Matas sælger bl.a. deres produktet ved et mere uddannet personale (materialister). For at denne service 

skal gøre sig anvendelig, kræver det at kunden er en ’ny køber’. Herved har forbrugeren brug for vejledning 

til at finde det rigtige skønhedsprodukt. Såfremt det er tale om et gen-køb og forbrugeren ved hvilken vare 

han ønsker, falder denne konkurrencemæssige fordel bemærkelsesmæssigt. Yderligere da Normal kæmper 

på Mass-Beauty segmentet er forventningerne til en god service også det mindre.  

Som følge heraf, vil pris være den primære købsdriver, hvilket også tidligere er blevet konkluderet ud fra 

kundens primært homogene købsadfærd. Matas er observante på denne problemstilling, hvor de har 

introduceret produktlinjen ”ALTID”. Yderligere har de gennem forbrugerombudsmanden fået Normals 

Figur 15, Matas' kunders gennemsnitlige basket size, 
kilde: Matas.dk 
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markedsføring som ”markedets billigste” dømt vildledende og ulovligt (ForbrugerOmbudsmanden.dk, 

2016). 

Grundet ovenstående er der udarbejdet en prisanalyse på Normal og Matas’ produkter for at identificere 

deres konkurrencemæssige position, samt en analyse af Normals forventninger for fremtidige 

vækst/butiksåbninger.  

Prisanalyse 

For at identificere priskonkurrence blandt Matas og Normal er der fundet oplysninger/priser i 

Amagercentret, hvor begge har en butik. Yderligere antager analysen at samme prisforhold gør sig 

gældende i de resterende butikker rundt om i landet. Her er der udvalgt 13 stikprøver af identiske 

produkter for at kunne vurdere om den ene er billigere end den anden. Produkterne, samt priser kan ses i 

bilag 14. 

 

Resultater herfra kan ses i figur 16. Prisen for at handle i Matas er her 64% dyrere end alternativet Normal, 

hvilket tyder på at Matas sælger deres produkter væsentligt dyrere end konkurrenten. 

Bemærkelsesmæssigt er at samtlige ALTID produkter har identiske priser med Normal, hvilket klart 

illustrerer den hårde konkurrence Matas er nødsaget til at svare på. Med andre ord holdes der skarpt øje 

med konkurrentens priser således at de ikke underbyder dem. Eksklusive ALTID-produkterne ville kunden 

kunne opleve en enorm prisforskel på næsten 79%.  Dernæst sælges Matas nogle af deres produkter til en 

ekstrem højere pris, hvor mest nævneværdigt er Longo Vital Vitaminer som koster 216% af Normals pris på 

det identiske produkt. Ligeledes findes der flere andre 

produkter som koster over 50% mere end Normals. Herved vil 

den mere prisopmærksomme forbruger vælge Normal over 

Matas såfremt der kun ønskes Mass Beauty produkter. Denne 

tendens vil betyde at Matas taber signifikante markedsandele 

til forbrugere der udskifter Matas med Normal. Yderligere vil 

de fremtidig planlagte åbninger af 74 Normal butikker rundt 

om i landet ligge yderligere pres på Matas, hvor de prisopmærksomme forbrugere endnu ikke er blevet 

erobret. Disse åbninger er videreanalyseret i følgende afsnit 

Vækstanalyse 

Da Normal kun udgiver en mindre detaljeret årsrapport, grundet deres størrelser, har rapporten taget sig 

friheden til en række antagelser i følgende afsnit. Herved skal læser være opmærksom på en fejlmargin, 

hvor b.la. bruttofortjeneste hos Normal indeholder andre elementer end Matas’ (jf. årsrapportloven). Den 

ukendte bruttomargin, samt en ukendt omsætning mv. medfører at visse subjektive skøn er blevet 

gennemført gennem analysen. Yderligere kan Matas svare på den øgede konkurrence, som vil ændre 

værdierne af antagelserne. 

  

  Figur 16, Prissammenligning af identiske produkter fra Matas og Normal, egen tilvirkning 

Figur 17, egne 
prisobservationer 

Figur 18, egne 
prisobservationer 
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Normal havde i 2015 en bruttofortjeneste på ca. 72 mio. kr. fordelt på 25 butikker. 

Grundet de mange butiksåbninger vil det dog give et misvisende billede at bruge 

antallet af butikker ultimo året, hvorfor der er taget et gennemsnit. Herved fordeles 

de 72 mio. på 16 butikker, da de havde 9 primo og 25 ultimo. I 2016 åbnede Normal 

yderligere 51 butikker med en total af 76 butikker – 50,5 i gennemsnit i løbet af 

året. Udmeldelserne fra kæden tyder på en lignede omsætningsvækst i 2016, 

hvorfor der forventes en bruttofortjeneste på 72 ∗ (
50,5

16
) = 227,5 mio. Antages det yderligere at Normal 

har samme bruttomargin som Matas (46,8% 2015/16) ville dette tyde på en omsætning i omegnen af 486 

mio. kr. hvorved Matas skal kæmpe intenst om forbrugerne på segmentet.  

Normals forventninger til fremtiden er, at Danmark kan rumme omkring 150 Normal butikker, hvilke vil 

blive åbnet i løbet af de kommende 2-4 år (Boersen.dk, 2016). Følger vi samme, meget positive, 

omsætningsmønster kunne dette tyde på at markedet er mættet ved en omsætning på (
150

50,5
∗ 486) ≈

1,4 mia. kr.  

Det kan noteres at Normal har sat sig hårdest på København med 33 butikker, som rummer 1,28 mio. 

indbyggere ud af 5,75 mio. Herved vil yderligere butiksåbninger ligge i mindre befolket områder, hvilket kan 

trække den gennemsnitlige butiksomsætning nedad. De 3 næstestørste byer Århus (264.716), Odense 

(175.245) og Ålborg (112.194) (da.wikippedia.org, 2017) er dog kun besat med hhv. 3, 1 og 2 butikker 

(Normal.dk, 2017), hvilket giver et vækstpotentiale. Overordnet set er der dermed store usikkerheder i 

prognosen for den forventede omsætning for Normal, men skal udelukkende ses, som den mulige trussel 

Normal helt klart udgør. 

Såfremt de optimistiske antagelser er sande mangler Normal stadig at erobre omkring 900 mio. på et 

mættet marked, hvorfor de vil blive taget fra nære konkurrenter som supermarkederne og Matas. Denne 

store vækst vil derfor påvirke omsætningen negativt hos Matas de kommende år indtil Normal er færdige 

med at ekspandere sig på det danske marked. Herefter vil Matas igen kunne imødekomme en normal 

vækst. 

Holder antagelserne stik vil det yderligere kunne betyde at Matas vil dele Mass Beauty segmentet meget 

ligeligt med Normal, hvis ikke de direkte kan tabe deres markedsledende position. 

  

Figur 19, Kilde: Borsen.dk 
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E-handel 
Følgende afsnit er delt op i 3 faser. Først gennemgås det danske e-markedets udvikling overordnet set, 

hvilke implikationer det har for den samlet detailhandel og hvilke effekter det har for, underforstået, 

Matas. Herefter bruges disse informationer til at drage analyse på Matas, vha. deres kundepræferencer, 

produktsortiment samt prissegmentering. 

Slutteligt vil der konkluderes på hvordan alt dette kan forventes at påvirke Matas regnskab i fremtiden.  

Der laves årligt flere forskellige rapporter over det danske e-handel-marked. Her står Dansk Erhverv, FDIH 

og DIBS for de 3 mest anerkendte. Da rapporterne er opgjort efter forskellige indsamlingsmetoder for data, 

er det svært at sammenligne på tværs og dermed sige hvilken der har de mest korrekte informationer. I 

denne opgave bruges information om e-handel fra DIBS. Årsagen hertil begrundes ved at DIBS er ejet af 

Nets, som har dankortet, og har været med i 98% af alle danske betalinger i forretninger (Nets, 2016), samt 

referencepunkt i nationalbankens publikation af ”overvågning af den finansielle infrastruktur” 

(NationalBanken.dk, 2016). Herved kan DIBS trække information fra den største finansielle formidler i 

Danmark, hvilket må give, alt andet lige, et retvisende billede af det danske e-handel-marked. Det kan 

nævnes at Dansk Erhverv og FDIH de seneste 6 år har udarbejdet en e-handel rapport over det danske 

marked, hvor de i 2015 respektivt estimerede e-handlen til 86,8 og/eller 90,4 mia. kr. Dette er væsentligt 

over DIBS anslået markedsværdi på 58,7 mia. (2015). Rapporten er indforstået med at anvendelsen af de 

andre estimater kan give væsentlig difference i resultaterne, hvilket altid vil være en risiko ved forecasting. 

Alle 3 rapporter forventer dog fortsat høj vækst i markedet (Erhvervsstyrelsen.dk, 2016), hvorved den 

vigtigste driver er fælles og udsvingene for at vælge den ene over den anden anses for, ikke at være af 

kritisk betydning. Derudover bruges der bl.a. yderligere rapporter fra Dansk Erhverv gennem det følgende 

afsnit hvorved målet er at eliminere bias.  

Udviklingen på det danske e-handels-marked 

E-handel har gennem de seneste år været en enormt vækstende salgskanal på det danske marked. I 2016 

har DIBS estimeret den samlet volumen af online salg til 70,4 milliarder kroner. Set i forhold til 2012 

volumen på 41,5 milliarder er salget steget cirka 70% 

(DIBS, 2016), hvor den årlige relative vækst kun er 

taget til. I 2016 steg salget med 20%, hvilket 

understreger udviklingen i det latente marked som 

virksomhederne har muligheden for at udnytte. 

Heraf stammer 23 mia. fra fysiske varer, mens de 

resterende salg på 47,4 mia. går til tjenester og 

rejser. I forhold til Matas er det hovedsagligt de 23 

mia. der er interessante. Her er andelen relaterede 

til helseprodukter (medicin, apoteks- sundheds- og 

skønheds-produkter) 1,3 mia., hvilket betegner 

Matas produktsortiment.   

  

Figur 20, Kilde: DIBS Dansk E-handel, egen tilvirkning 
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I 2016 havde 27% af alle danskere købt et 

helseprodukt online, hvilket er den tredje højeste 

rate indenfor fysiske vare, kun overgået af 

elektronik og tøj & sko (se bilag 15). DIBS-rapporten 

har yderligere analyseret helseproduktkategorien, 

da den udviser interessante fremtidsudsigter og 

vækstrater. Her fremkommer det at kvinder 

forbruger mere end dobbelt så meget som mænd, 

samt over 34% af alle kvinder har handlet 

helseprodukter på nettet. Herved ser vi også et 

tydeligt at det er Matas primære kundesegment 

som bruger de online medier til at handle deres 

varer. Desuden viser en kundeanalyse (se figur 21) 

hvilke primære drivers forbrugeren har når han 

handler på nettet. Tid, pris og transparens er her de 

største incitamenter, hvorfor senere analysen også vil fokuserer mere på dette område. 

Konsekvenser heraf for Matas er at de må se sig nødsaget til at konkurrer på dette marked, hvor 

prisgennemsigtigheden er meget høj (DIBS, 2016). Transparensen skyldes at forbrugeren på meget kort tid 

kan sammenligne Matas’ priser med konkurrenternes gennem diverse hjemmesider, som beskrevet i 

forrige PESTLE afsnit. 

Det danske privatforbrug, eksklusiv boligudgifter, udgjorde i 2014 og 2015 hhv. 637 og 656 mia. kr.– En 

stigning på omkring 3%. Indforstået må en del af de fysiske forbrugere være skiftet til det elektroniske 

medie, i og med den relative vækst for e-handel var væsentligt højere (8%) i 2015.  

Herved stod e-handel for 8,5% af det totale forbrug i 2014 og omkring 9% i 2015 – En relativ vækst på 5,9%. 

Derudover udviser 2016 en endnu bedre udvikling med en vækst på 20% samt et privatforbrug der ikke 

forventes drastisk ændret (DanskeErhverv, 2016). Markedet bevæger sig dermed hen imod en mere 

teknologisk platform, hvor den tabte fortjeneste ved at neglegere dette er markant.  

Som et modsvar fra de fysiske butikker, som Matas, har mange ændret koncept til såkaldte omnichannel 

virksomheder – Fysiske butikker som supplerer deres salg med webshops. 

Matas webshop stod i 2015/16 for ca. 2% (≈ 69 𝑚𝑖𝑜. ) af den totale omsætning, med en relativ vækst på 

mere end 25%. Yderligere forventer Søren Mølbak (Head of Investor relation Matas) en fortsat kraftig 

vækst i webshoppen for 2016/17 (se bilag 16). Herved følger Matas klart med den elektroniske udvikling, 

men står samtidig overfor en stor trussel i et øget transparent marked. 

Ud fra dette anser rapporten det som yderst vigtigt, at oprette en konkurrencedygtig internetportal for at 

være til stede på markedet hurtigst muligt, hvilket Matas har gjort. Udviklingen vil yderligere presse 

marginerne hos alle detailbutikker, hvorfor rapporten vurderer e-handel som en alvorlig mulighed/trussel 

for Matas. 

  

Figur 21, Hvad handler forbrugeren mest på nettet, kilde: DIBS 
Dansk E-handel 
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Analyse af e-handlen og dets påvirkning på Matas 

Optagelsen af e-handelsmarked medfører, som før nævnt, et mere transparent marked. Samtidig fandt 

tidligere analyse frem til at størstedelen af Matas produkter, sælges gennem homogene præferencer fra 

forbrugeren, hvorved pris er den primære driver. Derfor er der i dette afsnit analyseret Matas pris-position 

i forhold til de mange konkurrenter. Såfremt Matas sælger deres varer dyrere end konkurrenterne kan det 

medfører at de i fremtiden mister kunder, hvis de ikke ligeledes sætter deres priser ned. 

Analysen er delt op i 2 scenarier, hvor den ene del fokuserer på at kunden har en lille loyalitet, hvorfor 

priserne er sat op imod samme konkurrent. Den anden del antager at udbyderen er helt underordnet 

(ingen loyalitet) for forbrugeren, og derfor tager det billigste alternativ.  

Her kan det nævnes at analyser foretaget af DIBS konkludere at kunden oftest bruger mere betænkningstid 

over nye produkter, cremer mv. da forbrugeren ikke kender varen i forvejen. Derimod kræver gen-køb 

mindre betænkningstid produktet er kendt for forbrugeren. Herved formindskes effekten af den fysiske, 

service orienteret og loyale fordel Matas kan have.  

Analysen er baseret på 12 forskellige varer solgt i Matas’ webshop (inklusiv leveringsomkostninger), hvor 

der er lagt mest vægt på Beauty segmentet, i og med det står for størstedelen af Matas’ omsætning (se 

bilag 17 for udvalgte produkter og priser). Informationssamlingen af de forskellige produkter har haft fokus 

på ikke at tage meget mere end 2 minutter at finde, for at være mest sammenlignelig med en forbrugers 

købsproces. Rapporten finder her en besparelse ved et andet alternativ end Matas på op til 24,6% (se figur 

22). 

 
Figur 22, Prissammenligning af identiske produkter fra Matas og internettet, egen tilvirkning 

Amazon, verdens største online detailforhandler, (Zaczkiewicz, 2016) sælger 8 uf af de 12 udvalgte varer 

billigere end Matas. De resterende 4 lå i gennemsnit 10% over Matas priser, men var godtgjort for de 

markant billigere priser på de andre 8. Herved kan kunden i gennemsnit spare 18,5% ved at udskifte Matas 

med Amazon for helt identiske produkter. En af de danske webshop konkurrenter, Coolshop, havde kun 1 

ud af 5 varer til en dyrere pris end Matas, hvorved den samlet besparelse ved at udskifte Matas er 8,5%.  

Yderligere var der kun en enkelt vare (Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum 50 ml) ud af de 12 

produkter, Matas kunne sælge billige end de valgte muligheder, hvorved en illoyal kunde på meget kort tid 

ville kunne spare 24,6% ved at handle på nettet.  

Konsekvensen heraf kan resultere i, at kunderne med tiden opdager denne prisforvridning og enten vil 

udskifte Matas, eller Matas må nedsætte deres priser og forværre deres marginer.  

En e-handel rapport fra McKinsey (MacKenzie, Meyer, & Noble, 2013) vurderer ligeledes indvirkningen af 

den fremtidige udvikling i e-handlen til at have andre negative effekter. Her forventes det at ”in-store” salg 

vil falde grundet den teknologiske udvikling, samt et fald i krydssalg fra kunderne der handler på nettet. 

Samtidig vil den formindsket omsætning pr. butik medfører at detailbutikker må sænke deres 

butiksrelaterede omkostninger og derfor åbne mindre butikker, samt revurdere deres salgsgrundlag. 

Herved står Matas’ med over 287 butikker, samt nye butikskoncepter, overfor en forventet omvæltning af 

detailbranchen, som kan have mange negative og margin-nedsættende effekter.  
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Delkonklusion - SWOT 
For at opsummere den strategiske analyse er de vigtigste faktorer udvalgt fra hver af de forgående interne 

og eksterne analyser og opstillet dem i nedenstående SWOT-model som delkonklusion på afsnittet. 

 
Figur 23, SWOT, opsummering, egen tilvirkning 
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Regnskabsanalyse 
I følgende afsnit er der udarbejdet en regnskabsanalyse, hvor tal fra de officielle regnskaber  

(1. april – 31. marts) i perioden 2010/2011-2015/2016 er taget i brug, samt tilgængelige kvartalsrapporten 

for 2016/17 regnskabet. Regnskaberne er ikke er opstillet til brug for værdiansættelse, hvorfor disse først 

er reformuleret til det ønsket formål.  

Matas og branchen har været under nogle forandringer i de seneste fem år, hvor lukkeloven (oktober 2012) 

og børsnoteringen i 2013 har haft en ekstraordinær indvirkning på Matas. Lukkeloven har haft en tvetydig 

udvikling, i form af positiv omsætningsvækst og flere omkostninger gennem flere handelsdage i 2012/13 og 

2013/14. Der kan argumenteres for, at det er samme kunde som rykker sit køb til søndagen ved de nye 

åbningsdage, og derved ikke øger omsætningen, men udelukkende omkostningerne. Ligeledes har 

børsnoteringen haft implikationer for regnskabstallene for 2013/14 regnskabet. Disse er beskrevet 

yderligere i årsrapporterne hvorved det er mulig at udfase disse gennem ekstraordinære poster. Der er ikke 

blevet korrigeret for lukkeloven, da usikkerheden hertil ville være næsten umulig at måle. Herved kan nogle 

af nøgletallene være kunstigt påvirket for gældende år. Ud fra argumentationen ovenfor er der udført en 

reformuleringen normalt, men har i budgetteringsafsnittet taget højde for disse faktorer. Dette er gjort ved 

at lægge mindre vægt/set kritisk på nogle af de identificerede resultaterne fundet i regnskabsanalysen. Ud 

fra dette er der gennemført en rentabilitetsanalyse af Matas.  

Reformulering samt den strategiske analyse og rentabilitetsanalysen vil senere danne grundlag for 

budgetteringen. Yderligere ønskes det at sammenligne nøgletallene for Matas med konkurrenter af 

lignende størrelse og form. Herigennem kan der konkluderes på om udviklingen i Matas har været relativ 

positiv eller negativ.  Konkurrenterne i branchen er dog alle så små, at de ikke behøver at opgive et 

fyldestgørende regnskab, hvor omsætningen er opgivet. Dette problem medfører at det ikke er muligt at 

finde konkrete peers for Matas som ville gavne analysen, hvorfor dette er ikke er anvendt.  

Anvendt regnskabspraksis 
For at de reformulerede værdier i rentabilitetsanalysen skal være anvendelige i forbindelse med senere 

budgettering, kræves informationerne er fri for støj. Matas har igennem hele analyseperioden aflagt 

regnskaber efter de internationalt gældende regnskabsstandarder (IFRS), hvorved rapporterne anses fri for 

støj, og dermed pålidelige og anvendelige uden yderligere korrektioner. 

Reformuleringer og korrektioner 
De offentlige regnskaber er, som nævnt, ikke lavet med hensyn til en værdiansættelse, hvorfor der er 

foretaget en reformulering af resultatopgørelsen, balancen og egenkapitalen. De oprindelige 

resultatopgørelser og balancer i hhv. bilag 18 og 19. 
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Sæsonudsving 

Matas kvartalsregnskaber udviser tydelige sæsonudsving, hvilket bl.a. kan ses på omsætningsniveauet. Her, 

grundet Matas skæve regnskabsperiode, er Q1 april-juni, Q2 juli-september, Q3 oktober-december og Q4 

januar til marts. Q3 som indeholder juleperioden omsætter i gennemsnit over 30% mere end de resterende 

kvartaler. Denne trend er yderligere illustreret i figur 24.  

Sæsonudsvingene medfører også at 

kapitalbindingen ved årsluk (31. marts) kan udvise 

et misvisende billede af den reelle drift for 

virksomheden. F.eks. kan varelagerets værdi være 

lavere end det reelle, grundet det lavere 

indkøbsniveau for det efterfølgende kvartal mv. 

Herved ville en gennemsnitsbetragtning over året 

give en bedre indsigt i de reelle nøgletal. Matas har 

dog først siden 2012/13 opgivet kvartalsrapporter, 

hvorfor det ville destrueres værdi kun at indrenge 3 års information, og et mix anses som for meget støj. 

Derfor er de officelle årsrapporter blevet brugt, men med dette ræsonoment i mente. Denne information 

er desuden brugt i senere budgettering, hvor kvartalsrapporterne er inddraget i estimeringerne af 

fremtidige vækstdrivers. Kvartalsrregnskaberne kan ses i bilag 20, 21 og 22. Det kan nævnes at kvartals-

resultatopgørelsen ikke er blevet reformuleret. Dette skyldes at den senere budgettering primært gør brug 

af kvartalsrapporterne for Q1-3 2016/17, hvor de nødvendige oplysningerne for at kunne refourmulere ikke 

er opgivet endnu. Dette sker først ved udgivelsen af årsregnksabet 2016/17. Herved er kun balancen blevet 

reformuleret i hhv. drift og finansierings poster. 

Reformuleret resultatopgørelse 

Reformuleringen af resultatopgørelsen er lavet med henblik på at opdele i hhv. drift og finansiering. 

Dette er gjort med tanke på værdiansættelsen, hvor en udskillelse af driftsaktiverne viser virksomhedens 

hovedaktivitet og dermed primære kilde til fremtidig værdiskabelse, hvorimod finansieringsaktiverne er 

virksomhedens sekundære bevægelser såsom nettofinansielle omkostninger og overskydende likviditet. 

Reformuleringerne følger Petersens & Plenborg’s anvisninger (Petersen & Plenborg, Financial Statement 

Analysis, 2012) og er blevet opstillet følgende, hvor det fremgår af noterne, hvordan korrektionerne har 

fundet sted. Disse noter bliver yderligere kort uddybet i de følgende afsnit. 

Figur 24, Kilde: Matas.dk, egen tilvirkning 
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Figur 25, Matas reformuleret resultatopgørelse, egen tilvirkning 

Note 1 – Anden totalindkomst 

Egenkapitalen er blevet reformuleret til formål med at finde ”dirty surplus” som er indregnet direkte på 

egenkapitalen. Nogle af disse poster er blevet posteret efter skat, hvorfor der regnes baglæns til før skat 

vha. den effektive skattesats for Matas. Posterne er næsten 0 for samtlige år undtagen 2010/11 hvor en 

værdiregulering af sikkerhedsinstrumenter havde effekt. 

  

Figur 26, Matas reformuleret opgørelse, note 1 

Note 2 – Af- og nedskrivninger, immaterielle aktiver 

Matas har gennem hele analyseperioden ikke haft en tilgang i varemærker og navnerettigheder, samt få 

tilgange i goodwill, grundet opkøb af associerede butikker. Dette anses ikke for at være driftsrelateret eller 

vækstskabende, hvorfor de er trukket ud af posten og sat under NOPAT, for at få et mere retvisende billede 

af den organiske vækst i virksomheden. Det er ikke oplyst om af-/nedskrivningerne giver anledning til en 

skattemæssig fordel eller ej, men da de er sat over EBIT i årsrapporten antages de at være skatteberettiget.  
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Derfor er der regnet baglæns for at finde skatteskjoldet på disse senere

 
Figur 27, Matas reformuleret opgørelse, note 2 

Note 3 – Skat på af- og nedskrivninger af goodwill, varemærker og navnrettigheder 

Som før nævnt antages det at goodwill, varemærker og navnerettigheder er skatteberettiget. Der er prøvet 

at regne baglæns via de officielle regnskaber og pengestrømme for at identificere om posten er 

skatteberettiget. Dette har dog ikke givet anledning til konkrete svar uden alt for meget spekulation hvorfor 

de er blevet bearbejdet som normale afskrivninger. 

 
Figur 28, Matas reformuleret opgørelse, note 3 

Note 4 - Skat af EBIT 

Skat af EBIT er udregnet ud fra EBIT, eksklusiv de direkte posteret poster i anden TI, da denne er udregnet 

for sig selv gennem den førnævnte baglænse regnemetode. Herved fordeles skatten ud på den 

driftsrelaterede andel af omsætningen og renset for anden støj. 

 
Figur 29, Matas reformuleret opgørelse, note 4 

Note 5 - Skatteskjold 

Skatteskjoldet kalkuleres ved at gange den effektive skattesats med de nettofinansielle omkostninger. 

Herved opfanges de skattemæssige fordele der kunne medfølge ved en tilførsel af fremmedkapital. 

Herigennem fjernes den gearings-støj der kunne være mellem de forskellige virksomheder, og gør dem 

sammenlignelige. 

 
Figur 30, Matas reformuleret opgørelse, note 5 
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Note 6 - Transitoriske poster 

Matas har igennem de seneste seks år haft forskellige sekundærer omkostninger og indtægter i 

virksomheden som ikke skyldes den primære drift. Disse støjelementer hænder kun en gang og kan derfor 

ikke have indvirkning på den fremtidige drift. Derfor flyttes disse væk herfra og indregnes i en selvstændig 

post efter totalindkomst eksklusiv transitoriske poster.  Her blev der funder følgende poster: 

 
Figur 31, Matas reformuleret opgørelse, note 6 

- Børsnoteringen i oktober 2013 medførte diverse transitoriske poster. Heriblandt honorar til revisor 

for udarbejdelse af prospekt mv., særlig strategiske planlægning samt bonusordninger til ledelsen 

for en veludført børsnotering.  

- SKAT opkrævede i 2013 89,6 mio. i form af rentekildeskat for 2006-2009 af godskrevne renter til 

MHolding 1 AB. Denne opkrævning krævede ekstra honorar til revisor mv. Matas har anket domen 

og forventer at vinde denne. De har dog betalt pengene til SKAT for at undgå yderligere tilskrevne 

renter. De får desuden renter for denne indbetaling indtil sagen er afsluttet. 

- I 2012 fik Matas erstattet nogle lejemål hvilket ikke er hændt igen 

- Gevinster og tab ved salg af materielle aktiver i 2011 og 2013 antages ikke for Matas primær drift, 

hvorfor de er taget ud som transitoriske poster. 

Note 7 - Skat af transitoriske poster 

Den effektive skat antages at være brugt på alle omkostninger/indtægter da anden information ikke er 

tilgængelig. Derfor ganges summen af de transitoriske poster med denne for at fratrække den fra EBIT og 

dermed udlede NOPAT. 

 
Figur 32, Matas reformuleret opgørelse, note 7 

Reformuleret egenkapital 

Egenkapitalen er blevet reformuleret med formål for at identificere indtægter og omkostninger der er 

posteret direkte på egenkapitalen (dirty surplus). Ved at indregne ikke-resultatførte værdireguleringer og 

andre direkte posteringer på egenkapital, sikres det at ingen overskudskilder der berører virksomheden 

overses. Herved er ”anden totalindkomst” udregnet og medtaget i resultatopgørelsen samt transaktioner 

med ejeren som ikke berør resultatopgørelsen.    
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Figur 33, Matas reformuleret egenkapitalopgørelse 

Reformuleret balance 

Matas’ balance er blevet reformuleret med henblik på at opdele virksomhedens aktiver og passiver i hhv. 

drift og finansiering. Her er visse poster blevet splittet efter deres indre værdier som beskrevet i note 1 og 

2. Yderligere er der blevet identificeret visse ’Tvivlsposter’, hvilke, alt afhængig af brugssituationen, vil 

kunne blive klassificereret som enten drift eller finansiering. Disse er blevet beskrevet for at danne indblik i 

rationalet bag bl.a. den rentebærende gæld og den investeret kapital. Matas officielle balance kan findes i 

bilag 19. 

 
Figur 34, Matas reformuleret balance 
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Note 1 - Anden gæld, kortfristet 

Anden gæld, kortfristet indeholder 5 elementer hvor dagsværdi af sikringsinstrumenter ikke anses for at 

være driftsrelateret. Denne post opstår kun i 2011/12, da den senere skifter til langsigtet rente-swaps, som 

ligeledes er under finansiering (anden gæld langfristet). Øvrige gældsposter er ikke beskrevet nærmere og 

er antaget som drift. Værdien af sikringsinstrumenterne er derfor sat under finansiering, mens de 

resterende 4 udgør driftsdelen.  

 
Figur 35, Matas reformuleret balance, note 1 

Note 2 - Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender indeholder i 2010/11 dagsværdi af afledte instrumenter, hvilket ikke tilhører 

driften. Denne er derfor blevet klassificeret som finansiering, mens de øvrige tilgodehavender er under 

drift. 

 
Figur 36, Matas reformuleret balance, note 2 

Note 3 – Tilgodehavende selskabsskat 

Tilgodehavende selskabsskat indeholder 79,6 mio. (89,6 mio. 2014/15) fra førnævnte skattesag i 2013. 

Herved ligger der en kasseudbetaling som, hvis sagen vindes, ville være en finansiel post i form af 

kassebeholdning. Sagen er løbet over 3 år, samt resultatet stadig er ukendt, hvorfor værdien er 

tilbageregnet 100% som kassebeholdning. Værdien af posten er af væsentlig grad hvorfor vurderingen af 

dette kan have implikationer, men da begge er klassificeret som langfristede finansielle aktiver, vil disse 

være minimale. Der kan yderligere argumenteres for at posten kan fordeles efter forventningerne til om 

sagen bliver vundet eller ej. Gennem denne fordelingsnøgle kan posten allokeres i hhv. 50% 

kassebeholdning og 50% selskabsskat. Matas har ikke opgivet noget skøn for dette hvorfor metoden ikke er 

anvendt. 

 
Figur 37, Matas reformuleret balance, note 3 

Tvivlspost 1 – Leasing 

Matas indregner indtil 2019, hvor IFRS nye lov træder ind, alt leasing som operationelt. Herved findes alt 

leasing i resultatopgørelsen (169 mio.). Den nye lov kræver at al leasing (med få undtagelser) skal 

omdannes til finansiel leasing, hvorved der opstår et afskrivnings- og rente-ben. Denne opdeling vil 

langesigtet have en 0-virkning teoretisk set, hvorimod den på kort sigt vil have konsekvenser for diverse 

nøgletal. Re-klassificeringen af leasingydelserne vil betyde at de før off-book værdier nu vil være aktiver på 

balancen, hvilket vil påvirke diverse solvens-ratioer i en negativ retning (Petersen & Plenborg, Financial 

Statement Analysis, 2012). Yderligere vil afskrivningsposten blive mindre hvorved EBIT, EBITDA eller endda 

bruttomarginen vil blive påvirket positivt alt efter hvor leasingen er indregnet (Lassen, 2014). Rapporten 
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har i første tilfælde ikke ændret leasingydelsen i regnskabsanalysen, men har omregnet leasingen for at 

belyse indvirkningerne. 

Eksempel: 

Matas har ikke opgivet den interne 

rente for leasingen, samt præcise 

løbe tider, hvilket kan ses ud fra 

deres regnskabstal i figur 38. 

Yderligere er det oplyst at nogen 

leasing aftalerne for 0-1 år primært 

består af husleje, samt nogle få er afhængig af omsætningen, hvilket antaget at være årsagen for den 

’manglende’ leasing i de opgivet tal, set i forhold til den opgivet omkostning. Desuden er langt størstedelen 

forpligtigeler på under 1 år. Normalt ville en bygning afskrives over 20-30 år, hvilket igen skaber støj. 

Antages det yderligere at leasingen i intervallet 1-5 er ligeligt fordelt over årene (
10

4
= 2,5 for 2015/16), 

over 5 år er fordelt på 5 år (6-10 

årsperiode), samt en rente på 5% kan en 

omregning af leasingen estimeres. Renten 

på 5% er antaget, da udlejer ønsker at tjene 

penge udover sine egne lån, samt evt. 

andre omkostninger/risici ved at eje 

bygningen. Figur 39, illustrerer ovenstående 

argumenter samt nutidsværdien af disse, 

som skal føres på balancen. Da 

afskrivningerne fra de korte 

leasingperioder næsten eliminere balance virkningen, ville en indførsel af disse øge balancen minimalt med 

6 for 2015/16. Derimod vil EBITDAR blive forbedret med 169 og EBITDA med 75. Dette resultat ville øge 

primære marginer væsentligt, og anses derfor ikke for retvisende. Matas har tydeligt formået at optimere 

deres leasingydelser til regnskabet. Såfremt mange af deres 293 butikker skulle aktiveres på balancen ville 

aktiverne stige langt mere end 6.000.000. 

Tvivlspost 2 – Goodwill, varemærker og navnerettigheder 

Goodwill, varemærker og navnerettigheder består af opkøbte immaterielle aktiver for over 6 år siden. 

Herved anses posterne ikke længere som primær drift, som beskrevet i reformuleringen af 

resultatopgørelsen. Posterne udgør 84% af de samlede driftsaktiver hvorfor de skaber stor støj. Hvis 

posterne bliver re-klassificeret som finansielle aktiver, opnås en negativ investeret kapital, og dermed 

negative nøgletal som ROIC (-160,3%), AOH (-11,8) mv. Derfor anses dette ikke som et pålideligt alternativ. 

Den reformulerede resultatopgørelse uden amortiseringer bliver derfor mixet med de ”ikke-organiske” 

balance værdier. I mangel af bedre alternativ er denne fremgangsmåde anvendt. 

  

Figur 38, Matas oplyste leasingforpligtigelse, Kilde: Matas årsregnskaber, egen tilvirkning 

Figur 39, Matas omregning til finansiel leasing, eksempel, egen tilvirkning 
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Rentabilitetsanalyse 
Ud fra de reformulerede regnskaber vil vi i følgende afsnit analysere rentabiliteten af Matas. For at mindske 

støj er de væsentligste tal fra balancen – NRBG, investeret kapital og egenkapitalen udregnet ud fra en 

gennemsnitsbetragtning over året ((Primo+ultimo)/2). Analysen behandler derfor ’kun’ værdier for 

perioden 2011/12-2015/16. Herved anvendes den mest anerkendte metode som reducerer påvirkningen af 

bl.a. ekstraordinære begivenheder som nævnt i begyndelse af afsnittet. Vi er indforstået med at disse 

gennemsnitstal kan over- eller undervurdere de reelle tal, såfremt en tydelig forandring sker over et givent 

år. Matas’ rentabilitet er analyseret ud fra DuPont-Pyramiden. Herved kan nøgletallene dekomponeres 

således, at der kan analyseres og kommenteres på disse. Heriblandt hvordan udviklingen har været, og 

hvordan de helt præcis har påvirket Matas. De udregnede nøgletalsværdier, som er brugt gennem dette 

afsnit, er vist i bilag 23. 

Afgrænsninger 

Det er nævneværdigt at størstedelen af nøgletallene blev påvirket negativt i 2013/14, hvilket var perioden 

hvor Matas blev børsnoteret. Udsvingene i tallene kan skyldes et dårligt år, men antages også at have med 

en svær børsnotering at gøre. Flere undersøgelser peger desuden på at de første år efter en børsnotering 

er mere tumult end de resterende år (Fisher, 2014). Derfor accepterer rapporten denne afvigelse til en hvis 

grad og lægger mindre vægt på udsvingene i dette år. 

Desuden ville det være optimalt at have lignende branchetal eller virksomhedsdata for at kunne 

sammenligne og evaluere på værdien af nøgletallene. Såfremt at branchen leverer et højere afkast end 

virksomheden ville den operere relativt dårligt selvom den udviser positive tal. Matas agerer her i en 

branche med adskillige små virksomheder, som tidligere beskrevet, kun levere årsrapporter på 

bruttofortjeneste niveau. Støjen herfra er vurderet til for høj til at retfærdiggøre en sammenligning, hvorfor 

dette ikke har været muligt. Yderligere grundet opgavens omfang, samt afhandlingen hovedsagligt 

analyseres og vurderes ud fra det nederste niveau (4) i DuPont pyramide, er niveau 2-3 vedlagt i bilag 24. 

Egenkapitalforretning (EKF) 

 EKF, er det væsentligste nøgletal hvorfra DuPont-Pyramiden starter. EKF efter skat måler den 

regnskabsmæssige forrentning af aktionærernes investering, hvilket er ønsket i denne analyse. Såfremt en 

sammenligning mellem forskellige virksomheder 

skulle finde sted tages nøgletallet før skat for at 

eliminere støj fra forskellige skattesatser. Figur 40, 

illustrere Matas udvikling i EKF efter skat for 

analyseperioden, hvilken har været mindre volatil. 

Her er det kun 2013/14 som har udvist en negativ 

udvikling. De resterende år har EKF udviklet sig 

positivt og dermed steget fra 13,7% til 15,9%. Det 

seneste år 2015/16 udviser en positiv udvikling i 

EKF selvom omsætningen faldt, hvilket, til dels, 

skyldes en lavere skattesats og er dermed ikke 100% organisk påvirket. Yderligere er EKF før skat ligeledes 

steget positivt grundet en positiv udvikling i SPREAD’et. Dette emne er belyst dybere senere i analysen.  

Figur 40, Matas udvikling i EKF, egen tilvirkning 
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DuPont-Pyramiden, niveau 1 

Dekomponering af EKF 

EKF er et resultat af ROIC, SPREAD og FGEAR.  Afkastet på den investeret kapital (ROIC) har været årsagen 

til udviklingen i EKF. Over hele analyseperioden har ROIC bidraget med 115,23% af væksten i EKF, hvorimod 

SPREAD og FGEAR har medvirket til et fald på -15,23%. SPREAD’et har haft en meget positiv udvikling, men 

er blevet udvandet af den relative større negative gang i FGEAR. Herved har den samlet effekt for 

fremmedkapital destrueret værdi for Matas. 

 
Figur 41, Matas udvikling i EKF 

Matas har siden 2014/15 fastsat en målsætning om en bruttogæld i intervallet 1.600-1.800 mio. hvilket har 

medført en reduktion af deres gæld på 1.300 mio. siden 2010/11. Samtidig er egenkapitalen vokset i form 

af positive overførte resultater gennem de 6 år. Herigennem er FGEAR blevet påvirket negativt i begge 

retninger som tidligere beskrevet. Da Matas har fastsat en grænse for bruttogælden, hvor de ligger i den 

lave ende (1.516) samt udlodder 60% af overskydende likviditet forventes denne ikke at ændre sig 

væsentligt i fremtiden. Den lavere FGEAR medfører også til ROICs markante indflydelse på EFK gennem en 

højere grad af egenkapitalfinansiering, som marginaliserer fremmedkapitalens og herunder SPREAD’ets 

betydning. SPREAD’et har udviklet sig volatilt gennem perioden, men har over hele analyseperioden steget 

med 4,6%-point. Udviklingen er svær at konkludere på uden yderligere information, men en af årsagerne til 

den lavere NLR kan være den lavere FGEAR, som medfører en marginalregulering på gældsrenten, der er 

afhængig af gearingsniveauet (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016). Sammen med en højere ROIC 

skaber dette umiddelbart den positive udvikling i SPREAD. 

Det kan nævnes at ROIC før skat faldt med 0,1%-point fra 2014/15 til 2015/16, men har i fremtiden ikke en 

større påvirkning, da skatteniveauet normaliserer sig fra 2016 og frem. 

Desuden for at sikre rigtige udregninger er der lavet ’sanity’-checks på EFK-nøgletallet vha. af en sekundær 

regnemetode som vidst i forrige figur 41. Her givet totalindkomst eks transitoriske poster divideret med 

egenkapitalen samme resultat, og dermed verificeres vores nøgletal, og vi kan konkludere, at der 

umiddelbart ikke forelægger nogen excel- og/eller reformulerings-fejl. 

DuPont-Pyramiden, niveau 4 

I dette afsnit benyttes en Trend- og Common-size-analyse af det reformulerede regnskab til at analysere de 

vigtigste drivere for henholdsvis omsætningen, NOPAT, NFO, NRBG samt den investeret kapital. I Common-

size-analysen illustreres udvikling i de enkelte poster i procent af nettoomsætningen, hvor de i 

Trendanalysen indekseres med udgangspunkt i regnskabsår 2010/11.  

Denne metode bruges til at skabe overblik over de mest essentielle drivere af Matas’ aktiviteter. Desuden 

vil analysen blive brugt som guideline i den følgende budgettering. 

Analysen er afgrænset til kun at kommentere på de mest væsentlige drivers, dvs. omsætnings-, 

omkostnings-, investerings- og finansieringsdrivere. Budgetteringen følger samme skabelon.  
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Trend- og Common-size-analyse af resultatopgørelsen 

 
Figur 42, Matas trend- and common-size analyse, resultatopgørelsen 

Omsætningsdrivere 

Nettoomsætning 

Matas har igennem de seneste 6 år øget den totale omsætning med 435.000 svarende til 15% (en årlig 

gennemsnitlig vækst på 2,83%). Her medfører det seneste års stagnerende vækst, samt udsigt til et 

lignende 2016/17, til et fald i Matas aktien, grundet nedjusteret forventninger til Matas fremtid. 

Den standsende omsætning har, som beskrevet under rentabilitetsanalysen, ikke medført dårligere 

resultater i bagvedliggende stigende AOH, ROIC og EKF. I følgende afsnit analyseres hvilke 

forretningsområder som har påvirket nettoomsætningen positiv og negativt. 

 
Figur 43, Matas omsætning på segmenter 

Grundet mangel på tilgængelig information er der ikke oplyst segmentdetaljer for Beauty i 2013/14 og 

2014/15. 
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Beauty 

Matas kerneforretning beauty har oplevet en faldende relativ vækst siden 2013/14, hvilket passer til dels 

med introduktionen af butikskæden Normal A/S. Her kan det ses at Matas før havde vækstrater på op til 

7,6% hvorimod de seneste 2 år 

har været dårligere, hvor 

specielt 2015/16 kun voksede 

med 0,2%, hvilket er en af de 

primære årsager til den stagnerende nettoomsætning for året. Opdeles segmentet yderligere i ”High-end-” 

og ”Mass-” Beauty, er salget fra perioden 2012/13 til 2015/16 vækstet henholdsvis med 16,2% og 8%, 

svarende til et årligt gennemsnit på 5,1% og 2,6%. Taget i betragtning af de seneste udmeldelser fra Matas 

om konkurrencen fra Normal, ses det tydeligt i årsrapporten at Mass Beauty kæmper med en markant 

lavere vækst, hvis ikke direkte negativ det seneste år. High-end Beauty udviser derimod en højere årlige 

gennemsnitlig vækst end de andre tilgængelige år, selvom konkurrencen er forøget gennem e-handel mv. 

Herved har High-end hjulpet med at opretholde en, til dels positiv vækst over hele perioden. Beauty står for 

71,6% af den samlet omsætning (2015/16) hvorfor det stagnerende Mass Beauty salg har en markant 

gennemslagskraft gennem hele virksomheden. 

Vital 

Matas næst vigtigste 

forretningssegment vital 

(10,9% af total omsætning 

2015/16), havde svært ved at finde fodfæste i starten af analyseperioden, hvorimod de seneste år har 

udvist den bedste vækstrate i hele virksomheden. Her har det seneste år udvist den højeste vækst af alle 

(7,73%), hvilket tyder på et sundt segment. Set i forhold til den øget konkurrence, hvor produkter som 

LongoVital blev fundet i Normal til under halvdelen af prisen, kan det tyde på sværere vækstgrader i 

fremtiden. Yderligere kan en årsag til den positiv vækst skyldes en konkurrencemæssig fordel indenfor 

segmentet gennem bl.a. deres eget produkt striberne.  

Material 

Material er Matas’ 

tredjestørste 

segment med en 

omsætningsandel på 8% i 2015/16. Segmentet har haft en meget volatil udvikling gennem perioden fra -

4,49% til 10,91%, hvor det seneste år har været det værste. Det geometriske gennemsnit for væksten i de 5 

år er 1,38% pr år hvorved profitabiliteten er lav. Matas beskriver selv segmentet som et remedie til at 

understøtte deres ’one-stop’ koncept, samt forbedring af krydssalg mv. Tages udviklingen i e-handel, samt 

konkurrencemiljøet for Matas i betragtning, kan det medføre at forretningssegmenter bliver mindre 

væsentligt i den nærmere fremtid. Her fandt tidligere analyse at f.eks. onlinehandel kontinuerligt reducerer 

krydssalgseffekten. Der kan argumenteres for at Material derfor skal genere sin egen vækst i fremtiden for 

at være profitabel. 

MediCare 

Matas sidste 

væsentlige 

Figur 44, Matas omsætning på Beauty segmentet 

Figur 45, Matas omsætning på Vital segmentet 

Figur 46, Matas omsætning på Material segmentet 

Figur 47, Matas omsætning på MediCare segmentet 
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segment MediCare stod for 5,3% af den totale omsætning i 2015/16 og er dermed også det mindste. 

Segmentet har udvist positive vækstrater i 4 ud af 5 år, hvor kun det seneste har udvist en negativ 

udvikling, og ses derfor som profitabelt.  Matas introducerede det første shop-in-shop apotek i 2016, 

hvorved de forventer at segmentet medfører en større trafik, og dermed højere krydssalg i butikken. 

Nedbrydelsen af apoteksmonopolet er beskrevet i PEST-analysen, hvor det fremkom at dette ikke anses for 

at ske inden for den meget nære fremtid, men er en mulighed senere hen. Herved er det essentielt for 

Matas at opretholde en kundetilstedeværelse på segmentet hvis de fortsat ønsker at forfølge denne option. 

Det fremkom ligeledes at omsætningsmulighederne er enorme såfremt det skulle lykkedes at bryde 

apoteksmonopolet, hvorfor MediCare anses for et mindre vigtigt segment for nu, men kan blive meget 

væsentlig i fremtiden. 

Omkostningsdrivere 

Vareforbrug 

Matas vareforbrug er steget med 11% siden 2010/11 hvorimod omsætningen er steget 15%. Denne relative 

mindre stigning har medvirket til forbedret bruttomargin, som er gået fra 45% til 47,8%. 

Omkostningsposten står for ca. 60% af de totale omkostninger og er dermed den væsentligste 

omkostningsdriver for Matas. Bruttomarginen har været stødt stigende gennem hele perioden, hvorfor 

Matas kontinuerligt er blevet bedre til at forhandle priser fra leverandørerne. Bemærkelsesværdigt er 

2015/16 hvor omsætningen faldt marginalt, men omkostningerne fald mere og dermed øgede overskuet på 

brutto-niveau. Den øgede konkurrence på marginerne i fremtiden kan dog ændre dette. 

Vareforbrugets faldende relative værdi bidrager positivt til udviklingen i NOPAT og hermed ligeledes 

positivt til ROIC, OG, SPREAD og EKF. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger udgør den tredje største omkostningspost med 8,6% i 2015/16. Posten har 

ligget relativt stabilt i intervallet 8,5-8,9 % for perioden, og variere hovedsagligt grundet øget 

nettomarkedsføringsomkostninger i senere år (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016). Herudover 

indeholder posten husleje, administration samt andre drift relaterede elementer. Herved følger posten 

overordnet set omsætningsniveauet. 

Over hele analyseperioden er posten faldet 0,1% og har bidraget marginalt positivt til udviklingen i NOPAT 

og hermed ligeledes positivt til ROIC, OG, SPREAD og EKF. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger er den næststørste 

omkostningspost, og har været den væsentligste 

årsag til en faldende EBITDA-margin for Matas. 

Matas personale består hovedsagligt at 

materialister (88,1% i 20131), som har taget en 

erhvervsuddannelse, hvorfor en betragtning af 

lønudviklingen på denne sektor kan give mere 

indsigt. Her har udviklingen i løn for 

                                                           
1
 Se bilag 4 

Figur 48, Kilde, dst.dk & Matas årsregnskaber 
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erhvervsuddannede set i forhold til Matas’ omkostningsniveau pr. medarbejder vokset væsentligt mindre. I 

forbindelse med analysen er der taget hensyn til ledelses lønninger samt bonus, hvilket dog ikke ændrer 

værdierne. Herved må der ligge andre årsager til bunds for den store stigning fra 2013-2015.  

Ifølge Matas var årsagen hertil i 2013/14 tilkøbsaktiviteter samt et nyt centrallager for High-end Beauty, 

som kan have formindsket omkostninger andre steder i resultatopgørelsen. 2014/15 øgede Matas 

omkostningerne hovedsagligt til Club Matas og deres IT administration for at følge med de teknologiske 

udviklinger. Slutteligt opleve Matas i 2015/16 en stagnerende refusion fra staten til deres elever, hvilket 

også ses i PEST analysen af refusioner. Dette har dog en markant mindre indvirkning end den realiseret 

omkostningsstigning. Ydereligere konkluderede PEST-analysen at den stagnerede refusion skyldes at staten 

ændrede regler flere gange indenfor en kort årrækker på området. Her blev resultatet, en forøgelse af 

refusioner over de kommende år, hvorfor Matas personaleomkostninger forventes at blive påvirket positiv i 

fremtiden.  

Samlet set er posten steget med 0,6%-point og har bidraget negativt til udviklingen i NOPAT og hermed 

ligeledes negativt til ROIC, OG, SPREAD og EKF. 

Skat af EBIT 

Selskabsskatten i Danmark er siden 2013 blevet ændret fra 25% til 22%. Her er skatten blevet ændret 

progressivt, ved 24,5% i 2014, 23,5% i 2015 og 22% fra 2016 og fremad. Denne lavere omkostning har 

påvirket OG kunstigt igennem ”ikke driftsmæssige” elementer og derigennem ROIC. Fra 2016 og frem har 

denne skattelettelse dog ingen effekt. Effekten ses også i Matas regnskab hvor EBITDA-marginen faldt i 

2015/16, men NOPAT steg udelukkende grundet en lavere skattebetaling. 

Trend- og Common-size-analyse af balancen (drift) 

 
Figur 49, Matas trend- and common-size analyse, balancen (drift) 
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Investeringsdrivere 

Immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver består primært af navnerettigheder, varemærker og goodwill, hvor goodwill står for 

over 85% af den samlet post. Samtidig er posten næsten 80% af den samlet investeret kapital, samt over 

100% af omsætningen. Trenden har været faldende over perioden, grundet afskrivninger på varemærker og 

navnerettigheder, hvorimod omsætningen har været stigende. Balancens væsentligste post har dermed 

været faldende og sænket den investeret kapital. Herigennem bliver nøgletallene ROIC, AOH, EKF, og 

SPREAD forbedret. 

Materielle aktiver 

Posten består af grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler samt andet drifts-inventar. Materielle 

aktiver har været faldende gennem hele perioden hvorved 2015/16 niveauet er 17% lavere end 2011/12. 

Samtidig er omsætningen vokset, hvorfor andelen (common-size) er blevet markant mindre. Herved udgør 

posten 0,5%-point mindre i 2015/16, og har påvirket ROIC, AOH, EKF og SPREAD positivt. 

Det kan nævnes at bl.a. er grunde og bygninger faldet gennem årene selvom der er blevet erhvervet nye 

butikker. Årsagen hertil kan ligge i deres store operationelle leasing, hvilket finansiere butikslokaler, 

ejendomme og driftsinventar. Herved ville en omregning af leasingen have en negativ påvirkning på 

balancen, hvilket er illustreret i tidligere leasing eksempel. 

Varebeholdning 

Varelageret har været stødt stigende gennem analyseperioden, hvilket stemmer overens med en ligeledes 

stigende omsætning. 2014/15 og 2015/16 har væsentligt større værdier end de andre år, samt udgør mere 

af omsætningsandelen. Dette kan tillægges omsætningsniveauer under forventningerne i senere tid, 

hvorved der kan være købt flere varer ind end der kunne sælges. Produkterne er langtidsholdbarer hvorfor 

lageret nemt kan tilpasses salget. Den større varebeholdning har øget driftsaktiverne og dermed den 

investeret kapital, hvorved ROIC, AOH, EKF og SPREAD er blevet påvirket negativt. 

Tilgodehavende fra salg 

Matas sælger til private kunder, hvorfor der ikke gives nogen nævneværdig kredittid. Herved består posten 

af engrossalg til associerede butikker, som Matas endnu ikke har opkøbt (Matas, Matas Årsrapport 

2015/16, 2016). Da deres mission er at opkøbe så mange som muligt, hvilket også er sket igennem 

analyseperioden er posten blevet reduceret i takt med opkøbene. Derfor er værdien faldet fra indeks 100 til 

39, samt faldet 0,9%-point af omsætning, hvilket anses som naturligt.  

De reducerede tilgodehavende har påvirket investeret kapital i nedadgående retning og dermed ROIC, AOH 

EKF og SPREAD positivt, samt forbedret nogle solvens-nøgletal. 

Forudbetaling fra kunder 

Posten indeholder primært Matas loyalitetsprogram Club Matas. Matas udrulning af Club Matas, medfører 

optjente ’striber’, hvilke bliver aktiveret ved point-givende køb af forbrugeren. Den kontinuerlige udvikling 

på Club Matas afspejles også i regnskabstallene hvor posten er steget til indeks 205. Den forøgede 

forudbetaling til kunder påvirker den investeret kapital positivt og dermed ROIC, AOH, EKF og SPREAD 

positivt. 
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Leverandør gæld 

Gælden til leverandører har været stigende men svingene de seneste år mellem indeks 116-122. Herved en 

den steget hurtigere end omsætningen og ligger stadig væsentligt over 15%. Matas beskriver dette som 

naturlige forskydninger omkring betalinger er udestående ved regnskabsåret slutning. Alt andet lige er 

Matas stadig blevet bedre til at forhandle kredittid med deres leverandører. Denne forøgelse af kredittiden, 

har reducerede den investeret kapital og påvirket ROIC, AOH, EKF og SPREAD positivt, samt forbedret nogle 

solvens-nøgletal.  

Trend- og Common-size-analyse af balancen (finansiering) 

 
Figur 50, Matas trend- and common-size analyse, balancen (finansiering) 

Finansieringsdrivere 

Nettorentebærende gæld (NRBG) 

Matas har siden børsnotering i 2013 nedsat deres bankgæld med næsten 46%. På gennemsnitsbasis kan 

det også ses at indekset for finansielle forpligtigelser, heriblandt kreditinstitutter, er gået fra 100 til 60. 

Årsagen hertil er et mål om at ligge i intervallet 1.600-1.800 i gæld, hvilket kan være et covenant fra banken 

eller af andre årsager som ikke er opgivet. Ligeledes er samtlige af deres kortfristede lån blevet overført til 

langfristet i 2013/14 (de 0,6% for 2013/14 skyldes en gennemsnits vurdering af balancen), hvorved 

kreditinstitutter, langfristet, står for ca. 99% af de eksterne finansieringskilder. Denne finansiering medfører 

alt andet lige stabile mere stabile lån og dermed rentebetalinger. Den lavere gæld medfører desuden en 

lavere gearing hvilket også blev fundet tidligere i analysen, samt lavere renteomkostninger. 

Finansielle aktiver er gået fra indeks 100 til 39, grundet en reduktion af den likvide beholdning. Denne er 

bl.a. blevet brugt til at erhverve associerede virksomheder, samt nedbetaling af bankgælden beskrevet 

ovenover. Da Matas nu er nået et stabilt gældsniveau, samt erhvervet de fleste associerede butikker, 

forventes den likvide beholdning ligeledes at blive mere stabil. Det samlet fald i finansielle aktiver påvirker 

NRBG negativt, men er klart godtgjort af den positive indvirkning af den lavere gæld. 

Herved er NRBG faldet over perioden fra indeks 100 til 63, hvilket har haft en negativ indflydelse på FGEAR 

og NLR, men har modsat nedsat investeret kapital som har øget AOH og ROIC. Herved er SPREAD og EKF 

blevet påvirket fra begge sider.  
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Delkonklusion 
Som delkonklusion på regnskabs- samt rentabilitetsanalysen, 

er nedenstående figur opstillet. Figuren viser hver posts 

påvirkning ad EKF over hele perioden. Farvekoderne er 

beskrevet i boksen ved siden af  

 

Figur 51, Matas rentabilitets, opsummering, egen tilvirkning 
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Budgettering 

En budgettering af Matas’ resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er udarbejdet i følgende 

afsnit, for senere at kunne finde de fremtidige frie pengestrømme og værdiansætte virksomheden. 

Budgetperioden løber over en seksårig periode fra 2016/17 – 2021/22, hvorefter terminal-perioden træder 

i kraft. Den 6-årige periode er valgt grundet de store udfordringer Matas står overfor i den nære fremtid, 

samt at varemærker og navnerettigheder er afskrevet til 0 efter dette år. Herved er balancen tættere på et 

steady-state, som kendetegner terminalperioden. De store udfordringer i fremtiden medfører også at en 

periode længere en 6 år er behæftet med for megen usikkerhed, og base-case scenariet kan ændre sig 

signifikant alt efter hvilke omstændigheder der finder sted i fremtiden. Det første budgetår har 

inkorporeret de 3 offentlige tilgængelige kvartalsrapporter Matas har udgivet. Budgettet er udarbejdet ud 

fra NOPAT, hvor afskrivninger fra varemærker og navnerettigheder er inkluderet, modsat 

rentabilitetsanalysen. Dette har dog ingen påvirkning på DCF-analysen i og med cash-flow er upåvirket af 

afskrivninger, hvorved inklusionen ikke medfører støj.  

Yderligere, da Matas, som tidligere beskrevet, er stærkt sæsonpræget, er der taget hensyn til de 

kvartalsmæssige rapporter for at finde den mere ’rigtige’ værdi af balanceposterne. F.eks. udviser 

NRBG/Investeret kapital at Matas konsekvent leverer det laveste resultat i Q4. Herved ville en budgettering 

på Q4 værdier skabe en kunstig vækst i værdiansættelsen.  

Afsnittet tager yderligere udgangspunkt i Petersens og Plenborgs budgettemplate (Petersen & Plenborg, 

Financial Statement Analysis, 2012) (se bilag 25), og giver udelukkende et billede af base-case scenariet. 

Budgetantagelser 
Dette afsnit tager udgangspunkt i budgetantagelser2, som er en samling af alle strategiske input, hvilket 

inkluderer den strategiske-, e-handels- og Normal analysen samt regnskabsanalysen. Disse antagelser, 

sammen med professionelle guidelines fundet gennem Bloomberg og ThomsonOne, er brugt til at vurdere 

de forskelige omsætnings-, omkostnings-, investerings- og finansieringsdrivere. Ud fra disse er den 

forventede fremtidige udvikling for Matas er blevet budgetteret. Følgende afsnit repræsenterer alene et 

billede af base-case-scenariet. 

Omsætningsdrivere 

For at fremskrive omsætningsvæksten mest korrekt for Matas er denne opdelt i de 5 

hovedforretningssegmenter Matas sælger, samt segmenterne øvrige og salg til associerede. Her anvendes 

primært de analyseret tendenser fra den strategiske analyse. Disse informationer vil blive brug på den 

historiske udvikling i væksten for at budgettere de forventede fremtidige faktorer i de enkelte segmenter. 

Yderligere sættes forventningerne op imod Matas’ forventninger til markedet fra deres årsrapporter, samt 

andre eksterne analyser. Matas egne forventning for omsætningen er på over 4.000 mio. i 2020 

(MatasCapitalMarketDay, 2016), hvilket svarer til en årlig vækst på ca. 3,9% de næste 4 år eller en samlet 

vækst på 16,8% for perioden. For indeværende år, hvor Matas har opgivet de første 3 kvartaler, som 

indeholder deres vitale julemåneder, er væksten begrænset på 0,8%. Sammen med de svære eksterne 

markedsbevægelser fra den strategiske analyse og forrige års negative vækst, ses dette mål for 2020 som et 

yderst optimistisk bud.  

                                                           
2
 Se Bilag 26 for en liste over de observationer og antagelser, der ligger til grund for budgetteringen 
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Estimater fra Jyske Bank, som blev revideret positivt efter Q3 regnskabet 2016/17, viser forventninger om 

vækstrater mellem 2,3% til 4,8% for de kommende år. Disse anses dog ligeledes som urealistiske da Jyske 

Bank for indeværende år forventer en vækst på 2,3% mod de reelle 0,8% for Q1-3. Hvorved de forventer en 

vækstrate på 9,2% for Q4. Historisk set har Q4 leveret varierende vækstrater, fra -0,9% (2015/16) til 3,8% 

(2014/15), som til dels har fulgt udviklingen i de resterende kvartaler. På baggrund af dette antages der 

derfor ikke en stor udvikling for Q4, modsat Jyske Bank. Herved er forventningerne til omsætningen for 

2016/17 3.449 mio., hvilket er i nærheden af Danske Markets forventning på 3.469 mio.3 

Rapportens forventninger til budgetperioden er illustreret i figur 52 nedenfor. Omsætningen i 2016/17 har 

lagt stor vægt på segmenternes kvartalvise vækst, som er opgivet i kvartalsrapporterne for året (se bilag 

20). Samlet set forventes der dermed ca. 0% vækst for Q4 2017 set i forhold til Q4 2016, hvor der forrige år 

gik -1% tabt selvom Q3 viste positiv vækst. Segmenternes udvikling er yderligere beskrevet i følgende 

afsnit. 

Matas opkøber desuden langsomt de resterende af deres associerede butikker, hvorfor salget til dette 

segment har været faldende årligt, og dermed blevet realiseret i deres hovedsegmenter i stedet. Da opkøb 

er af en meget usikker natur er der valgt at budgettere uden uoplyste opkøb. Herved er der kun indregnet 

de 6 tilkøbte butikker samt yderligere 2 oplyste i 2016/17, hvorefter segmentet forventes at følge den 

resterende omsætning. Resultatet heraf er at de 5 hovedsegmenter bliver ’kunstigt’ boostet gennem re-

allokeringen af omsætningen fra de opkøbte associerede butikker. Efter forventninger om 0 opkøb efter 

2016/17 bliver segmenterne derfor ’straffet’ med en lavere vækst i 2017/18, da der ikke forventes nogen 

ekstra omsætning indregnet fra opkøbte associerede butikker. 

Det kvartalsmæssige segments omsætningstal for 2014/15 Q4 til 2016/17 Q3 kan desuden ses i bilag 29. 

 
Figur 52, Matas budgetteret omsætning 

  

                                                           
3
 Se bilag 27 & 28 for forventningerne fra Jyske Bank & Danske Markets 



 52 

High-end Beauty 

Segmentet har historisk udvist yderst positive vækstrater på 2,53% og 4,78% i hhv. 2011/12 og 2012/13. 

Desuden gik omsætning i 2012/13 fra 982,4 til 1.142 i 2015/16, hvilket svarer til en vækst på 16,25% for 

perioden. Herved har segmentet været det relativt bedste for Matas med en vækst rate på 24,9% for den 

historiske analyseperiode. Antages det at væksten er ligeligt fordelt over de manglende års data, svarer 

dette til en vækst på 5,1% årligt fra 2013/14 til 2015/16. Yderligere ud fra de acceptable vækstrater, samt 

en vækst på 6% fra Q3 2015/16 til Q3 2016/17 (Matas, Matas kvartalsrapport Q3 2016/17, 2016), ses et 

tydeligt trend på et sundt segment. Segmentet består af videresalg af diverse mærkevarer, hvorved Matas 

kæmper mod identiske produkter hos konkurrenterne. Herved som analyseret er det hovedsagligt pris og 

brand som driver markedet. Fra e-handlens prisanalyse blev der fundet en besparelse på 24,6% ved at 

fravælge Matas, hvilket tyder på at deres brand tiltrækker kunderne. Udviklingen i internethandlen er dog 

forholdsvis ny, hvorfor den fulde effekt at den øgede priskonkurrence ikke forventes at have ramt Matas 

helt endnu. Sammen med den nye indtrænger Rituals og de nuværende store konkurrenter bliver 

alternativerne til Matas øget kontinuerligt. Denne eksponering til markedet forventes at have negativ effekt 

på de fremtidige vækstrater. Matas, som er de eneste med 

højtuddannet personale, forventes dog at fastholde mange af 

de kvalitetsorienteret kunder, ved en bedre/mere kvalificeret 

service end der kan findes hos konkurrenterne. Herved vil 

Matas brandværdi samt service opretholde høje vækstrater, 

men vil langsomt blive udvandet af eksponeringen fra de 

eksterne markedskræfter. Væksten er illustreret i figur 53, 

hvor udvandingen af den konkurrencemæssige fordel kan ses 

på den faldene vækst i high-end. Her forventes de første år at 

have størst påvirkning, hvorefter faldet langsomt aftager. 

Bemærkelsesværdigt er den samlet faldende beauty salg for 

2016/17 til 2019/20, selvom væksten for high-end ligger over den samlet værdi. Årsagen hertil skyldes det 

andet segment Mass beauty som er analyseret herfter. De samlede forventninger er ligeledes belyst 

nedenfor.  

 
Figur 54, Budgetteret High-end Beauty omsætning 

Mass Beauty 

Den kraftige ekspansion og vækst fra Normal, som beskrevet tidligere, er estimeret til at have en stor 

påvirkning på Mass Beauty segmentet. Her forventes det yderligere at Normal i de kommende år 

kannibaliserer en del af Matas kunder, indtil de har mættet markedet med deres 150 butikker. Normal 

havde ultimo 2016 76 butikker, hvorved yderligere 74 butikker, vil have en stor negativ effekt på Matas 

Mass Beauty segment. Den optimistiske analyse af Normal som forventer en samlet omsætning på 1.400 

mio., vil medfører store tab af markedsandele. Revideres den optimistiske analyse til et mere pessimistisk, 

vil det høje omsætningsniveau stadig have væsentligt konsekvenser for Matas. Budgettet tager ikke 

udgangspunkt i selve værdien tidligere analyse viste, men den store trussel Normal er.  

Figur 53, Matas omsætning på High-end Beauty 
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Yderligere, som prissammenligningenen fra Normal viste, kan identiske varer fra Matas findes til næsten 

halvdelen af prisen hos Normal. Denne kæmpe prisforskel sammen med butiksudvidelserne, skaber et stort 

skred i kundegruppen. Samtidig er Normal en forholdsvis ny kæde fra ultimo 2013, hvorfor kendskabet til 

denne endnu ikke har nået sit fulde potentiale. Herved vil kunderne, ved udvidelsen af Normal, også blive 

mere opmærksom på alternativet til Matas, som er kendt af 98% af Danmarks kvinder 

(MatasCapitalMarketDay, 2016). Tilsættes forventninger til forbrugeradfærden hos den danske forbruger 

henimod en mere discount orienteret adfærd, forstærkes effekten fra Normal yderligere. Denne bliver dog 

udvandet marginalt af den øgede vækst i privatforbruget. 

Introduktionen af Normal afspejles også i den samlet omsætning for Beauty, hvor de i 2013/14 vækstede 

7,6%. Året efter faldt væksten bemærkelsesværdigt til 3,6% og igen i 2015/16 ned til 0,2%. 

Denne store trussel bliver yderligere forstærket af den øgede internethandel, hvilket påvirker samtlige 

segmenter. Matas havde sidste år en omsætningsfremgang på 25% på deres webportal, som dermed 

udgjorde 1% af den totale omsætning. Søren Mølbak har udtalt at samme mønster forventes i 2016/17, 

hvorved webportalen nu udgør 2% af den totale omsætning og har en meget positiv udvikling. Dette er igen 

bevist i Q3 kvartalsregnskabet. Herved svarer Matas positivt på den øgede konkurrence fra internettet, 

hvor prissammenligningen på tvært af konkurrenter med identiske produkter dog viste en besparelse på 

24,6%. Denne bemærkelsesmæssige prisforskel kan tyde på at den oplyste forbruger vil udskifte Matas med 

tiden, og dermed presse prisniveauet yderligere. Konsekvensen heraf afspejles i en staf på forventningerne 

til omsætningsvæksten længere ude i fremtiden.  

Samlet set vil markedet derfor i den nærefremtid lide 

tab, hvor de næste 2 år forventes værst. Herefter vil 

segmentet igen langsomt opnå et mere roligt miljø. 

Dette kan også aflæses fra figur 55. Her illustreres 

tabet af den største del af kundegruppen i de første 2 

år, grundet Normals butiksekspansioner og den øgede 

forbrugerkendskab, hvorved den samlet Beauty-salg 

falder fra 2,2% i 2016/17 til 1,4% i 2017/18. Herefter 

genvinder Matas langsomt sin omsætningsvækst 

indenfor Mass Beauty. Det samlet Beauty salg 

forsætter dog med at falde til 2019/20 grundet 

konkurrencevilkårene for High-end Beauty. Set i forhold til de historiske vækstrater i 2011/12 og 2012/13 

på 6,59% og 5,53% ses den markant øgede konkurrence tydeligt i de lave forventninger for Mass Beauty. 

 
Figur 56, Budgetteret Mass-Beauty omsætning 

Gennem en forventet vækst på -0,8% for Mass Beauty og 5,6% på High-end Beauty opnås en samlet vækst 

på Beauty på 2,2%. Dette er 0,2%-point over udvikling der har fundet sted på segmentet fra Q1-3 2015/16 

til Q1-3 2016/17 (Matas, Matas kvartalsrapport Q3 2016/17, 2016). Årsagen til den højere vækst skyldes 2 

overtagne associerede butikker i Q4, samt en mindre vækstforventning for Q4. 

Figur 55, Matas omsætning på Mass-Beauty 
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Vital 

Vital har relativt været det andet bedste segment over den historiske analyseperiode med en vækstrate på 

22,2%. Bemærkelsesværdigt er, at de første 2 år af det historiske data, hvor væksten lå hhv. -1,53% og -

0,13%, er langt under de resterende år hvor segmenter har haft vækstrater over 7%. Sammen med data fra 

Q1-3 2016/17 som er vokset med 5,4% set i forhold til perioden året før, står segmentet for den højeste 

vækst i den seneste tid. Årsagen hertil antages stærkt at skyldes den store fokus på helseprodukter fra de 

danske forbruger, samt den øgede fokus på sundhed fra Matas, som blev beskrevet i PEST-analysen.  

Matas forventer selv at den langsigtede vækst indenfor Vital vil være 1-2% i gennemsnit pr. år, hvilket er 

langt under deres reelle vækst (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016). Set sammen med den negative 

omtale om overdreven forbrug af kosttilskud fra eksperterne, den øget priskonkurrence fra e-handel samt 

prissammenligningen fra Normal, forventes denne overnormale vækst at blive udvandet langsomt. Ved 

Normal prissammenligningen blev et af de mere anerkendte kosttilskud LongoVital, fundet til under 

halvdelen af prisen, (99 kr. fra Normal vs. 214 kr. fra Matas), hvilket yderligere understreger dette. 

Matas har samtidig fokus på at oplyse forbrugeren om sundhed gennem flere svanemærkede produkter, 

samt et veluddannet personale, hvilket modvirker den negative effekt en smule.  

Udviklingen i Vital segmentet er afbilledet nedenfor, hvor forventningerne til 2016/17 afspejles i 

udviklingen fra Q1-3 som er steget 5,4%. Herefter forventes de negative effekter, samt generelle mean-

reversion markedskræfter, langsomt at trække den overnormale vækst nedad. 

 
Figur 57, Budgetteret Vital omsætning 

Material 

Material segmentet har udvist en volatil udvikling fra -4,46% til 10,91% over analyseperioden, hvor både 

maksimum (2014/15) og minimum (2015/16) er hændt de seneste 2 år. Det geometriske gennemsnit for 

perioden er 1,38% pr. år hvilket er passer ind i Matas langsigtede vækstudvikling for segmentet på 1-2% om 

året (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016). De anormale vækstrater de seneste år giver et sløret 

tvetydigt billede af de fremtidige forventninger, hvilket gør det svært at budgettere segmentet med 

præcision. Prissammenligningen i Normal-analysen ligeledes produkter til en væsentligt lavere pris, hvilket 

kunne tyde på en øget konkurrence i fremtiden. Segmentet er dog beskrevet af Matas som en del af deres 

’one-stop’ koncept, hvilket øger krydssalget af den enkelte kunde. Krydssalget som blev analyseret i 

værdikædeanalysen, viste her at den gennemsnitlige basket size er steget fra 134 til 146 (9%) over 

perioden, hvor de seneste 2 år har haft den klart største positive udvikling. Herved opstår der en modvægt 

fra den øgede konkurrence som igen vanskeliggør en præcis budgettering for perioden. Segmentet udgør 

8% af den totale omsætning, hvorfor den er af en væsentlig størrelse og kan påvirke den fremtidige 

indtjening.  

Yderligere viser udviklingen for Q1-3 2016/17 en negativ vækst på -1,9% set i forhold til forrige periode, 

hvorfor væksten også er sat til dette for indeværende år. De to kontinuerlige negative år medfører et mere 

negativt syn på de fremtidige vækstmuligheder. Efter 2016/17 forventes segmentet derfor stadig at have 

negative vækstrater, men at mean-reverte mod 3% for terminal perioden.  
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Figur 58, Budgetteret Material omsætning 

MediCare 

MediCare har haft en positiv udvikling over analyseperioden, med undtagelse af de sidste år på -2%. 

Årsagen hertil skyldes ifølge Matas et enkelt meget succesfuldt produkt som oplevede et fald i 2015/16 

(Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016). Inklusiv det seneste års fald har segmentets vækst været 3,1% 

årligt i gennemsnit (4,4% eksklusiv 2015/16), hvilket tyder på at MediCare er et sundt forretningsområde. 

For Q1-3 2016/17 har segmentet yderligere oplevet en vækst på 2% set i forhold til perioden før.  

PEST-analysen konkluderede at apotekssektoren, de nye tiltag med apoteks shop-in-shops, samt Matas 

ønske om at sælge receptpligtig medicin betyder at Matas fortsat vil forfølge muligheden for at åbne 

apoteksmonopolet. Herved er MediCare en vital del af denne strategi, da de herigennem langsomt kæmper 

sig ind på markedet.  

Det forventes derfor at Matas vil fokusere på at holde segmentet oppe, og ligeledes vækstraterne. For 

indeværende år forventes en vækst identisk til den over de seneste 9 måneder på 2%, hvilket dog er 

inklusiv opkøbet af 8 associerede butikker. Da der ikke antages opkøb årene efter falder vækstraten til 1,5% 

hvorefter den konvergerede mod markedsforventningerne på 2% 

Øvrige 

Posten Øvrige er af mindre betydning på 0,8% af den totale omsætning. Postens indhold er ikke specificeret 

yderligere end at den inkluderer salget af service fra StyleBox, samt butikken i Sverige som blev opsagt i maj 

2015. Det antages derfor at det store fald på -31,5% for 2015/16 skyldes den lukket butik i Sverige.  

For indeværende år har segmentet haft en negativ vækst på -1,2% for Q1-3, hvorfor dette også forventes 

for året. Herefter antages segmentet at konvergere mod markedsforventningerne på 2%. 

 
Figur 60, Budgetteret Øvrige omsætning  

Salg til associerede 

Matas ejede d. 31. marts 2016 290 butikker fordelt på 271 egne butikker, 19 associerede butikker og en 

webshop. Tre kvartaler senere d. 31. december 2016 ejer Matas 287 butikker fordelt på 273 egne fysiske 

butikker, 13 associerede butikker samt webshoppen – en erhvervelse af 6associerede butikker. Yderligere 

oplyser Q3 rapporten 2016/17 at segmentet er faldet 35% siden forrige år, samt en erhvervelse i Q4 af 2 

yderligere associerede butikker. Faldet skyldes at opkøbte butikkers omsætning bliver overført til de 5 

primære segmenter. 

Figur 59, Budgetteret MediCare omsætning 
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Samlet set vil der blive opkøbt en total af 8 butikker i 2016/17, hvorved der er 11 tilbage. Herved forventes 

den samlet omsætning fra opkøbte butikker at være 
−8

19
= −42,1%. Året efter antages der ingen opkøb, 

samt at butikkerne følger samme mønster som de resterende, hvorfor de er låst til den samlet omsætning 

for egne butikker.  

 
Figur 61, Budgetteret salg til associerede omsætning 

Den samlet omsætningsvækst kan ses nedenunder i figur 61. Her kan effekten af Normal og E-handel 

aflæses, hvor Matas for første gang i 2015/16 levere et omsætningsniveau under markedsvæksten. 

Herefter aftager førnævnte effekter gradvist over budgetperioden indtil terminal perioden, hvor markedet 

forventes at være i steady-state. Herefter har Normal og e-handel har kannibaliseret deres andel af 

forbrugerene og Matas antager normale vækstrater igen. 

 
Figur 62, egen tilvirkning 

Omkostningsdrivere 

I følgende afsnit er Matas’ omkostningsdrivere blevet vurderet og analyseret. Afsnittet er delt op i de 

forskellige naturlige regnskabsmæssige opdelinger, brutto-margin, EBITDA-margin, EBIT-margin og NOPAT-

margin, hvorefter de individuelle budgetargumenter for de enkelte omkostningsdrivere gennemgås. 

Brutto-margin  

Vareforbrug 

PEST-analysen identificerede flere konkurrenceintensiverende tendenser for det fremtidige marked Matas 

agerer i. De to prissammenligning belyste yderligere at Matas’ priser er væsentligt over konkurrenternes, 

hvorfor det forventes at deres marginer vil blive presset negativt, som svar herpå. En analyse fra Mckinsey, 

som beskrevet under e-handel, vurderer ligeledes at den øgede pristransparens samt et fald i krydssalg, 

grundet e-platformen, medfører at forbrugeren ikke bliver fristet til mer-køb. Tages empirisk data fra andre 

fysiske salgskanaler såsom supermarkederne beskrevet i PEST-analysen, ses samme negative udvikling. 

Supermarkederne gennemgik en næsten identisk situation få år tilbage, da discountkæderne for alvor blev 

introducerede i Danmark. Her gik supermarkedernes omsætning fra indeks 100 i 2010 til indeks 84 i 2015. 

Årsagen hertil er primært discountkæderne (Rema 1000, netto mv.), som har kannibaliseret 
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prisopmærksomme kunder, samt e-handel gennem Nemlig.com, Årstiderne mv. En analyse af Irma og 

Rema 1000, kan ses i figur 63. Her fremkommer det at Irma fra 2011 til 2015 er gået fra en bruttomargin på 

16,9% til 11,5%, (18,5% 2012 til 10,7% 2013) samt en lav negativ omsætning de seneste 3 år. Derimod har 

Rema øget deres omsætning med 19,5% på 2 år, med bruttomaringer nede på 4,4%. Irma forklarer 

ligeledes faldet til priskonkurrencen fra 

discountkæder i deres årsopgørelse 2013 (Coop 

s. 19). Evidens tyder herpå at marginerne for 

’luksus’ varer, som Matas sælger, lider tab under 

den øgede priskonkurrence. Yderligere skete 

samme for FONA, en af Danmarks mest 

anerkendte elektronik detailhandlere, der i 2016 

gik konkurs. Årsagen hertil blev b.la. vurderet til 

at FONA ikke reagerede på det skiftende 

marked, hvor pris-transparensen udfordrede lavpris segmentet. Her gik Elgiganten ind med samme koncept 

som supermarkederne og skønhedssegmentet oplever, og tilbød langt billigere priser. 

Bemærkelsesmæssigt er at Elgiganten har været i Danmark siden 1996 (RetailNews.dk, 2016), hvorved den 

seneste udvikling må skyldes et stort skred i forbrugsadfærden. 

 FONA anvendte desuden en til dels lignende ’one-stop’ koncept som ikke viste sig at fungere 

(ComputerWorld.dk, 2016).   

Ud fra figur 64, kan det ligeledes se at de mest 

omsætnings-øgende kvartaler de seneste 2 år, 

også har haft et større vareforbrug. 

Ud fra disse argumentationer samt en 

bruttomargin for Q3 2016/16 på 45,8% (0,6 %-

point lavere end året før) forventes Matas 

bruttomargin at falde over de kommende 6 år. Bruttomarginen for 2016/17 tager udgangspunk i 

kvartalsrapporterne hvorefter der forventes et fald 

i marginen grundet den øgede konkurrence. 

 
Figur 65, Budgetteret brutto-margin 

  

Figur 63, Udvikling i udvalgte supermarkeders brutto-margin 

Figur 64, Matas kvartalsomsætning ift. kvartalsvareforbruget 
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EBITDA-margin 

EBITDA-marginen har historisk varieret mellem 18,7% til 19,4%. For de første 3 kvartaler af det 

indeværende år er marginen nede på 18,5%, hvor den modsat var 20% for samme periode forrige år. Den 

samlet bruttomargin for 2015/16 var 19% hvilket også tyder på at der bliver omkostningsført flere udgifter i 

Q4. Samme tendens for en væsentligt højere bruttomargin for Q1-3 i forhold til det samlet år går ligeledes 

igen fra forrige år, med en forskel på ca. 0,7%-point. Herved forventes det ligeledes at bruttomarginen for 

2016/17 er lavere end den realiseret på 18,5% for de første tre kvartaler. Udviklingen i de enkelte 

elementer ’andre eksterne omkostninger’ og ’personaleomkostninger’ er specificeret yderligere 

efterfølgende.  

Andre eksterne omkostninger 

Posten består primært af husleje samt nettomarkedsføringsomkostninger, hvor den %-vise andel af 

omsætningen har været nogenlunde konstant i intervallet 8,5%-8,9%. De fleste af butikkerne anses dog for 

at indgå under leasingforpligtigelser som beskrevet tidligere i opgaven. Herved er det primært 

nettomarkedsføringsomkostningerne som driver posten. Matas har også i 2015/16 begrundet forøgelsen i 

omkostningsposten ved en øget omkostning til markedsføring. Ligeledes er stigningen i Q1-3 2016/17 ift. 

perioden før fra 8% til 8,6%, begrundet ved en forøget markedsføringsomkostning. Den realiserede 

omkostning fra andre eksterne omkostninger for 2015/16 var 8,6% - 0,6%-point højere end Q1-3 resultatet. 

Samme tendens går ligeledes igen for de andre år, hvor posten er ca. 0,5%-point lavere for Q1-3 end det 

samlet beløb for året. Herved forventes det ligeledes at 2016/17 ligger over de 8,6% for Q1-3. Posten er 

estimeret til 8,6% + forøgelsen set i forhold til sidste år på 7,45% (
8,6

8
− 1 = 7,45%). Efterfølgende år 

forventes der ligeledes en stigning i omkostningsposten grundet øgede markedsføringsomkostninger som 

modsvar til en øget konkurrenceintensitet.  

 
Figur 67, Budgetteret andre eksterne omkostninger 

Personaleomkostninger 

Posten er Matas største omkostningspost (19,2%) efter vareforbruget, hvorfor der har været større fokus 

på at budgettere dette korrekt. 

Matas omkostninger pr. ansat har været stærkt stigende de seneste år hvor 

omsætning/personaleomkostninger har været kontinuerligt stigende fra 18% i 2011/12 til 19,2% i 2015/16. 

Som beskrevet i regnskabsanalysen er Matas observant på dette problem, men begrunder dette ved øget 

strategiske omkostninger. For Q1-3 2016/2017 ligger omkostningsniveauet endnu højere på 19,5% 

hvorimod Q1-3 2015/16 lå på 18,5%. Set sammen med en positiv refusionsforøgelse, som blev analyseret i 

PESTLE’en, på 3,8% for 2016, er dette en meget negativ udvikling. En af årsagerne kan skyldes den lave 

vækst på 0,8% hvorimod lønniveauet forventes at følge den generelle højere udvikling på 2,2%.  

Figur 66, Budgetteret EBITDA-margin 
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Matas personalesammensætning udgjorde i 2013, 12% butiksledere, 22,5% elever, 52,9% butiksassistenter 

samt 11,9% på hovedkontoret og varehusene. Denne fordeling har for 2010-2013 været nogenlunde 

konstant, hvor kun butiksassistenterne er faldet lidt samt hovedkontorsansvarlige er vokset. Det samlet 

antal af ansatte er ikke ændret drastisk de seneste 9 år (se bilag 4), hvorfor det antages at samme 

personalesammensætning stadig finder sted, samt det ligeledes forventes at Matas ikke ændrer sig meget 

de kommende år. Dette begrundes ved at Matas ikke forventer at lukke butikker (Matas, Matas Årsrapport 

2015/16, 2016). Yderligere belæg kan ses ved at Matas i 2007 før finanskrisen ejede 294 butikker 

(Konkurrence- og Forbruger Styrelsen, 2007), 295 efter finanskrisen (Business.dk, 2013), og 287 i 2017 

(Matas, Matas kvartalsrapport Q3 2016/17, 2016). Herved ses et meget stabilt butiksniveau, selv under 

finanskrisen. 

Grundet dette, anses det som værende fejlvisende at ’låse’ omkostningen til andelen af omsætningen for 

budgetperioden, da personalet ikke faldet proportionelt med omsætningen. Personaleomkostningerne for 

det første år forventes på 19,5% af omsætningen, svarende til de første 3 kvartaler. Herefter budgetteres 

det absolutte tal med en fremskrivelse svarende til lønprognoserne og et fast antal ansatte, fratrukket en 

bonus fra den øgede lønrefusion. Antagelsen om lønprognosen bliver begrundet ved den store andel af 

funktionærarbejdere i virksomheden (88,1%), samt 22,5% elever som bliver påvirket af de gunstige 

lønrefusions vilkår.  

Værdien for 2017/18 er derfor: −673.000.000⏟        
2016|17
𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

∗ 1,025⏞  

𝐿ø𝑛
𝑢𝑑𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔

+ (2.163 ∗ 0,225⏟  )
𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 %−𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒
𝑠𝑜𝑚 𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟

∗ 288

𝑅𝑒𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑓𝑜𝑟ø𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒

= −689,3 𝑚𝑖𝑜. 

Forskellen fra lønrefusionen er marginal, men påvirker EBITDA-marginen positivt med 0,1%-point samlet. 

Den samlet udvikling er illustreret nedenunder, hvor den høje lønudvikling set i forhold til 

omsætningsvæksten forværre EBITDA-marginen, ved at stige 1,2%-point fra 19,2% til 20,4%  

 
Figur 68, Budgetteret personaleomkostninger 

EBIT-margin 

Figur 69, Budgetteret EBIT-margin 

EBIT-marginen har historisk varieret mellem 14,6% til 15,3%. Årsagen til faldet på 1,1%-point for det første 

budgetår skyldes primært førnævnte bevægelser i EBITDA-marginen. Af- og nedskrivning eksklusiv 

varemærker og navnerettigheder samt afskrivninger på varemærker og navnerettigheder er specificeret 

nedenfor. 
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Af- og nedskrivninger 

 
Figur 70, Af- og nedskrivninger for Matas 

Af- og nedskrivninger er taget eksklusiv goodwill, varemærker og navnerettigheder grundet deres ’ikke-

organiske’ natur som beskrevet i regnskabsanalysen. Herved har posten været varierende mellem 22,8% til 

29,9%, med en outlier i 2013/14 grundet en re-klassificering af software (Matas, Matas Årsrapport 2014/15, 

2015). Denne kunne være delt ud på de forrige år, men da de konkrete værdier ikke er kendt, har dette ikke 

været muligt. Fra 2012/13 og frem har afskrivningerne ligget i et nogenlunde stabilt interval, hvorfor der er 

taget et gennemsnit af de historiske tal 2012/13-2015/16 (eksklusiv 2013/14). Herved opnås en afskrivning 

på 28,9% af de samlede immaterielle og materielle aktiver. 

 
Figur 71, Budgetteret af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på varemærker og navnerettigheder 

Afskrivninger på varemærker og navnerettigheder har været konstant på 73,9 gennem hele 

analyseperioden uden nogen tilgang. Herved kan det forventes samme tendens over de næste 6 år hvorved 

værdien er fuldt afskrevet. Afskrives aktivet med 73,9 årligt vil der være en værdi af 66,2 tilbage i 2020/21, 

hvilket afskrives året efter, og derefter udgår. Således er balancen og afskrivningerne i et steady-state i 

terminal-perioden. 

 
Figur 72, Budgetteret afskrivninger på varemærker og navnerettigheder 

NOPAT-margin 

 
Figur 73, Budgetteret NOPAT-margin 

NOPAT har igennem den historiske periode har ligget nogenlunde stabilt i intervallet 10% til 11,5%. Den 

danske selskabsskat har her haft en ’uorganisk’ positiv virkning på Matas, hvor EBITDA-marginen for 

2015/16 var 0,2%-point lavere end året før, men med en NOPAT-margin 0,2% højere grundet den lavere 

skat. Dette medfører støj i nøgletallet, men kan ikke behandles direkte, hvorfor der ikke er korrigeret for 

skat. For budgetperioden falder NOPAT-marginen 0,7%-point grundet ovenstående argumenter samt en 

mindre positiv indvirkning fra skat som er beskrevet yderligere nedenunder. 

Skattesats 

 
Figur 74, Budgetteret skattesats 

Den effektive skattesats har i den historiske budgetperiode varieret i intervallet 23,6%-34,8%. Matas kan 

ikke påvirke skattesatsen, og er, fra et analytisk synspunkt, svær at behandle. Derfor er skattesatsen låst på 
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den danske selskabsskat på 22%. Det kan bemærkes at de forrige år har haft en højere skat grundet den 

progressive sænkning af Danmarks selskabsskat, og har haft en positiv indvirkning på NOPAT. Dette gælder 

dog ikke for fremtiden, da den har nået sit stabile niveau på 22%. Desuden opnår Matas en mindre gunstig 

virkning første budgetår da den danske selskabsskat ligger under den seneste effektive skat Matas betalte i 

2015/16. Yderligere kan de høje skattefradrag i starten af perioden, muligvis, skyldes opkøbet fra CVC 

fonden i 2007. Empirisk er det bevist at nogle kapitalfonde nedsatte deres betalte skat i Danmark, gennem 

rentefradrag. Her gav kapitalfondene køberselskabet et milliardlån til at købe pågældende virksomhed og 

kunne dermed trække det fra i skat. Herved introducerede SKAT Lex-TDC-reglen, som skærpede 

skatteregler i Danmark (Politiken.dk, 2014). 

Investeringsdrivere 

Langfristede driftsaktiver 

 
Figur 75, Budgetteret langfristede driftsaktiver 

Udviklingen, samt budgetteringen af langfristede aktiver er illustreret ovenfor. Goodwill er forventet til at 

ligge på et stabilt niveau på den bogførte Q3 2016/17 værdi, grundet antagelsen om ingen opkøb. Herved 

er posten låst til 3.727 indtil terminal-perioden træder i kraft. Varemærker og navnerettigheder falder med 

de før gennemgået afskrivninger på 73,9 årligt og 66,3 sidste budgetår, således at poster er 0 for terminal-

perioden. Andre immaterielle aktiver er ikke beskrevet yderligere i årsrapporterne og har ligget nogenlunde 

stabilt over hele analyseperioden, hvorfor den forventes samme adfærd for budgetperioden. 

Materielle aktiver består af grunde og bygninger som afskrives med 2,5 årligt samt andre anlæg, 

driftsmateriel, inventar og indretning af lejede lokaler som varierer år for år. Posten har varierende af værdi 

indenfor de sidste tre år, men har udgjort 5,1% af den totale omsætning, hvorfor der også er budgetteret 

med 5,1% for budgetperioden. Herved stiger posten fra 174 til 190 i enden af budgetperioden. Dette 

argument kan også begrundes ved udrulningen af de nye Matas butikskoncepter, som vil koste penge at 

investere i. Herved forventes investeringer at være en anelse større end afskrivningerne. 

Andre langfristede driftsaktiver består af udskudte skatteaktiver samt deposita og udgør en brøkdel af de 

samlede langfristede aktiver. De seneste fire historiske år samt Q1-3 har ligget nogenlunde stabilt, hvorfor 

posten forventes at have 0-vækst. 

Samlet set falder andelen af langfristede aktiver i forhold til omsætningen fra 128% til 107% primært 

grundet det ’uorganiske’ fald i varemærker og navnerettigheder. I terminalperioden er varemærker og 

navnrettigheder 0, hvilket skaber et mere retvisende billede. 
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Kortfristede driftsaktiver 

 
Figur 76, Budgetteret kortfristede driftsaktiver 

Varelageret udgør 86% af de samlede kortfristede driftsaktiver og er derfor det klart betydeligste 

kortfristede aktiv for Matas. Som analyseret i værdikæden, har Matas haft problemer med at indordne 

varebeholdningen til den varierende omsætning for analyseperioden. Det løbende 12 måneders 

lagerbinding til omsætningen steg fra 19,3% i 2014/15 Q4 til 21,5% i 2016/17 Q3, hvorved pengebindingen i 

lageret er blevet markant højere. Jyske Bank analyst Frank Høyer vurderer selv at dette er for højt, samt 

Matas tidligere har udtalt at de har fokus på at effektivisere lageret. Da kun det indeværende år har 

lagerbindingen på dette høje niveau anses det for misvisende at bruge dette niveau for hele 

budgetperioden. Det forventes at Matas vil prøve at optimere lageret, men samtidig følge udtalelsen fra Q3 

2016/17 rapporten (Matas, Matas kvartalsrapport Q3 2016/17, 2016), om at holde et stabilt lager for at 

undgå udsolgt-situationer. Yderligere udviser den rullende kvartalsbinding en tydelig trend hvor Q4 for 

hvert år er på det laveste niveau for at optimere regnskabet. Dette er ligeledes misvisende for den 

kontinuerlige drift af Matas, hvorfor et gennemsnit på 20,6% for analyseperioden er anvendt til at 

budgettere. Første år af budgetteringen er dermed gennemsnittet af Q1-3 (21,7%), hvorefter det forventes 

at det forbedrede omsætningsniveau optimere lagerstyringen mod de 20,6%. 

Tilgodehavender fra salg udgør væsentligste engrossalg til associerede butikker (Matas, Matas Årsrapport 

2015/16, 2016) og er derfor budgetteret med omsætningsudviklingen for associerede butikker. Første 

budgetår anvender værdier fra Q1-3 2016/17 hvorefter posten følger omsætningsforventningerne. 

Andre kortfristede driftsaktiver indeholder periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender. Disse er 

ikke beskrevet yderligere af Matas, hvilket gør dem sværere at budgettere. Historisk har de udgjort 0,5% til 

0,9% af den totale omsætning med et gennemsnit på 0,7% hvilken er brugt fremadrettet. 

Samlet set stiger den totale andel af kortfristede aktiver af omsætningen, grundet antagelsen om det 

sæsonsvingende varelager, men falder længere ude i fremtiden da Matas optimere deres lager. 

Driftsforpligtigelser 

 
Figur 77, budgetteret driftsforpligtigelser 
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Udskudt skat vedrører Matas forskel i regnskabsopgørelse i 

forhold til deres skatteregnskab. Posten har været kontinuerligt 

faldende over perioden, hvor den i Q3 2016/17 var faldet 

yderligere fra 248,2 (Q4 2015/16) til 239,2. Da der ikke er 

yderligere kendskab til Matas interne skatteregnskab låses 

posten til den seneste værdi som udgør 6,9% af den seneste 12 

måneders løbende omsætning.  

Forudbetaling for kunder består primært af optjente ’striber’ 

gennem Club Matas. Gennem PEST-analysen blev det identificeret, at Matas har stort fokus på udrulningen 

af deres loyalitetsprogram og udnyttelsen af deres 

store antal af medlemmer, hvorfor posten vil stige i 

takt med flere kunder optjener ’striber’. Yderligere 

som beskrevet i regnskabsanalysen afspejles dette 

også i regnskabet, hvor posten er steget til over det 

dobbelte. I kvartalsregnskaberne ses samme trend 

hvor samtlige 3 kvartaler ligger over niveau fra sidste 

år. Herved forventes det at posten vil stige de næste 

år i takt med populariteten af Club Matas. 

 

Leverandørgælden har varieret fra 14% til 17,1% af omsætningen, hvorved Matas muligvis er blevet bedre 

til at forhandle med deres leverandører, som beskrevet i trend- og common-size analysen. Matas opgiver 

ikke andet selv, end at dette som enkelte forskydninger omkring betalinger af udeståender ved 

regnskabsårets afslutning. Historisk har leverandørgælden udgjort 16,5% af den 12 måneder løbende 

omsætning, hvilket er identisk med Q3 værdien, hvorfor denne er anvendt i budgetperioden.  

Anden gæld omhandler feriepenge, momsgæld, lønrelaterede poster samt øvrige gældsposter. Disse har 

ligget nogenlunde konstant på 4,6% af omsætningen de seneste 3 år hvorfor samme antagelse er brugt i 

budgetperioden. 

  

Figur 78, Matas udskudt skat andel af omsætningen 

Figur 79, Matas forudbetalingers andel af omsætningen 
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Finansielle drivere 

NRBG 

 
Figur 80, Budgetteret NRBG 

Den nettorentebærende gæld har været kraftigt 

faldende over perioden, hvor den er gået fra 

56,7% af den investeret kapital til 33,1% i 

2015/16. Matas beskriver selv et ønske om et 

gældsniveau i intervallet 1.600-1.800, hvor de, 

de seneste to år har ligget under den lave 

grænse. Ud fra et kvartalsmæssigt synspunkt af 

andelen af den investeret kapital, ses det at Q4 

står for den laveste brøkdel for regnskabsåret 

for samtlige perioder. Herved anses det for 

misvisende at bruge Q4 værdier til at budgettere med.  Indeværende år udviser desuden en større stigning i 

NRBG hvilket kan skyldes investeringen i de mange nye ’superstores’ som beskrevet i den strategiske 

analyse. NRBG har ligget i intervallet 1.442 til 1.670 for indeværende år, hvilket er anvendt til at finde det 

retvisende resultat for første budgetår. Herefter forventes NRBG at ligge tæt på det ønsket niveau 1.600-

1.800, samt påvirkes af konkurrenceintensiteten og investeringerne i nye butikker. 

Netto finansielle omkostninger 

 
Figur 82, Budgetteret NFO 

NFO har været faldende over analyseperioden, 

men har %-vis næsten identiske værdier for Q1-3 

2016/17 set i forhold til perioden før, hvilket 

skyldes den mere stabile NRBG. Det 12 måneder 

løbende gennemsnit af NRBG og 4 måneders 

NFO har ligget stabilt omkring 2,6% for de 

seneste 21 måneder, hvorfor NFO ligeledes 

forventes at udgøre samme andel af NRBG i 

fremtiden. 

  

Figur 81, NRBG andel af investeret kapital 

Figur 83, NFO andel af NRBG 
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Delkonklusion  
Resultatet af budgetteringen gennemgået i ovenstående afsnit kan aflæses af følgende budgetantagelser, 

samt budgetteret resultatopgørelse, balance og pengestrømopgørelse. 

 
Figur 83, Matas budgetforudsætninger 

 
Figur 84, Matas budgetteret resultatopgørelse 
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Figur 85, Matas budgetteret balance 

 
Figur 86, Matas budgetteret pengestrømsopgørelse (FCFF) 
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Værdiansættelse 
I det følgende afsnit vil det endelige estimat af kursen på én Matas aktie blive beregnet ud fra den 

analyseret og tilgængelige data. Aktien vil blive værdiansat ud fra en DCF model, hvori WACC er den 

centrale diskonteringsfaktor. Afsnittet er derfor bygget op således, at Matas’ WACC først defineres, 

hvorefter der foretages en værdiansættelse via DCF-modellen samt en følsomhedsanalyse, der belyser 

best- og worst-case scenarier.  

WACC 
DCF-analysen vil blive tilbagediskonteret med ”Weighted Average Cost of Capital” (WACC) for Matas. 

WACC’en tager både egen- og fremmedkapitalens afkastkrav i betragtning og finder dermed 

minimumsafkastet en investor forventer, for den risiko han pådrager sig igennem investeringen.  WACC er 

udarbejdet på følgende måde: 
𝐸

𝐷+𝐸
∗ 𝑟𝑒⏟    

𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠
𝑟𝑖𝑠𝑘

+
𝐷

𝐷+𝐸
∗ 𝑟𝑑(1 − 𝑇)⏟          
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑟𝑖𝑠𝑘

, (Petersen & Plenborg, Financial Statement 

Analysis, 2012) hvor business risiko og finansiel risiko er yderligere belyst i følgende afsnit. 

Som udgangspunkt benyttes en konstant WACC over tid, hvilket ikke afspejler den reelle virkelighed. Vi har 

noteret os, at det teoretisk vil være mere korrekt, at anvende en tidsfølsom WACC. Dette kræver dog, at 

man med rimelig sikkerhed kan forudsige rentens udvikling, samt ændringer i kapitalstrukturen og risikoen 

indregnes i beregningen af WACC. Da vi ikke mener, at have belæg for at foretage sådanne forudsigelser, vil 

den beregnede WACC kun ændre sig over tid grundet udviklingen i selskabsskatten. 

Kapitalstruktur (D+E) 

WACC’en er bestemt af andelen af business- og finansiel risk som beskrevet ovenover. Her udgør andelen 

af egenkapitalen (E) set i forhold til firmaets værdi (EV (D+E)) business risk, og fremmedkapitalens andel (D) 

finansiel risk. Igennem skatteskjoldet, vil en højere finansiel risiko, alt andet lige, medfører en lavere 

afkastgrad, og bedre vilkår for Matas. Dette er dog ikke tilfældet, da de eksterne långivere også regulere 

renten efter den risiko de ser ved deres investering. Herved kræver det dybere indsigt i långivers forhold, 

konkursrisici mv. for at kunne estimere den optimale kapitalstruktur. Matas har i deres egne årsrapporter 

meddelt et mål om at holde bruttogælden indenfor 1.600-1.800, hvorfor rapporten også tager 

udgangspunkt i dette.  

Kapitalstrukturen bestemmes optimalt ud fra markedsværdier, hvilke dog ikke er tilgængelige fra gælden. 

Gælden er dog afhængig af CIBOR renten (variable), hvorfor den forventes at ligge tæt på niveauet af den 

bogførte NRBG. Egenkapitalen er vurderet ud fra markedsværdierne fra aktiemarkedet. Herved blandes 

bogførte- og markedsværdier, men grundet ovenstående argumentation forventes et mere retvisende 

billede. Egenkapitalens bogførte værdi for 2016/17 er 2.658 hvorimod markedsværdien var over dobbelt så 

høj på 5.368. Herved ville anvendelsen af udelukkende 

bogførte værdier stærkt undervurdere egenkapitalen, 

hvorimod gældsdelen, vil være tæt på uændret. Herved fås 

kapitalstrukturen til 77% egenkapital og 33% gæld, hvilket 

er identisk til Q3 2016/17 værdierne. Året før var en anelse højere egenkapitals finansieret, hvilket kan 

skyldes den øgede konkurrenceintensitet. Rapporten anvender dermed en target kapital struktur på de 

mest opdaterede værdier. Target kapital strukturen er valgt over en iteration, da WACC afspejler 

afkastforventninger for alle fremtidige investeringer. Herved skal afkastforventningerne også afspejle den 

Figur 87, Matas kapitalstruktur 
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ønsket kapitalstruktur i virksomheden og dermed ønskede afkastniveau (Petersen & Plenborg, Financial 

Statement Analysis, 2012). 

Egenkapitalens afkastkrav (𝒓𝒆) 

Egenkapitalens afkastkrav bliver estimeret ud fra CAPM-modellen (Capital Assets Pricing Model) (Petersen 

& Plenborg, Financial Statement Analysis, 2012): 𝑟𝑓 + 𝛽𝑀𝑎𝑡𝑎𝑠 ∗ (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓). Her findes den risikofrie rente 

(𝑟𝑓) og tillæges en markedpræmie (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) som dernæst bliver ganget med det virksomhedsspecifikke 

risikotillæg (𝛽). For at udregne 𝑟𝑒 er de enkelte faktorer gennemgået i følgende afsnit. 

Den risikofrie rente (𝒓𝒇) 

Den risikofrie rente er normal taget ud fra en nulkupon 

obligation med samme løbetid som analysens 

budgetteringsperiode. De seneste år, grundet 

finanskrisen og andre makroøkonomiske tendenser, har 

denne dog været stærkt faldende. Earnst & Young (E&Y( 

har udarbejdet en analyse af de europæiske 

statsobligationer, hvor det ses at gennemsnittet for en 

10-årig obligation går fra 2,6% til 0,8% på et enkelt år. 

Da det senere premium er udregnet på op til 200 års 

data, vil det skabe et stort bias, at anvende nutide 

rentevilkår. Disse ville stærkt undervurdere det reelle 

markedspremium samt egenkapitalskrav. E&Y foreslår 

ligeledes for at undgå fejl en DCF-analyser at anvende 

andre metoder (ey.com, 2015): 

1. Anvende et gennemsnit for perioden som proxy for rf 

2. Anvende rf fra et andet lignede land med lavere volatilitet i statsobligation 

3. Justerer markedspræmien som kompensation for obligations volatiliteten  

Ud fra rapporten ses det at Danmark ligger i intervallet 2%-0,8% for den 10-årige obligation. Da løbetiden er 

kortere for Matas budgettering, MRP er udregnet på data uden for Danmark, samt gennemsnittet for alle 

obligationer i 2013 lå på 3,2% er der anvendt en risikofri rente på 2,5% for analysen. 

Beta (𝜷𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔) 

For at estimere Matas beta, er der trukket data for Bloomberg. Data består af Matas aktie, OMX- og MSCI 

World-indeks eksklusiv dividender for at få sammenlignelige afkast. Endvidere da OMX er biased af den 

stærke medicinindustri i Danmark som Novo Nordisk, Genmab, Lundbeck mv. er MSCI World indeks 

anvendt som pendant for at eliminere eventuel systematisk risiko. Afkastene er herefter baseret på et 

’rolling’ 12 måneders afkast, som anvendes i en regressionsanalyse for at opnå Matas Beta. 

Overstående figur illustrerer udviklingen i totalafkast for de forskellige indeks. Matas har kun været 

børsnoteret siden 27. juni 2013, hvorfor det tilgængelige data er begrænset. Dette kendetegner også en af 

svaghederne ved beta-analyser, som kræver mange års information. Yderligere bekræftes valget af MSCI 

World, da det kan ses at Matas følger dette indeks mere identisk. Den korte tidshorisont medfører at data 

Figur 88, Risikofrie rentes udvikling kilde: E&Y 
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for finanskrisen ikke er tilgængelig, men udelukkende de efterfølgende ’gode’ tider. Herved opfanges der 

ikke en hel konjunktur periode, hvilket ville forbedre værdien markant. 

I tabellen nedenfor ses resultaterne af de estimerede beta-værdier afhængigt af de to markedsindeks. 

Værdierne er, som beskrevet før, 

udregnet eksklusiv dividender, for at 

indfange det sammenlignelige afkast for 

investorer. Endvidere ses det at 

forklaringsgraden falder markant jo 

kortere en periode der anvendes. 

Optimalt ønskes der en længere periode 

hvorved en gennemsnitsbetragtning af 

beta-værdierne ville være anvendt. 

Rapporten anser dog dette ville være 

misvisende i dette tilfælde grundet den 

begrænset data, hvor det også kan ses at beta falder fra 0,84 til 0,18 for MSCI World, med en korrelation på 

0. Derfor er der udelukkende anvendt værdier fra den længste periode 27-06-2013 til 02-03-2017. Fra 

tabellen kan det konkluderes at forklaringsgraden, korrelationen samt afhængigheden er højere for OMX-

indekset set i forhold til MSCI. Trods dette, er MSCI stadig anvendt grundet tidligere argumentation om en 

tilstedeværende bias i OMX. 

Med udgangspunkt i ovenstående argumentation opnås en beta-værdi på 0,84 fra den længste tidsperiode 

og højeste forklaringsgrad for MSCI.  

Yderligere, da der gennem tidligere analyser af Matas’ omverden blev identificeret en række signifikante 

nye konkurrenceintensiverende trusler, anses den estimerede betaværdi som lav. Matas korte historik 

opfylder, som nævnt, ikke de ønskede krav hvorved den korte periode muligvis ikke afspejler de reelle risici 

i markedet. Samtidig har Matas ikke stået overfor lignende konkurrence i hele deres historie, hvilket igen 

muligvis kan påvirke betaværdien, samt at lavkonjunkturen ikke er med i estimeringen. Herved kan 

betaværdien være fejlbehæftet, som ikke er mulige at korrigere grundet det begrænsede data. 

Justering for den finansielle gearing 

Jf. Kollar, Goedhart & Wessels (Koller, Goedhart, & Wessels, 2005) bør ovenstående analyseret beta-værdi 

justeres for den industrispecifikke beta, for at øge forklaringsgraden. Herved anvendes teori om et 

’unlevered’ beta fra sammenlignelige virksomheder i branchen. Gennemsnittet af disse udgør den 

branchespecifikke operationelle risiko. Dette beta skal derefter ’re-leveres’ med selskabets (Matas) 

kapitalstruktur for at udelede den ’rigtige’ beta. Denne fremgangemåde er dog vurderet til at være 

fejlbehæfter for Matas grundet 2 vitale parametre. 

1. Som beskrevet gennem opgaven, findes der ikke nogen acceptable sammenlignelige virksomheder 

for Matas, hvorfor de ikke har samme operationelle grundlag. Udledningen af beta via den 

branchespecifikke beta, vil derfor være baseret på virksomheder med en anden vækst- og 

risikoprofil end Matas og derfor ikke udvise den korrekte operationelle beta. 

Figur 89, Matas regresionsanalyse og estimeret beta-værdier 
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2. En ’re-levered’ branchespecifik beta, med Matas’ kapitalstruktur, ville medfører en overvurdering 

af egenkapitalens beta. Dette skyldes at man normalt anvender en af to følgende beta relationer, 

som antager at gælden er risikofri, fra hhv. Modiglani & Millers (M&M) og Harris & Pringle (H&P) 

Modiglani & 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟: 𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑 = 𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑 ∗ (1 + (1 − 𝑇) (
𝐷

𝐸
))                           

Harris & 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒: 𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑 = 𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑 ∗ (1 + (
𝐷

𝐸
))                           

Antagelsen om risikofri gæld medfører at begge relationer tillægger egenkapitalens beta hele gældens 

risiko, hvilket er inkonsistent såfremt gælden pålægger risiko. Matas realkreditlån er afhængig af CIBOR 

renten (Matas, Matas Årsrapport 2015/16, 2016) hvorved den er risikobehæftet. Konsekvenser heraf er en 

overvurdering af egenkapitals afkasts-kravet, som giver en fejlbehæftet WACC. Med Matas’ nuværende 

finansielle gearing ville denne fremgangsmåde ændre beta fra 0,83 til 1,26. For at undgå denne fejl, kan 

H&Ps anden beta-relation anvendes, som antager at gælde er risikobehæftet: 

 Harris & 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒_𝑣2: 𝛽𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑 = 𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑 + (𝛽𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑑− 𝛽𝑑𝑒𝑏𝑡 ) ∗ (
𝐷

𝐸
)  

Denne relation kræver dog at gældens risiko bliver estimeret, hvilket kan gøres direkte eller indirekte. Den 

direkte metode anvender pågældende virksomheds udstedte virksomhedsobligation, som kan anvendes til 

at udlede betadebt. Matas har imidlertidigt ingen børsnoteret virksomhedsobligationer, hvorfor metoden 

ikke kan anvendes. Den indirekte metode kræver estimering af lånerente (rd), som derefter bruges til at 

isolere betadebt via CAPM. Denne estimation kræver dog at første argument om en sammenlignelig 

virksomhed med samme kredit-rating er opfyldt, hvorved deres virksomhedsobligationer kan anvendes. Da 

de nærmeste konkurrenter ikke ligner Matas, ville denne metode ligeledes føre til en fejlbehæftet WACC. 

Denne argumentation er ligeledes begrundet ved at gennemgang af SEB’s initial coverage af Matas. Her 

blev nærmeste peers vurderet som Sa sa, Sally Beuaty, og L’Occtinaine, som alle har en markedsværdi 4x 

større end Matas. Ligeledes opererer virksomhederne på andre markeder (nogle globalt), hvilket medfører 

en anden risikoprofil, vækstprofil samt størrelse, hvorved det ikke anses som retvisende peers (se bilag 30). 

Heraf anses ingen af relationerne som anvendelige på Matas. 

Grundet ovenstående argumenter, er der valgt at benytte den alternative metode ’smoothing’ til justering 

af Matas’ beta. Metoden er udarbejdet af Professor Marshall E. Blume og er som følgende: 

𝐵𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑡𝑎:  𝛽𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 = 𝛽𝑢𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 ∗ 0,67 + 0,33 

Værdierne 0,67 og 0,33 er konstanter udledt af Blume (Blume, 1975), som 

argumenterer for at historisk data påpeger at alle virksomheders 

betaværdier går mod 1. Herigennem justeres ’raw-beta’ som udviser det 

historiske værdier, til et justeret beta, som udviser forventningerne for 

fremtiden beta, hvilket passer med budgetteringen (Bloomberg, 2017). Med udgangspunkt i ovenstående 

formel opnås Matas beta til 0,88. Det kan nævnes at Bloomberg anvender samme metode til at estimere 

deres justerede betaer. 

Figur 90, Matas beta justering 
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Markedspræmien (𝑬(𝒓𝒎) − 𝒓𝒇) 

Markedspræmien (MRP) angiver det merafkast der forventes ved en investering i markedsporteføljen. 

Spændet mellem markedsporteføljens afkast og den risikofrie rente, må derfor angive MRP. Som beskrevet 

i betaafsnittet, ændrer beta-værdierne og de underliggende faktorer sig over tid. Herved ændres 

markedsafkastet også ligeledes, da den afspejler risikoen i markedet. Da fremtiden ikke kendes endnu, 

anvendes der dog et konstant markedsafkast. MRP er en gennemanalyseret værdi, af mange professionelle 

selskaber, da værdien er kritisk for DCF-analysen. For at finde den ’rigtige’ MRP ønskes der optimalt en 

meget lang analyseperiode. Rapporten har gjort anvendelse af 9 forskellige anerkendte analyser, som 

referencepunkt, hvilke hver kommer frem til helt forskellige MRP. Årsagen hertil kan være diverse 

regnemetoder, valg af gennemsnit mv, hvilket kan analyseres gennem et helt speciale, hvorfor rapporten 

afgrænser sig til blot at benytte disse værdier. Rapporterne er desuden basseret på forskellige modne 

markeder (USA, England, Europa-, og verdens-indeks). Yderligere er der hovedsagligt anvendt et geometrisk 

gennemsnit, da dette giver det mest retvisende resultat. Andre rapporter (PwC & JPMorgan), er væsentligt 

mere videnskabelige og bruger derfor også andre regnemetoder (Dividend discount model, Constant 

Sharpe ratio mv.) for at komme frem til en konsensus.  

 
Figur 91, Forskellige analytikers udledte MRP, egen tilvirkning 

Tabellen (se bilag 31 for kildehenvisninger) illustrerer de forskellige udfald af diverse analyser og forskellige 

tidshorisonter. Det kan yderligere ses gennem Wharton, at til-vælges perioden før 1926 (første verdenskrig 

mv.) falder risikopræmien markant, med ca. 2,8%-point. Inkluderingen af disse værdier kan analyseres ud 

fra mange makroøkonomiske tendenser, hvilket igen er udenfor rapportens ramme. Herved er der anvendt 

et simpelt gennemsnit af de fundne værdier og markedspræmien er estimeret til 6,01%. 

Herved opnås der gennem CAPM et afkastkrav på 

egenkapitalen på 7,82% som illustreret i figur 92. 

Anvendensen af CAPM medfører en række antagelser og 

kritikpunkter som er beskrevet i teoriafsnittet. 

𝒓𝒆 = 𝟐, 𝟓% + 𝟎,𝟖𝟖 ∗ 𝟔, 𝟎𝟏% = 𝟕, 𝟖𝟐% 

Fremmedkapitalens afkastkrav(𝒓𝒅) 

Matas har i seneste årsrapport opgivet den effektive rentesats på deres kreditlån, som står for 99% af deres 

fremmedkapital, til 1,4%-1,5%. For at sanity-checke dette 

udsagn er de tilgængelige informationer fra regnskabet, 

ligeledes brugt til at finde fremmedkapitalens afkastkrav. Matas 

opgiver direkte deres finansielle omkostninger til 

kreditinstitutter til 40 mio. med en gennemsnitlig kassekredit 

Figur 92, Matas egenkapitals afkast krav via CAPM 

Figur 93, Matas fremmedkapitals afkastkrav 
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på 1.527 for 2015/16. Der er brugt en gennemsnitsbetragtning af kassekreditten, da renteudgiften herved 

udviser betalingerne for den løbende gæld over indeværende år. 

Omregnet med den effektiveskattesats for Matas som er højere end den reelle selskabsskat findes den 

effektive rente stadig til 2,2% og 2% for hhv. 2014/15 og 2015/16. Den beregnet værdi ud fra 

regnskabstallene burde, alt andet lige, være mere retvisende for den reelle fremmedkapitalsrente. 

Gennemsnittet over de seneste to år har været 2,7% hvilket er brugt som fremmedkapitalens afkastskrav. 

Selskabsskat 

Fra 2016 og frem er selskabsskatten blevet normaliseret til 22%. Da budgetperioden starter i 2016, har 

dette ingen virkning fremadrettet, men kun på de historiske tal, som beskrevet i regnskabsanalysen. Herved 

bruges 22% i budget og terminal perioden. 

Opsummering af WACC 

Med udgangspunkt i de ovenstående WACC-antagelser udregnes WACC 

gennem formlen 𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑫

𝑫+𝑬
∗ 𝒓𝒅(𝟏 − 𝑻) +

𝑬

𝑫+𝑬
∗ 𝒓𝒆, Matas WACC 

er dermed estimeret til 6,51%, hvilket er en væsentligt lavere end Jyske 

Bank på 8% og Morgan Stanley på 7,7%, fra hhv. januar 2017 og August 

2016.4 Matas WACC er af en meget teoretisk art, som beskrevet i 

ovenstående analyse, hvorved de fleste værdier er objektivt fundet. Dog er der forskellige holdninger til 

hvorledes, specielt MRP skal udregnes som analyseret, samt den manglede data for beta udregningen. 

Forskelle herfra kan medføre markante differencer i WACC’en og dermed værdiansættelsen, som i senere 

analyse, er fundet til at være meget følsom overfor ændringer i WACC.  

Værdiansættelse af Matas A/S 
På baggrund af den identificeret WACC, samt budgettering er Matas blevet værdiansat, gennem den 

Diskonterede Cash-flow model (DCF) og Economic Value Added-modellen (EVA). Den sekundære EVA mode 

benyttes i samspil med DCG for at kunne validere hinanden. Det er således et krav, at modellerne giver 

samme resultat, da der ellers foreligger en fejl i værdiansættelsen. 

DCF-modellens værdiestimat beregnes på en tilbagediskontering af de budgetterede fremtidige frie cash 

flows, FCFF, og beregnes som: 

 𝐸𝑉2015/16 =
𝐹𝐶𝐹𝐹2016/17

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)1
+
𝐹𝐶𝐹𝐹2017/18

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2
+
𝐹𝐶𝐹𝐹2018/19

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)3
+
𝐹𝐶𝐹𝐹2019/20

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)4
+
𝐹𝐶𝐹𝐹2020/21

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)5
+
𝐹𝐶𝐹𝐹2021/22

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)6
(
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)
∗

1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)6
) 

Det frie cash-flow er et udfald pengestrømende i Matas. Her tages NOPAT, tillagt tidligere afskrivninger, +/- 

ændringer i netto-arbejdskapitalen og investeringer i anlægsaktiver. FCFF udviser dermed cash-flow i 

virksomheden eksklusiv finansieringsomkostninger i form af renter og dividender. Nutidsværdien findes 

herved at tilbagediskontere de fremtidige FCFF med rentesatsen fundet gennem WACC, der afspejler de 

vægtede offeromkostninger til samtlige kapitalkilder i virksomheden. Nedenfor er resultaterne af DCF-

værdiansættelsesmodellen illustreret. 
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Figur 94, Matas WACC, opsummering 
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Figur 95, Værdiansættelse af Matas A/S vha. DCF-modellen 

Da DCF ikke giver et overblik over hvornår der skabes og destrueres værdi, som beskrevet i modelkritikken, 

kan dette ses ud fra EVA-modellen, (og/eller ROIC fra budgetteret år) hvorfor denne er valgt til at validere 

og ’sanity-checke’ DCF-analysen. EVA-modellen anvender fremtidige budgetteret EVA-flows, 

tilbagediskonteret med førnævnte WACC. 

𝐸𝑉2015
16
= 𝐼𝑛𝑣. 𝑘𝑎𝑝2015/16 +

𝐸𝑉𝐴2016/17

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)1
+
𝐸𝑉𝐴2017/18

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)2
+
𝐸𝑉𝐴2018/19

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)3
+
𝐸𝑉𝐴2019/20

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)4
+
𝐸𝑉𝐴2020/21

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)5
+
𝐸𝑉𝐴2021/22

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)6
(
𝐸𝑉𝐴𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)

∗
1

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)6
) 

EVA udregnes ved NOPAT fratrukket kapitalomkostningerne (afkastkravet på den investeret kapital). 

Herved skabes værdi hvis NOPAT genererer et højere afkast på aktiverne end WACC, hvilket giver en positiv 

værdi for indeværende år. Nedenfor er resultaterne af EVA-værdiansættelsesmodellen illustreret. 

 
Figur 96, Værdiansættelse af Matas A/S vha. EVA-modellen 

 På baggrund af de to modeller kan det konkluderes at Matas Enterprise value (EV) primo 2015/16 er 6.396, 

hvor 30,6% af værdien stammer fra budgetperioden og 69,4% fra terminal perioden. Egenkapitalsværdien 

findes her ved at fratrække for den nettorentebærende gæld på -1.316, hvorved EK er vurderet til 5.080. 

Hertil divideres værdien ud på de udstedte aktier (40.291.492). Matas aktiekurs er dermed estimeret til 

126,1 DKK. 

Aktiekursen er her beregnet til primo 2016/17 værdier, men da vi befinder os er over 11 måneder inde i 

regnskabsperioden til dags dato, korrigeres EK herefter. Da Matas yderligere i mellemtiden har udbetalt 

udbytte i Q1 2016/17 på 246 mio. DKK er der ligeledes trukket udbytte ud af egenkapitalen. Egenkapitalen 



 74 

er derfor fratrukket omkostningen til udbytte og derefter fremdiskonteret med CoE (cost of equity) til 15. 

marts 2017. Herved bliver EK udledt således: 

𝐸𝐾15.𝑚𝑎𝑟𝑡𝑠 2017 = (𝐸𝐾𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜2016
17

−𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒2016
17
) ∗ (1 + 𝐶𝑜𝐸)

𝑑
365 = (5.080 − 246) ∗ (1 + 7,82%)

348
365 = 5.580 𝐷𝐾𝐾𝑚 

Ud fra de regulerede værdier er Matas aktiekurs pr. 15. marts vurderet til 

128,9 DKK.  

Matas aktien åbnede d. 15 marts i kurs 99, hvorfor kursestimatet på 128,9 

konkludere at aktien handler til en underkurs på 30,2%. Med en aktiekurs 

på 128,9 kan det ligeledes konkluderes at rapporten ligger i den høje ende 

i forhold til analytikere fra Danske bank (Poul Ernst Jessen), ABG Sundal 

Collier (Michael K Rasmussen) og Jyske Bank (Frans Høyer) som hhv. har 

estimeret aktiekursen til 110kr, 100kr og 145kr5. Den højere varians fra 

100-145 (45%) fra professionelle analytikere påpeger ligeledes det svære 

marked Matas står overfor i fremtiden, hvorfor forventningerne hertil kan 

være meget forskellige. 
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Figur 97, Matas reguleret aktiekurs 
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Ud fra værdiansættelsen er der udregnet en række nøgletal for at ’sanity-checke’ 

estimeringen. Disse er illustreret i figur 98. Heraf kan det aflæses at Matas 

forventes at handle til en P/E på 14,8 ud fra 2016/17 budgetteringen. Dette 

stemmer overens med forventningerne til prisen for en virksomhed i Matas 

branche, ligesom nøgletallene ligger tæt op af gennemsnittet af estimaterne for 

de professionelle analytikere på 126. Årsagen til den højere multipel skyldes at 

rapportens estimering, som tidligere nævnt, ligger i den høje ende. Yderligere 

stiger P/E til 15,8 i 2018/19 hvilket igen stemmer overens med analytikernes 

forventninger, hvor deres stiger til 13.  

Target kapital strukturen, der blev defineret i WACC afsnittet, ligger meget tæt på 

den realiseret kapitalstruktur gennem værdiansættelsen. Her blev den analyseret 

til at variere fra 77% til 80% egenkapital for perioden 2014/15 til 2015/16. Herved 

verificerer estimeringerne ligeledes med en værdi på 79% egenkapital og 21% gæld. 

Følsomhedsanalyse 
Værdiansættelsen af Matas er primært baseret på DCF-analysen, hvorfor efterfølgende 

følsomhedsanalysen udelukkende fokuserer på denne. DCF-analysen afhænger af forskellige kritiske 

værdier, hvor en mindre ændring af disse kan medfølge en drastisk ændring af den estimerede værdi. 

Følsomhedsanalysen udarbejdes ved at justere WACC NOPATterminal, FCFFterminal og terminalvæksten (g) 

+/- 20% under en antagelsen og alt andet forbliver konstant.  

Ændringen i de afhængige variabler kan ses til højre i 

figur 99. Herfra kan det konkluderes at en ændring i 

terminalvæksten har en begrænset indflydelse på 

aktiekursen, hvorimod de 3 andre variabler ændre 

udkommet bemærkelsesmæssigt. Her har WACC’en 

den klart største påvirkning hvor en ændring på +/- har 

en indflydelse på aktiekursen på hhv. -26% til 47%. 

WACC’en er, som beskrevet tidligere, af en usikker art, 

hvorfor determinationen af denne kan have en 

markant indflydelse på Matas. 

Best/worst-case og Scenarieanalyse 

De to mest indflydelsesrige parametre er vurderet til WACC og NOPATterminal, hvilket kan aflæses på figur 

100, da de har den største indflydelse på aktiekursens værdi. Ligesom hidtidige beregning, beregnes 

værdierne under antagelsen om alt andet konstant. Herved opnås en dybere forståelse af hvordan 

modellen påvirkes af en ændring samtidig i de to variabler, og dermed bedre forstå intervallet for 

aktiekursen. 

Nedenfor er udviklingen i aktiekursen ved ændring af de to parametre illustreret. Her kan det aflæses af det 

grønne område at best-case scenarierne ville resultere i en aktiekurs i intervallet 201,6 til 236,5 hvorimod 

det røde område viser worst-case scenarierne med lave aktiekurser på 72,6 til 83,9. 
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Figur 98, Matas 
budgetterede nøgletal 

Figur 99, Matas ændring i aktiekurs, ved ændring af kritiske 
variable i DCF-analysen 
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Den store forskel på worst-case og best-case, som er næsten tre gange højere end worst-case, udviser igen 

at analysen er meget følsom overfor små ændringer i de vigtigste parametre. 

 
Figur 100, Matas følsomhedsanalyse 

Fra figur 100, kan de ligeledes aflæses at en WACC i intervallet 5,21% til 7,81% (+/-20%) medfører en 

markant variation i aktiekursen på 72,6 til 236,5 DKK. Worst-case scenariet for WACC med 7,81%, svarer til 

en WACC tættere på de førnævnte analytikers fra Morgan Stanley (7,7%) og Jyske Bank (8%), men en 

aktiekurs væsentligt under deres forventninger. Herfra kan de igen konkluderes at estimeringen af WACC 

kan være vital for værdiansættelsen, og differencer fra andre analytikere kan ændre aktieværdien 

bemærkelsesmæssigt. 

Best-case scenariet med en aktiekurs på 236,5 DKK, skal forstås som en situation hvor de interne og 

eksterne forhold udvikler sig bedre end antaget. Såfremt Matas skulle svare på konkurrencesituationen i 

markedet væsentligt bedre end antaget, samt den generelle økonomi og forbrugsadfærd i Danmark 

udvikler sig mere gunstigt for Matas. Implicit vil truslen fra Normal vise sig at være lavere end forventet og 

dermed mere gunstige omsætningsvilkår, samt at truslen for e-handlen ikke vil kannibalisere Matas 

marginer/forbruger segment i samme grad som forventet.  Yderligere vil BNP-realvæksten og 

privatforbruger ligeledes udvikle sig bedre end forventet af diverse analyser, fundet gennem PEST-

analysen. Slutteligt kunne der også åbnes op for apoteksmonopolet i best-case scenariet som ville have en 

enorm positiv indvirkning på NOPATterminal for Matas. 

Worst-case scenariet på 76,5 DKK, antages som den modsatte situation, hvor de eksterne og interne 

forhold er undervurderet. Implicit vil Normal vise sig at udgøre en langt større trussel end antaget, samt e-

handlens hårde margin-pres vil udfordre Matas NOPAT-margin hårdere end forventet. Herved kræver 

konkurrencen flere kræfter og dermed også en øget investeringssum. Ligeledes kan apoteksmonopolet 

udvise sig at gå i stilstand og forbrugeren fravælger Matas MediCare segment. 

I bilag 35 er aktiekursen følsomhed overfor WACC og NOPATterminal grafisk illustreret. 
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Delkonklusion 
Matas er i ovenstående afsnit blevet værdiansæt på baggrund af gennemgået DCF- og EVA-model. Disse 

anvender begge WACC som diskonteringsfaktor, som blev analyseret i første del af afsnittet. Matas’ 

virksomhedsspecifikke diskonteringsfaktor (WACC), udgøres af egenkapitalens afkastkrav samt 

fremmedkapitalens afkastkrav. Matas egenkapitals afkastkrav blev fastsat gennem CAPM modellen til 

7,82%, samt fremmedkapitalens afkastkrav blev estimeret til 2,7%. Fremmedkapitalens afkastkrav blev 

fundet gennem en gennemsnitsberegning af Matas udestående gæld, set i forhold til de betalte renter på 

denne. Disse værdier blev herefter vejet efter kapitalstrukturen på markedsværdien af egenkapital, til 77% 

egenkapital og 23% fremmedkapital, hvorved WACC blev udledt til 6,51%. 

DCF-model anvendte herefter forrige budgetteret frie cash-flows (FCFF) tilbagediskonteret med WACC’en 

for at finde nutidsværdien for budget- og terminalperioden, hvorved Matas enterprise value (EV) kunne 

udledes. Ligeledes anvendte EVA-modelen forrige budgetteret investeret kapital og NOPAT samt WACC for 

at estimere Matas EV. Af de tilbagediskonterede værdier fremgik det at Matas EV er estimeret til 6.396, 

hvorved aktiekursen primo 2015/16 er værdiansat til 126,1 DKK. Heraf afkom 30,6% af den samlet EV fra 

budgetperioden og 69,4% af terminal perioden. Ved at korrigere egenkapitalen for udbytte udbetalt i 

indeværende år samt en fremdiskonterings til dags dato (15. marts) er Matas aktiekurs værdiansat til 128,9 

DKK. 

Af følsomhedsanalysen fremkom det, at Matas’ vurderet aktiekurs er specielt sensitiv overfor ændringer i 

WACC og NOPAT i terminalperioden. En samtidig simulation af disse to vitale parametre, belyste endvidere 

at en ændring på +/-20% i disse, kunne ændre estimater af aktiekursen markant. Her udviste worst-case et 

estimat på 72,6 DKK og best-case et estimat på 236,5 DKK – Næsten 300% forskel fra lav til høj. Denne 

følsomhed afspejlede endvidere afhængigheden af de, til dels, subjektive forventninger analyseret gennem 

opgaven til Matas fremtid, samt vurdering af den teoretiske værdi WACC. Den udledte WACC viste sig 

desuden til at ligge væsentligt under andre analytikers estimater. 

Matas aktiekurs åbnede d. 15 marts i kurs 99, hvorved estimatet på 128,9 DKK finder Matas aktien pr. dags 

dato handler til en underpris på 30,2%. 
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Konklusion 
Formålet med afhandlingen har været, at finde den teoretiske værdi af Matas A/S aktier pr. 15. marts 2017. 

Indledningsvis blev virksomhedens kort beskrevet, hvoraf det afkom at Matas opererer på fem primære 

segmenter; Mass-Beauty, High-end Beauty, Vital, Material, samt MediCare, og derudover to sekundære 

segmenter; Øvrigt og Salg til associerede butikker. Heraf fremkom det at de primære segmenter udgjorde 

over 95% af den samlede omsætning i 2015/16, samt at salg til associerede butikker er direkte korreleret 

med salget fra de primære segmenter. Yderligere blev det fastslået at Matas sidste butik i udlandet 

(Sverige) blev lukket ned i maj 2015, hvorved virksomheden udelukkende opererer i Danmark.  

Med udgangspunk i ovenstående viden kunne første delspørgsmål af afhandlingen begyndes: ”Hvilke 

faktorer på makro- og mikro-niveau vil påvirke Matas fremtidige vækst og strategiske position?” Her 

fremkom det af PESTLE-, Porters Five Forces- og Værdikæden analysen, at Matas står overfor to 

brandpunkter i fremtiden – Butikskæden Normal A/S og e-handel, hvilke blev analyseret enkeltvis senere. 

PESTLE-analyse fandt, at Matas pres på apotekssektoren, sammen med den nylige lempelige udvikling i 

denne, skaber en stor optioner for Matas. I 2016 åbnede regeringen op for shop-in-shop løsninger for 

apoteker, hvorved Matas langsomt prøver at penetrere markedet. Såfremt dette skulle lykkes i fremtiden, 

er omsætningsvækstsmulighederne store. Yderligere, da over 22% af alle ansatte er lærlinge i Matas, blev 

refusion (løntilskud til lærlinge) analyseret. Disse blev vurderet til at have en positiv indflydelse på Matas 

omkostninger i fremtiden, da de vil stigere relativt mere end de forgående år. Desuden blev den danske 

økonomi, samt Matas branche analyseret. Her fandt afhandlingen positive tendenser i både den danske 

økonomi og det danske privatforbrug, hvorved der forventes positive markedsvækstrater i den nære 

fremtid. Yderligere blev det belyst at den danske forbruger har skiftet forbrugsadfærd den seneste tid mod 

en mere prisopmærksom-, discount- samt sundhedsorienteret adfærd, hvilket blev vurderet til både en 

trussel og en mulighed. Slutteligt blev Danmarks største forbrugerklub Club Matas vurderet til at kunne 

have en positiv indvirkning på Matas gennem ’big data analysis’, samt at prissammenligningssider gør 

priserne på markedet meget transparente.  

I den efterfølgende Porters Five Forces-analyse, blev Matas konkurrentmiljø analyseret. Udviklingen i e-

handlen medfører et markedet med lave kapital krav og dermed en intensiveret konkurrence. Yderligere 

blev der fundet, at andre store internationale brands, heriblandt Rituals og Sephora, langsomt prøver at 

penetrere det danske marked, og dermed udfordrer Matas. Samtidig er Matas en detailforhandler, som 

hovedsagligt videresælger andre leverandøres produkter, hvorfor forbrugerens præferencer primært anses 

for homogene. Herved, gennem den øgede konkurrence, opstår der flere muligheder for at forbrugeren kan 

købe identiske produkter, hvorved priskonkurrence bliver kraftigt intensiveret. Denne effekt bliver 

yderligere forstærket af den ’nye’ succes discountkæde Normal A/S, som har haft vækstrater på over 330% 

de seneste år (1.716% fra 2013 til 2014). Derfor forventes konkurrenceintensiteten at øges markant i den 

nære fremtid. Matas egne produkter, som står for 16% af deres samlet omsætning, skaber dog en mindre 

komparativ fordel. 

Slutteligt fandt værdikædeanalysen frem til at Matas, til dels, er afhængig af få store leverandører, hvor en 

af dem producerer samtlige af deres egne mærker. Herigennem står Matas svagt overfor leverandørerne, 

da de er dybt afhængige af dem. Yderligere har Matas de seneste år udvist en dårlig intern lagerstyrelse, 

hvor der er bundet for mange penge i lageret, og dermed dårligere cash-flows. Matas’ stærke brandværdi 

sammen med et højt serviceminded personale blev desuden vurderet til at skabe en styrke overfor 
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konkurrenterne. Denne styrke blev ligeledes belyst gennem en øget krydssalgseffekt de seneste år selvom 

trafikken i butikkerne er faldet, grundet den øget konkurrence. 

Normal analysen fandt en gennemsnitlig prisforskel på op til 78,6% ved køb af identiske produkter i deres 

butikker fremfor Matas. Herved bliver Matas markant udfordret, og får svært ved at opretholde deres høje 

marginer. Ligeledes viste den aggressive ekspansionsstrategi fra Normal, at Matas står til at tabe væsentlige 

markedsandele i den nære fremtid. 

E-handels-analysen fandt ligeledes en gennemsnitlig prisforskel på op til 24,6% ved at fravælge Matas, 

hvorved marginerne bliver yderligere presset nedad. Samtidig viste det sig at e-handel er steget med 70% 

på 4 år, samt forventninger om identiske, hvis ikke højere, vækstrater i fremtiden. Herved bliver 

pristransparensen kontinuerligt øget og ligeledes bliver Matas presset på priserne. 

Efter at have udarbejdet den strategiske analyse, forsatte afhandlingen med at besvare delspørgsmål to: 

”Hvordan har Matas regnskabsmæssige udvikling været de seneste år?” 

For at besvare dette blev Matas’ regnskaber for perioden 2010/11-2015/16 indledningsvist reformuleret. 

På baggrund af disse reformuleringer kunne der gennemføres en rentabilitetsanalyse. Rentabilitetsanalysen 

udviste en stigning i egenkapitalsforrentningen (EKF) på 2,1%-point over perioden hvor kun 2013/14 

udviste en negativ vækst. Dette blev dog antaget, som stærkt korreleret med børsnoteringen af 

virksomheden, som empirisk har vist sig at være et udfordrende år. Årsagen til den forbedret EKF blev 

identificeret udelukkende at skyldes ROIC (bidrog med 115,2% af EKF udviklingen), som er steget 2,6%-

point over perioden. Fremmedkapitalen blev positivt påvirket af et forbedret SPREAD, men blev dog helt 

udvandet af den negative udvikling i FGEAR, hvorved den bidrog til -15,2% af udviklingen i EKF. Herved er 

Matas kontinuerligt blevet mere afhængig af egenkapitalen. Gennem Dupont-Pyramidens niveau 4 (Trend- 

and Common-size analyse) blev de primære driver bag EKF analyseret. Årsagen til den forbedret EKF blev 

identificeret til at skyldes en faldende investeret kapital, samt en forbedret omsætning og NOPAT-margin. 

NOPAT-marginen viste sig dog at være kunstigt påvirket af en faldende selskabskatte-sats, hvor EBITDA- og 

EBITA-marginerne var faldet for perioden, hovedsagligt grundet øget personaleomkostninger.  Yderligere 

viste det seneste år (2015/16) et fald i omsætningen, hvorved nyere tid tyder på en sværere periode. 

Med udgangspunkt i ovenstående strategiske- og rentabilitetsanalyse, er det blevet muligt at udarbejde et 

budget for Matas og dermed besvare tredje og sidste delspørgsmål: ”Hvorledes ventes den 

regnskabsmæssige udvikling at være i de kommende år?” Her forventes der for der for perioden 2016/17 - 

2021/22 en omsætningsvækst på hhv. 0,68%, 1,5%, 1,58%, 1,56%, 1,79% og 1,87% hvorefter 

terminalperioden træder i kraft med 2%. Årsagen til de lave vækstrater, som er langsomt stigende skyldes 

primært de to brandpunkter fra PEST-analysen, Normal og e-handel. Her forventes omsætningen at blive 

påvirket negativt i den nære fremtid, hvorefter markedet langsomt stabiliseres igen. Effekten af Normal kan 

aflæses i Mass-Beauty segmentet, som kannibaliserer store dele af kunderne de to kommende år, hvorefter 

Matas langsomt genvinder normale omsætningsvilkår. E-handelseffekten påvirker samtlige segmenter, 

hvor specielt High-end Beauty vil blive påvirket af den øget priskonkurrence. Yderligere forventes brutto-

marginen at falde over de kommende år grundet den øgede pristransparens. Denne forventning blev 

yderligere bekræftet af empirisk evidens fra Irma (service minded) og Rema 1000 (discount), hvor Irma gik 

fra en bruttomargin på 18,3% til 10,7% efter introduktionen af discount. Den stagnerende vækst medfører 

ligeledes en forventning om en relativ øget omkostning til personale, da disse forventes at stige med 
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markedsvæksten, hvilken er over Matas’ niveau. Herved forventes en faldende NOPAT-margin fra 10,8% i 

2016/17 til 8,1% i 2021/22. Sammenholdt med forholdsvise små ændringer i arbejdskapitalen forventes 

Matas at genere positive frie cash-flows for perioden på hhv. 311 DKKm, 452 DKKm, 438 DKKm, 423 DKKm, 

411 DKKm og 400 DKKm, samt en frit cash-flow fra terminal perioden på 292 DKKm. 

Ud fra budgetteringen kunne afhandlingens problemformulering besvares: “Hvad er den teoretiske værdi 

af Matas A/S aktier pr. 15. marts 2017?” Her blev Matas virksomhedsspecifikke tilbagediskonterings faktor 

(WACC) defineret. Ud fra CAPM blev egenkapitalens forrentning estimeret til 7,82% samt en 

fremmedkapitalsforrentning på 2,7%. Disse vægtes med Matas ’target kapitalstruktur’ på hhv. 77% 

egenkapital og 33% fremmedkapital. Herved blev Matas WACC udledt til 6,51%. Gennem DCF- og EVA-

modellerne blev Matas forventede FCFF og EVA-værdier tilbagediskonteret med WACC’en for at udlede 

Matas aktiekurs primo 2015/16 til 126,1 DKK. Denne værdi blev herefter reguleret for udbytte betalinger i 

indeværende år samt fremdiskonteret til dags dato, 15. marts 2017. Matas blev dermed værdiansat, ud fra 

en base-case værdi, til 128,9 DKK. 

Den efterfølgende følsomheds- og scenarie analyse illustrerede desuden afhængigheden af diverse vitale 

parametre og samlet subjektive forventninger til Matas fremtid. Her fandt afhandlingen at en ændring i 

WACC og/eller NOPATterminal på +/- 20%, kunne medføre en aktiekurs i intervallet 72,6 – 236,5 DKK. Den 

store difference belyste den store usikkerhed ved værdiansættelsen, samt svære fremtid for Matas, 

hvorved en ændring i den usikre fremtid kan ændre værdien markant.  

Matas aktien åbnede d. 15. marts 2017 i kurs 99 DKK, hvorved estimatet for Matas på 128,9 DKK finder at 

Matas sælger til en underkurs på 30,2%. 
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Bilag 

Bilag 1 – Segment kategorisering 
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Bilag 2 - Fuld liberalisering af apotekssektoren 

Daværende sundhedsministeren Nich Hækkerup afviste i juni 2014 en fuld liberalisering af apotekssektoren 

skulle finde sted. Dog er der et pres for omverdenen i form af Både Dansk Erhverv, Forbruger- og 

Konkurrencestyrelsen og Forbrugerrådet Tænk samt løbende udskiftning af ministre som kunne åbne op for 

markedet. Derfor er det en mulighed som ikke kan ignoreres og er derfor blevet analyseret dybere. 

Såfremt apotekssektorens monopol skulle blive 

ophævet i fremtiden, ville Matas stå over for en 

kæmpe mulighed i at udnytte det store apoteker 

marked. Markedet genererede i 2015 en 

omsætning på 11,4 mia. kr. om året. Hvoraf kun 

8% heraf var håndkøbslægemidler (nuværende 

tilgængelige marked for Matas (en 

markedsudvidelse på 11,4 − 0,35 ≈ 11𝑚𝑖𝑎). Set i 

forhold til Matas nuværende marked som har en 

værdi omkring 8,5 mia.7 Ville åbningen af apoteksmarkedet mere end at fordoble indtægtsmulighederne 

for Matas. 

Historisk set har der været en negativ udvikling i omsætningen siden 2010, trenden er dog vendt i de 

seneste par år med positive stigning fra 10,9 til 11,4 mia. kr. 

Årsagen hertil skyldes at der de seneste år har været en del 

patenter som er udløbet på meget anvendt receptpligtig 

medicin.8 Heriblandt udløb Viagra® i 2013, hvilket medførte at 

prisen på under et år faldt med næsten 97%9. Dog er 

bruttoavancen i apotekssektoren udelukkende kunstigt 

opretholdt vha. lovmæssige aftaler mellem staten og 

apotekerne, hvilke afholdes hvert andet år. Dette kan ses i den 

enormt positive udvikling i bruttomarginen hvorved markedet, 

selv med den nedsatte omsætning, har udvist en særdeles 

lukrativ udvikling i perioden 2005-2014. Her ses det at den 

relative øgning i marginen er steget med ca. 28%  

Da Matas allerede har en veletableret butiksinfrastruktur 

ville det ikke kræve betydelige investeringer at 

implementere apotekerne. Herved ville Matas derfor let 

kunne penetrere markedet, og gøre gavn at det enorme 

marked. 

  

                                                           
7
 Matas prospekt (2013) 

8
 Lægemidler i Danmark s. 72 

9
 http://www.apotekerforeningen.dk/presse-og-

nyhedsbreve/nyhedsbreve/Arkiv_Nyhedsbreve/11092013_konkurrence_giver_prisfald.aspx 

Figur, Omsætning på apotekssektoren, kilde: Lægemidler i 
Danmark 

Figur, Omsætningsudviklingen på apoteksmarkedet, 
kilde: Lægemidler i Danmark 
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Bilag 3 – Matas butiksnetværk 
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Bilag 4 – Personalefordeling  
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Bilag 5 – refusionsforøgelser  
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Bilag 6 – Branchernes omsætning fordelt på varegruppen: Kosmetik og 

toiletartikler  

 
  



 93 

Bilag 7 – Privatforbrug I Danmark 

Finansministeriets forventninger: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke banks forventninger: 

 

 

Danske erhvers forventninger: 
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Bilag 8 – Sundhedsreguleringer  

Kosmetik- og lægebranchen har i mange år brugt konserveringsmidler til at forhindre en række bakterier 

samt svampe i at sprede sig i deres produkter, heriblandt i shampoo, cremer og makeup. Derimellem har 

parabener været i brug siden 1920erne som et af de væsentligste præparater, hvilket har sat meget fokus 

fra omverdenen på disse (A-apoteket.dk, 2016). Som konsekvens af presset fra omverdenen er 

myndighederne juridisk trådt ind i billedet om konserveringsmidler, hvor bl.a. en række parabener (5 ud af 

9) er blevet ulovliggjort grundet sundhedsfarlige risici. Derudover er de resterende 4 blevet tillagt en 

koncentrationskvote i produkterne, samt et forbud mod børn under 3 år for at anvender propyl- og 

butylparaben (Fødevareministeriet, mst.dk). Konklusionen heraf, er et tydeligt trend imod 

sundhedsskadelige konserveringsmidler fra omverdenen, hvor staten regulere lovgivningen af disse. 

Kosmetikbranchen reagerede på den negative omtale af parabener ved at skifte de udskældte parabener 

ud med Methylisothiazolinone (MI) i mange af deres produkter. En kontinuerlig eksponering til MI har vist 

sig at have alvorlige allergifremkaldende konsekvenser for forbrugeren, men det har ikke været muligt at 

isolere reaktionen til det enkelte præparat før nu. Den 5. april 2016 vedtog EU at forbyde MI i 

hudprodukter såsom deodoranter, cremer, make-up mv (Astma-allergi.dk, 2016). Vedtægten er herefter d. 

12. februar 2017 trådt i juridisk kræft (Fødevareministeriet, mst.dk, 2017). Konsekvensen heraf er et meget 

uigennemsigtigt marked, hvor en godkendt EU stempling ikke direkte medfører et produkt der ikke er 

sundhedsfarligt. Analyser viser af den danske forbruger ikke selv kan agere udenom de sundhedsskadelige 

produkter, hvor branchen selv vurdere: 

"Kosmetikbranchen som helhed tilkendegav, at den ikke mener, at forbrugerne har en forståelse af, hvad 

økologiske og naturlige anprisninger og mærkningsordninger betyder" (Fødevarestyrelsen, 2017). 

Her blev der for nyligt testet en række ”økologiske” produkter hvor 44% viste sig at indeholde parfumer, 

heriblandt Matas Natur. (Fødevareministeriet, livsstil.tv2.dk, 2017) Det uigennemskuelige marked kan 

munde ud i en mulighed, ved at give forbrugeren den rigtige service og vejledning, som Matas gør gennem 

deres materiellister. Derudover er der også en trussel i form af produktsortimentet i butikkerne, som kan 

blive gjort ulovligt.  

Matas har yderligere fokus på at oplyse forbrugeren gennem svanemærkede produkter, hvor de sælger 

over 130 svanemærket egen-varer, samt et ønske om at øge andelen heraf (Matas.dk, 2017) 
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Bilag 9 – Google eksempel på prissammenligning 
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Bilag 10 – Definering af Matas konkurrenter og Miljø 

I følgende porters five forces, ønskes det hovedsaglige at analysere Matas primære konkurrence miljø. 

Matas konkurrerer som beskrevet i PESTEL-analysen med flere brancher, hvor andre kosmetikbutikker 

udgør den største andel og ses derfor som den primære konkurrence. Yderligere er apotekerne beskyttet af 

apotekerloven, som sikrer dem monopol på recept-medicin, hvorfor disse ikke er i direkte konkurrence 

med Matas.  

Matas har kalkuleret deres egen andel på deres primære segment Beauty til at være omkring 40% i 

2015/16, og er den eneste store spiller på markedet. De nærmeste konkurrenter er Normal, Helsam, The 

Body Shop og Sephora10. Fælles for disse 4 konkurrenter er deres resultat, hvor de kun opgiver kun deres 

omsætning på bruttofortjeneste niveau. Herved må deres omsætning må være under 313 mio. jf. 

årsregnskabsloven § 32 & 7. Med andre ord udviser Matas med en omsætning på 3.426 mio. deres klare 

dominans på markedet. Ud fra dette defineres markedet som et delvist monopol. 

De 4 virksomheder er hurtigt beskrevet for at identificere deres konkurrence område, størrelse, samt 

trussel. Virksomhederne er opstillet i rækkefølge efter største trussel. 

Normal: Normal er en ung dansk virksomhed som blev grundlagt i 2013, og har siden haft en enorm succes 

og vækst med dets produktsortiment. Hovedsegmentet er Mass Beauty, (som udgør over 33% af Matas 

omsætning) hvor de igennem parallelimport ønsker at udbyde den billigste pris på markedet. Herved er 

hovedkonkurrenceparameteret prissætning. Ved seneste årsregnskab for 2015 havde Normal en 

bruttofortjeneste på 72,3 mio. kr.11, (en vækst på over 300% set i  forhold til året før) og er dermed den 

største konkurrent til Matas. Ultimo 2016 ejer Normal 76 butikker med over 1.000 ansatte og forventer 

endnu en kæmpe omsætningsvækst i 2016.fsd 

The Body Shop (TBS): TBS blev grundlagt i England 1976 og åbnede senere deres først danske butik i 1981. I 

dag er TBS en stor international virksomhed som udelukkende sælger deres eget produkt med 

bæredygtighed og CSR som grundprincipperne. De har mere end 3.000 butikker fordelt på 64 lande, og en 

omsætning på over 1$ mia. Herved har de en kæmpe kapitalryg, men er dog allerede forholdsvis 

velintegreret i den danske detailhandel, med 40 butikker12. Grundet dette anses TBS ikke som en stor 

trussel for Matas. TBS sælger skønhedsprodukter indenfor hele Beauty segmentet, og konkurrer dermed 

med over 71% af Matas omsætning. TBS har et begrænset bruttoresultat på 45,5 mio. i Danmark (2015), 

med et meget lavt (456.000) og faldende resultat på bundlinjen13. Dermed er TBS den 3 største, men mere 

væsentlige konkurrent. 

Helsam: Helsam er en dansk virksomhed som blev grundlagt i 1985 med en vision om at starte en 

indkøbsforening for helsekostbutikker i Danmark. I dag er det den største helsekostkæde i Danmark med 24 

forretninger samt en webshop og 60 samarbejdsforhandlere som sælger deres produkter. Deres vision er at 

sælge kvalitets helse-produkter og være den førende indenfor segmentet. Helsam sælger over 10.000 

                                                           
10

 Matas prospekt (2013) s. 47 
11

 http://www.proff.dk/firma/normal/roskilde/-/50103048-0/ 
12

 https://www.thebodyshop.com/da-dk/ 
13

 http://www.proff.dk/firma/the-body-shop/taastrup/detailhandel/13407637-1/ 
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varenumre og har den største danske helse-webshop14. Herved konkurrerer Helsam hovedsagligt på Matas 

Vital segment, som udgør ca. 11% af Matas omsætning. vha. differentierede luksus helseprodukter. Helsam 

havde en bruttofortjeneste på 69,8 mio. kr, i 2016, og er dermed den andenstørste konkurrent.15  

Sephora: Sephora er en fransk kosmetik gigant grundlagt i 1969. Virksomheden er den klart mest 

sammenlignelige med Matas, hvor den sælger en lang række kosmetikvarer, samt deres eget label. De 

omsatte for over 4$ mia. i 2013 og er derfor også den største af alle virksomheder. I 2010 åbnede deres 

første danske butik og har i dag kun 2 i landet. Dermed kan Sephora udgøre en stor trussel grundet deres 

produktsortiment samt kapitalryg, såfremt de ønsker at videre ekspandere deres virksomhed i Danmark. 

Sephora leverede i 2015 en bruttofortjeneste på 15,1 mio. i Danmark, dog med et stort underskud på 

bundlinjen, ligesom de 2 foregående år.16 

Rituals: Rituals er en større Hollands kosmetikkæde grundlagt i 2000. Virksomheden markedsfører sig ved 

udelukkende deres egne brands under luksuriøse og høj-kvalitets sundheds- og kosmetik produkter. Kæden 

har 485 butikker i 27 lande, og kan dermed udfordrer Matas på størrelsen. I september 2016 åbnede de 

deres 2 første butikker i Danmark, med ønske om at åbne yderligere 3817. Rituals konkurrerer på samme 

produktsegmenter som Matas, hvorfor de anses som en væsentlig fremtidig konkurrent. 

  

                                                           
14

 http://www.helsam.dk/om-helsam 
15

 http://www.proff.dk/firma/helsam-as/s%C3%B8nderborg/engroshandel/13392171-1/ 
16

 http://www.proff.dk/firma/sephora-danmark-aps/k%C3%B8benhavn-k/detailhandel/14641431-1/ 
17

 http://detailfolk.dk/detailnyheder/ny_kosmetik-kde_udvider_i_danmark.html 
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Bilag 11 – Prissammenligning på egne-førte produktlinjer 

  

Uddrag (Bodylotion): 
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Bilag 12 – Den forenklet værdikæde – Handelsvirksomheder 

 

 
 http://afs1.systime.dk/index.php?id=145 
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Bilag 13 – Normal A/S regnskaber 
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Bilag 14 – Prissammenligning mellem Matas og Normal 
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Bilag 15 – Varekategoriseret fordeling af E-handel under ’varer’ segmentet 

 

 

  



 103 

Bilag 16 – Mailkorrespondance med Søren Mølbak 
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Bilag 17 – Prissammenligning mellem Matas og internettet 
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Bilag 18 – Matas officielle resultatopgørelse 
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Bilag 19 – Matas officielle balance 
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Bilag 20 – Kvartals-resultatopgørelse 
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Bilag 21 – Kvartal balance 
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Bilag 22 – Reformuleret kvartalsbalance 
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Bilag 23 – Oversigt over rentabilitetsnøgletal  
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Bilag 24 – DuPont-pyramiden, niveau 2 & 3 

DuPont-Pyramiden, niveau 2 

Dekomponering af ROIC 

Afkastet på den investeret kapital ekskluderer finansielle tal og fokuserer dermed på de interne resurser til 

at skabe værdi for investoren. Ud fra figuren nedenunder, kan de forskellige faktorer som påvirke ROIC 

aflæses. AOH har været stødt stigende gennem hele analyseperioden og er dermed gået fra 0,73 til 0,85. 

Med andre ord er den gennemsnitlige binding af investeret kapital gået fra 501 dage til 431, en markant 

forbedring. 

Matas evne til at omsætte deres varer til overskud er 

ligeledes blevet forbedret selv under en faldende 

omsætningsvækst. Implicit er Matas blevet bedre til at 

skabe overskud gennem deres marginer. Her kan det 

bemærkes, at på EBIT-niveauet for Matas er identisk 

med 2010/11 samt faldet 0,3% fra sidste år. 

Regnskabets forbedring skyldes derfor en lavere skat, 

hvilket har medført et bedre resultat på bundlinjen 

(NOPAT). Herved er OG er steget fra 11,7% til 13,1% 

over perioden, og dermed også påvirket ROIC positivt. Der kan argumenteres for at dette ikke er 

udelukkende er Matas fortjeneste, grundet en progressivt formindsket selskabsskatten fra 25% i 2013 til 

22% i 2016.   

Begge positive effekter har haft en ”dobbeltsidet” virkning på Matas, da de bliver ganget med hinanden for 

at udlede ROIC. Det kan nævnes at AOH’s meget lave værdi kan skyldes den store pengebinding i goodwill. 

Uden denne ville den investeret kapital på aktivsiden være 80% lavere og AOH ville mangedobles. 

Nøgletallene er ligesom beskrevet i forrige afsnit blevet verificeret gennem en sekundær regnemetode. 

Dekomponering af SPREAD og FGEAR 

SPREAD og FGEAR vurderer effekten af de eksterne finansieringskilder. SPREAD udtrykker hvorvidt 

fremmedkapitalen er værdiskabende, mens FGEAR betragter den relative gearing mellem 

finansieringskilderne (NRBG/EK).  Ved gennemgang af SPREAD’et vil der blive fokuseret på Nettolånerenten 

(NLR), da ROIC er blevet gennemgået ovenfor.  

 
Figur 7, Matas udvikling i SPREAD 

SPREAD har udviklet sig positivt over perioden, hvor både en forbedret ROIC og NLR har øget værdien af 

SPREAD’et. I 2013 indgik Matas en ny låneaftale med henblik på at refinansiere hele den resterende 

bankgæld.18 Her blev det aftale en rente på 150-200 basispoint over CIBOR. Aftalen løber til 2018. Herunder 

krævede et af Bankens covenants at Matas aktie blev officielt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, 

hvilken den blev. CIBOR 3M renten d. 1. april 2011 var 1,34% hvorimod den i 2016 samme dato var -0,07%. 

                                                           
18

 Matas årsrapport 2012/13 s. 49 

Figur 6, Matas udvikling i AOH og OG 
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Differencen er her 1,41%-point hvilket er et stykke fra den totale ændring på 4,6%-point. Implicit må andre 

underliggende faktorer såsom den mindre gæld før beskrevet have påvirkning på NLR.   

DuPont-Pyramiden, niveau 3 

Dekomponering af OG og AOH  

OG har været positivt stigende med undtagelse af 2013/14, hvor de blev børsnoteret. Gennem en relativ 

bedre forøgelse i NOPAT kontra omsætningen, har Matas været i stand til at overfører en større andel af 

driften til overskud. Herved indforstået er marginerne blevet forbedret og Matas udnytter deres interne 

resurser bedre. Med andre ord omdannede Matas i 2010/11 11,7kr pr 100kr indtjente til overskud, 

hvorimod de i 2015/16 har forbedret dette med 11,6% til 13,1 kr. pr. 100. En væsentlig forbedring.  

 

AOH har ligeledes udviklet sig positivt igennem hele perioden. Der har været udsving i den investeret 

kapital og omsætning, hvilke dog er godtgjort at en relativ større forbedring i det modsatte nøgletal. Her 

ses at den investeret kapital i 2014/15 steg men bliver udlignet af en højere omsætningsvækst. Herved er 

AOH blevet forbedret fra 0,73 til 0,85. En væsentlig forbedring, som tilsammen med OG har påvirket ROIC i 

positiv retning. 

 

Dekomponering af NLR  

Ved fortolkningen af NLR er det vigtigt at pointere, at der typisk ikke eksisterer et ’lighedstegn’ mellem 

lånerenten (den overordnede, vægtede rente på fremmedkapitalen) og NLR.  Dette skyldes først og 

fremmest nettoaspektet (differencen mellem ind- og udlånsrenter), samt at NLR influeres af øvrige 

finansielle indkomster/udgifter, såsom tab/gevinster på finansielle instrumenter. Således skal man også 

være forsigtig med for hurtige NLR-konklusioner. 
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NFO for Matas har været faldende over perioden, hvilket ikke behøver at være 100% korreleret med NRBG, 

som ligeledes har været faldende i alle år. NRBG er blevet reduceret efter et ønske fra virksomheden, samt 

et muligt covenant for banken om et banklån på 1.600-1.800 mio. Herved falder NFO også, men ikke i 

samme relative niveau. NFO er faldet med ca. 69% siden 2011/12 hvorimod NRBG ”kun” er faldet med 38%, 

hvorfor den samlet NLR er blevet påvirket positivt. Sammenligner vi NLR med udviklingen i CIBOR som 

beskrevet tidligere er dette ikke nok til at beskrive den totale udvikling i de faldende omkostninger. Her kan 

den lavere bankgæld have medført at Matas opnår et bedre kreditvurderingsniveau og derfor er blevet 

givet bedre lånevilkår.  
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Bilag 25 – Petersen & Plenborgs Budgettemplate 
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Bilag 26 – Budgetantagelser fundet gennem ekstern- og intern analyse af Matas 

Budgetantagelser, Strategiske analyse 

Budgetantagelser, PESTLE-analyse 

Implementering af shop-in-shop apoteker,  Krydssalg og trafik ↑,  OMS ↑ 

Implementering af shop-in-shop apoteker,  Butiksplads ↓,  OMS ↓ 

Fuld liberalisering af apotekssektoren,  Penetrere nyt marked ↑, krydssalg og trafik ↑,  OMS ↑ 

Løntilskud til lærling,  Tilskud fra staten↑,  Personaleomkostninger ↓,  RES ↑ 

Positiv udvikling i kosmetikbranchen,  Markedsvækst↑, OMS↑  

Positiv BNP vækst,  Markedsvækst ↑,  Disponibel indkomst ↑,  OMS↑ 

Dansk privatforbrug ↑,  OMS ↑ 

Skift i købsadfærd,  Discount fokus↑,  Intensiveret konkurrence↑,  RES ↓ 

Sundhedsadfærd,  Fokus på sunde produkter↑,  Vital segment ↑, OMS ↑ 

Eksperter advarer om overforbrug af kosttilskud,  Fokus på sunde produkter↓,  Vital ↓,  OMS ↓ 

Club Matas,  Markedsførings præcision ↑, Krydssalg og trafik ↑,  OMS ↑ 

Bias i Club Matas data,  Markedsførings omkostninger ↑, RES ↓ 

Prissammenligningssider,  Pristransparens ↑, Konkurrence↑,  OMS ↓ 

Budgetantagelser, Porters Five Forces-analyse 

Lave kapitalkrav,  Konkurrence ↑, OMS↓ 

E-handel og nye konkurrenter,  Konkurrence ↑,  OMS ↓ 

Mange forskellige leverandører,  Forhandlingskraft ↑,  OMK ↓,  RES ↑ 

Afhængig af få leverandører,  Forhandlingskraft ↓,  OMK XX,  RES ↓ 

Leverandører er prissættere,  Forhandlingskraft ↓,  OMK XX,  RES ↓ 

Stort udbud af detailbutikker,  Konkurrencekraft ↓,  RES ↓ 

Homogene præferencer,  Konkurrencekraft ↓,  RES ↓ 

Egne producerede varer,  Konkurrencekraft ↑, RES ↑ 

Mange identiske udbydere,  Konkurrencekraft ↓,  RES ↓ 

Øget fremtidig konkurrence,  Konkurrenceintensitet xx,  bruttomargin ↓, RES ↓ 
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Fremtidige butiksåbninger fra Normal og Ritual,  Konkurrenceintensitet xx,  Bruttomargin ↓, RES ↓ 

Budgetantagelser, Værdikæde-analyse 

Afhængig af få leverandører,  Sårbar konkurrencesituation,  RES ↓ 

Lageroptimering,  Penge bundet ↑,  Investeret kapital ↑, AOH ↓  Cash-flow↓ 

Stærk brandværdi,  Konkurrencekraft ↑, Kundeloyalitet ↑,  RES ↑ 

Høj service,  Konkurrencekraft ↑, Kundeloyalitet ↑,  RES ↑ 

Krydssalg stigning,  Forbrug per kunde↑,  RES ↑ 

Trafik i butikker ned,  Antal kunder ↓,  RES ↓ 

Budgetantagelser Normal- og E-handel analyse 

Øget konkurrence på mass-beauty,  Markedsandel ↓,  RES ↓ 

Aggressiv ekspansion fra Normal,  Markedsandel ↓,  Mass-Beauty↓,   RES ↓ 

Markant højere priser end Normal,  Markedsandel ↓,  Mass-Beauty↓, RES ↓ 

Markant højere priser end internettet,  Markedsandel↓,  Marginer ↓,  RES ↓ 

Øget pristransparens,  Konkurrenceintensivitet↑,  Marginer ↓,  RES ↓ 

Oplyst forbruger,  Konkurrenceintensivitet↑,  Marginer ↓,  RES ↓ 

Budgetantageler, Regnskabsanalyse  

Vareforbrug andel af OMS ↓,  Margin ↑, 

 Q1-3 2016/17 tendens,  Margin↓ 

Andre eksterne omkostning af OMS stilstående,  Margin uforandret 

 Q1-3 2016/17 tendens,  Markedsførings OMK ↑,  Margin ↓  

Personaleomkostninger af OMS ↑,  Margin ↓ 

Af- og nedskrivninger af OMS↑,  Margin ↓ 

Skat af EBIT↓,  Margin (kunstigt) ↑ 

Finansielle indtægter/omkostninger, andel af totalomsætning↓, → OMK↓, → Margin↑ 

Immaterielle aktiver, faldende andel af omsætningen 

Materielle aktiver, faldende andel af omsætning 

Varebeholdning, stagnerende andel af omsætningen 

 Q1-3 2016/17 tenders,  Øget andel af omsætningen 

Tilgodehavender fra salg, faldende andel af omsætningen 
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Forudbetalinger fra kunder, stigende andel af omsætningen 

Leverandørgæld, stigende andel af omsætningen 

Investeret kapital, faldende andel af omsætningen 

NRBG, faldende 

  



 120 

Bilag 27 – Jyske Banks forventninger til Matas  
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Bilag 28 – Danske Markets forventninger til Matas 
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Bilag 29 – Kvartals segmentomsætning 
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Bilag 30 – SEBs initial coverage, peers 
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Bilag 31 - MRP analyse 

 

PWC – https://www.researchgate.net/publication/4884517_Market_Risk_Premium_Required_Historical_and_Expected

 
JPMorgan – https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320675769380.pdf 

Wharton – http://finance.wharton.upenn.edu/~acmack/Chapter_09_app.pdf 

Stern – http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html  

KPMG – https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/MRP-Summary-July-2016.pdf - KPMG 6% 

Barclays equity guilt studies - PDF 

AICPA – 

https://books.google.dk/books?id=nPxNDQAAQBAJ&pg=PA463&lpg=PA463&dq=Historical+erp&source=bl&ots=6YPGBiJQGL&sig=hNsfSeKMGFCeN

d80ke4fbbnckUc&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwjsg83ZzL3SAhWFiywKHb5lCxAQ6AEIZDAJ#v=onepage&q=Historical%20erp&f=false 

Christian V. Petersen & Thomas plenborg: Financial statement analysis s. 264. 

Nationalbanken – http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2003/02/2003_KVO1_ris73.pdf  

  

https://www.researchgate.net/publication/4884517_Market_Risk_Premium_Required_Historical_and_Expected
https://www.researchgate.net/publication/4884517_Market_Risk_Premium_Required_Historical_and_Expected
https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320675769380.pdf
http://finance.wharton.upenn.edu/~acmack/Chapter_09_app.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/MRP-Summary-July-2016.pdf
https://books.google.dk/books?id=nPxNDQAAQBAJ&pg=PA463&lpg=PA463&dq=Historical+erp&source=bl&ots=6YPGBiJQGL&sig=hNsfSeKMGFCeNd80ke4fbbnckUc&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwjsg83ZzL3SAhWFiywKHb5lCxAQ6AEIZDAJ#v=onepage&q=Historical%20erp&f=false
https://books.google.dk/books?id=nPxNDQAAQBAJ&pg=PA463&lpg=PA463&dq=Historical+erp&source=bl&ots=6YPGBiJQGL&sig=hNsfSeKMGFCeNd80ke4fbbnckUc&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwjsg83ZzL3SAhWFiywKHb5lCxAQ6AEIZDAJ#v=onepage&q=Historical%20erp&f=false
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2003/02/2003_KVO1_ris73.pdf
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Bilag 32 – WACC forecast fra Jyske Bank og Morgan Stanley 

Jyske Bank – Januar 2017 

 

Morgan Stanley – August 2016 
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Bilag 33 – Aktiekurs fra Danske Bank, ABG Sundal Collier og Jyske Bank 
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Bilag 34 – Nøgletals konsensus fra professionelle analytikere 
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Bilag 35 – Grafisk illustration af Matas følsomhed overfor WACC og NOPATterminal 

  


