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Indledning 

Problembaggrund 

Matas A/S er en dansk børsnoteret virksomhed, der blev grundlagt i 1949 som en frivillig kæde, da en 

række apoteksejere opdagede, at de kunne opnå flere fordele ved at indkøbe flere produkter samlet, 

og sælge det samlet i butikker. Dette blev en stor succes for Matas, som i dag står med 278 fysiske 

butikker suppleret med webshoppen matas.dk.1 

Igennem de seneste år har der været massiv konkurrence på markedet for skønhed og personlig pleje. 

Den store aktør, Matas, kæmper intensivt om markedsandele fra konkurrenter, så som Normal samt 

online butikker. Netop sidstnævnte, nemlig onlinehandlen har medført at der er opstået en form for 

’’butiksdød’’, da flere virksomheder har måtte lukke deres fysiske butikker, idet internethandlen er 

boomet de seneste 5 år. 2 Matas har allerede set konsekvensen af dette, og har derfor implementeret 

et investeringsprogram på 600 mio. kr. over de næste fem år startende fra 2018/19. 

Investeringsprogrammet vi ifølge Matas ’’Sikre Matas også fremover er kundernes førstevalg – uanset 

om de handler i fysiske butikker eller på nettet.’’3 

I efteråret 2018 opkøbte Matas A/S E-handels virksomheden Firtal Group, som blandt andet driver 

forskellige webshops med fokus på særlige kundesegmenter, herunder segmentet for helse og kost, 

men også det mandlige segment. Formålet med opkøbet er at nå ind til nye kundesegmenter gennem 

flere nichekanaler. Matas har ligeledes lagt en strategi for ’’skønhed og velvære for livet’’, der skal 

sikre bedre kundeoplevelser i butikkerne fremover.  

Opgaven tager udgangspunkt i virksomheden Matas A/S, hvis formål er at drive handel, fremstilling 

og salg af produkter og tjenesteydelser indenfor for skønhed, personlig pleje, sundhed og helse.   

Problemstilling 

Matas A/S er et dansk selskab som blev børsnoteret på Fondsbørsen d. 28. juni 2013, hvor selskabets 

værdi pr. aktie sidenhen er faldet. Selskabets omsætning har været stigende, men Matas bundlinje 

har været forringet med årene. Den stigende konkurrence på markedet for skønhed og personlig pleje, 

har gjort det udfordrende for Matas resultat. Dette gælder især konkurrencen fra E-handel, hvor 

produkter som Matas forhandler, kan findes langt billigere på nettet. Matas har i dag 1,6 mio. 

medlemmer af Club Matas, som er virksomhedens loyalitetsprogram, og adgang til værdifulde data 

 
1 Matas årsrapport 2018/19 – side 9  
2 https://finans.dk/erhverv/ECE11245624/matas-kaemper-imod-rivaler-og-investerer-i-luksus/?ctxref=ext  
3 https://investor.matas.dk/static-files/399b29ce-a62e-4a5d-89ae-8c6214738c4d - Side 7 

https://finans.dk/erhverv/ECE11245624/matas-kaemper-imod-rivaler-og-investerer-i-luksus/?ctxref=ext
https://investor.matas.dk/static-files/399b29ce-a62e-4a5d-89ae-8c6214738c4d
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igennem deres kerne kunder. Dog er der stadig en del usikkerhed om hvorvidt Matas kan bibeholde 

deres position på markedet. 

Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problembaggrund samt problemstilling, lyder problemformuleringen 

som følgende: 

Hvilken markedsværdi har Matas A/S pr. 31. marts 2019? 

For at kunne svare på problemformuleringen, er nedenstående undersøgelsesspørgsmål udvalgt til 

nærmere analyse: 

1. Strategisk analyse 

- Hvilke forhold påvirker de makroøkonomiske og konkurrencemæssige elementer for Matas 

A/S? 

- Hvor i værdikæden bliver der skabt værdi der bidrager til virksomhedens indtjening? 

- Hvordan er konkurrencesituationen på markedet for skønhed og personlig pleje? 

- Hvilke mulige vækstrategier har Matas A/S mulighed for at benytte sig af, og hvordan skaber 

de vækst på lang sigt? 

 

2. Regnskabsanalyse 

- Hvordan ser den finansielle præstation ud for Matas A/S pr. 31. marts 2019, med 

udgangspunkt i de historiske reformulerede regnskaber? 

- Hvordan er udviklingen i den finansielle præsentation baseret på nøgletalsanalyse? 

 

3. Budgettering & Værdiansættelse  

- Hvilke forudsætninger påvirker Matas’ vækstrater i fremtiden? 

- Hvad er den estimerede WACC for Matas på baggrund af DCF-modellen? 

- Hvad er den estimerede markedsværdi for Matas? 

Afgrænsning 

Opgaven er afgrænset til kun at fokusere på det danske marked, samt de danske konkurrenter på 

markedet, da Matas har relativt få butikker i udlandet, som samlet udgør en minimal del af Matas’ 

samlede regnskab. Markedet er defineret som markedet for ’’Skønhed og personlig pleje’’. Det 

antages at sundhed og helse går under personlig pleje, således at opgaven vil kunne præsentere en 

overskuelig og helhedsorienteret analyse. Den strategiske analyse vil have til formål at belyse 
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omverdenen og konkurrencesituationen på markedet for skønhed og personlig pleje. Her gør opgaven 

opmærksom på, at både den valgte markedsdefinition samt de udvalgte modeller afgrænser opgaven, 

da modellerne anses for at simplificere den komplekse virkelighed, gennem underliggende antagelser 

samt idiosynkratiske determinanter. Da disse faktorer er specifikke, ville brugen af, eller tilføjelsen af 

andre modeller samt fjernelsen af begrænset resurser, i form af mængden af primære data 

tilgængeligt, muligvis give anledning til et andet output. Grundet dette skal opgavens konklusioner 

ikke anses som endelige og universelle, men snarer som vejledende forståelser.  

Desuden er regnskabsanalysen afgrænset til en analyseperiode på fem år, hvor regnskabsanalysen er 

fra 2014/15 – 2018/19. Ved at analysere over en 5-årig periode, illustreres der et kontinuerligt billede 

af virksomhedens udvikling. 

Set i lyset af COVID-19, som stadig er en igangværende sundhedskrise, inddrages dette ikke i opgaven. 

Det er usikkert at forudsige, hvordan COVID-19 kommer til at påvirke den danske økonomi på 

nuværende tidspunkt, da outputtet endnu ikke vides. Til videre undersøgelse af opgaven og et mere 

tilrettelagt COVID-19, kunne det være spændende at undersøge COVID-19’s påvirkning på Matas’ 

regnskab.  

Grundet den verserende situation med COVID-19, har det b.la. ikke været muligt at inddrage primært 

kvalitative data i form af interviews fra repræsentanter af virksomheden. Opgaven gør derfor kun brug 

af sekundært data, i form af kvantitative data, herunder årsrapporter, statistikker og artikler. De 

sekundære kvalitative data udgøres af, interviews eller citater igennem artikler og pressemeddelelser, 

hvilket er beskrevet mere detaljeret under metodeafsnittet. 

Metode  

I dette afsnit vil der blive gjort rede for hvilke metoder der vil blive benyttet igennem opgaven, 

herunder hvilke data og teorier som vil blive gennemgået igennem opgaven, samt de overvejelser der 

gjort i forbindelse med metodevalg.  

Undersøgelsesdesign 

For at kunne besvare de førnævnte undersøgelsesspørgsmål, er det afgørende at set nærmere på de 

forskellige fænomener igennem en de forskellige undersøgelsesdesigns. Dette vil sikre at 

dokumentationen i projektets opgave er utvetydigt, og dermed give en korrekt besvarelse af 

problemformuleringen.4 Nedenfor er oplistet de undersøgelsesdesigns, som er medtaget i opgaven.  

 
4 Den skinbarlige virkelighed – Ib Andersen – 4. udgave – Side 107 
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I den strategiske analyse vil der ses nærmere på forbrugertilliden i Danmark, ved hjælp af statiske 

studier igennem Danmarks statistik, hvorfor der naturligvis er gjort brug af et ’survey studie’, der giver 

et øjebliksbillede af et fænomen, hvilket i dette tilfælde er forbrugertilliden, som er bygget på 

baggrund af kvantitative data via en samlet population.  

Desuden vil opgaven analysere Matas finansielle præstation igennem de aflagte årsrapporter fra 

2014/15 – 2018/19, ved at kigge på historiske regnskabstal, som har forløbet sig over en tidsrække på 

fem år. Dette er kendetegnet ved undersøgelsesdesignet ’dynamisk studie’, hvor der kigges på 

tidsrækkestudier igennem sekundært data, som benyttes til at undersøge udviklingen i Matas 

finansielle præstation.  

Da opgaven tager udgangspunkt i konkrete hændelser, i form af Matas aktieværdi på markedet, som 

vil benyttes til videreundersøgelse af Matas’ faktiske værdi på markedet ved hjælp af beregningen af 

Matas værdiestimat, gøres der brug af undersøgelsesdesignet ’casestudie’. I denne 

undersøgelsesstrategi ligges der fokus på forløb af fænomener i nutiden, hvilket vil sige at man ser 

nærmere på Matas strategier og regnskabstal, og dermed kunne viderebygge informationer, om hvor 

meget Matas reelt er værd på markedet. Opgavens resultater vil dermed kunne sættes i forhold til 

sine teorier, hvorved der skabes en konklusion om Matas værdi på markedet er overvurderet eller 

undervurderet.  

Videnskabsteori 

Da opgaven har en kvantitativ tilgang, befinder vi os i den reale verden, også kaldet den fysiske verden. 

Opgaven ønsker blandt andet at beskrive udviklingen i nøgletallene de seneste 5 år, hvorfor der er 

tale om en konkret målbar situation. Den reale verden har en positivistisk tilgang, da man tilgår 

undersøgelsesspøgsmålene på en deduktiv måde via kausale sammenhænge og hypoteser om 

udviklingen af Matas’ regnskaber de seneste fem år.  

Reliabilitet & validitet 

Der vil hovedsageligt indgå sekundært kvantitative data samt sekundært kvalitative data i form af 

årsrapporter, statistikker, interviews fra artikler samt pressemeddelelser mv. Dataindsamlingen er 

dermed beskrivende statistik og en tidsrækkeanalyse ved at se bagudrettet i en tidsperiode på 5 år. 

Validiteten vurderes til at være høj, da opgaven ser tilbage på en tidsrække på 5 år. Samtidig gøres der 

brug af statistikker fra dst.dk, samt årsrapporter indhentet direkte fra Matas’ hjemmeside. Kilderne 

vurderes at være pålidelige, hvorfor reliabiliteten ligeledes vurderes til at være høj.   
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Model & teorier 
Der er igennem opgaven blevet benyttet en lang række teorier og modeller til analyse af 

undersøgelsesspørgsmålene tilhørende: strategi, regnskab, budgettering og værdiansættelse. 

Nedenfor er der gjort rede for hvilke overvejelser der er gjort ved brug af de forskellige teorier og 

modeller.  

Strategisk analyse: 

For at kunne give et indblik i de interne og eksterne faktorer Matas står overfor, er der blevet benyttet 

en lang række modeller herunder, PESTEL-modellen, Porters Five Forces, værdikæden og Ansoffs 

vækstrategier efterfulgt af en SWOT-analyse.   

De eksterne modeller omfatter PESTEL-modellen og Porters Five Forces, som benyttes til at analysere, 

hvilke eksterne forhold Matas står over i omverdenen. Dertil vil Porters Five Forces bidrage til at belyse 

branchens konkurrenceintensitet, ved at analyse underliggende elementer i Porters Five Forces. På 

baggrund af de eksterne modeller vil der kunne foretages en konklusion om virksomhedens 

konkurrencemæssig position på markedet. 

De interne modeller omfatter værdikæden og Ansoffs vækstrategier, som benyttes til at analysere, 

hvordan Matas skaber værdi for kunderne, og hvilke strategier de benytter for at skabe vækst. 

Værdikæden vil blive brugt til at analysere Matas’ interne forhold i form af deres primære aktiviteter 

samt støtteaktiviteter, og hvor i værdikæden, der bliver skabt størst værdi for kunderne. Ansoffs 

vækstrategier vil belyse hvilke strategier virksomhedens gør brug af, samt hvordan de vil skabe vækst 

på lang sigt.  

SWOT-analysens formål er at samle virksomheden styrker og svagheder samt mulighed og trusler på 

baggrund af de ovenstående analyser, for at give en samlet vurdering af Matas’ strategiske position, 

og ydermere i hvilken retning selskabet bør holde deres fokus på.  De interne og eksterne forhold vil 

ydermere blive gjort brug af under omtale af regnskabsudviklingen, samt til estimering af fremtidige 

budgettal.  

Regnskabsanalyse: 

I regnskabsanalysen vil der blive foretaget reformulering af Matas resultatopgørelser og balancer til 

brug for rentabilitetsanalysen samt trendanalysen. Reformuleringens formål er til dels at give indblik 

i virksomhedens nøgletal, men også til videre analyse af Matas’ budget samt værdiansættelse. 

Reformulering vil tage udgangspunkt i en 5-årig periode, hvor der analyseres nærmere på Matas’ 

udvikling for at give et indblik i Matas’ nøgletal og vækst. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i 
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Dupont-pyramiden, hvis formål er at dekomponere nøgletallene på baggrund af 

egenkapitalforretningen (ROE). 

Budgettering og værdiansættelse: 

Budgetteringen har til formål at give et billede at virksomhedens fremtidige præsentation, hvorfor 

denne del tager udgangspunkt i de allerede fortagende analyser fra den strategiske og 

regnskabsmæssige analyse. I budgetteringen vil der blive opstillet nogle forudsætninger omkring 

virksomheden fremtidige vækst, ved at se nærmere på de vigtigste key drivers for Matas. Ydermere 

vil der på baggrund af forudsætningerne blive opstillet en proforma opgørelse set over en 

budgetperiode på 10 år. Budgettets primo tal er bygget på de reformulerede resultatopgørelser samt 

balancer.  

Budgettet skal herefter være bindeleddet til at kunne udføre værdiansættelsen af Matas A/S. I 

værdiansættelsen vil der blive gjort brug af DCF-modellen (den tilbagediskonterede cash flow model), 

der har til formål at estimere Matas markedsværdi samt værdien af Matas aktie. Til brug for DCF-

modellen, skal WACC estimeres, hvilket sker på baggrund af flere estimater og skøn, herunder 

egenkapitalomkostninger og fremmedkapitalomkostninger. 

Strategisk Analyse 

PESTEL-analyse 

For at kunne besvare første undersøgelsesspørgsmål under den strategiske del, er der foretaget en 

analyse af omverdenen ved brug af PESTEL-analysen. Formålet med denne model er at belyse de 

eksterne faktorer, som Matas A/S skal tage højde for. Det er forhold, som virksomheden ikke er i stand 

til selv at kunne ændre, hvorfor modellen skal ses som en rettesnor, i forhold til hvordan Matas bedst 

tilretter sig efter de eksterne faktorer, for at opretholde deres nuværende position på markedet eller 

forbedre sig.5 

Politiske forhold og lovgivningsmæssige forhold 

Hen over de seneste par år, har der været fokus på klima i Danmark og ikke mindst resten af verdenen. 

Den nye finanslov, som regeringen har fremlagt for 2020, indeholder b.la. en tredobbelt afgift på 

plastikposer. Førhen kostede bæreposer af plastik 22 kr. pr. kg., hvor dette nu koster det tredobbelte, 

altså 66 kr. pr. kg. For Matas, der har 21 mio. transaktioner årligt, både i de fysiske butikker og på 

matas.dk, betyder det, at der skal være fokus på miljøet. Grundet dette begyndte Matas allerede fra 

 
5 Bilag 1 – PESTEL-Modellen  
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marts 2019, at tage penge for plastikposer, i håbet om at formindske brugen af plastik blandt 

forbrugerne. I Matas’ årsrapport for 2018/19 fremgår det, at selskabet vil minimere plastikforbruget 

via virksomhedens genbrugssystem, hvor kunderne har mulighed for at returnere deres tomme 

emballager, som er købt i Matas til genbrug. Derudover har Matas i løbet af regnskabsåret relanceret 

deres eget produktbrand ’’Matas Striber’’, med en nyudviklet emballage, hvor plastikken er reduceret 

med op til 30%.6 For Matas er dette kun positivt, da de i fremtiden vil have færre omkostninger til 

afgifter som emballage og plastik.  

Økonomiske forhold 

Matas er i høj grad afhængig af konjunkturen i Danmark. Finanskrisen i 2008 ramte detailbranchen 

hårdt, hvilket medførte at forbruget faldt markant. Danmark står i dag med en sund og rask økonomi, 

og dette kan ligeledes ses på forbrugerprisindekset, som er vokset de seneste 5 år.7 

Finanskrisens efterdønninger er for alvor afsluttet nu, og der ses mod en lysere fremtid, hvor 

forbrugernes købelyst er steget markant med årene. Købelysten ses især på øget nethandel, hvorfor 

forbrugerne i højere grad handler online fremfor butikker. Danmark er i en form for butiksdød, hvor 

flere virksomheder må trække stikket, da de ikke kan opretholde omsætningen i forhold til 

omkostningerne. Matas har pr. 31. marts 2019, 278 butikker i Danmark og Grønland, hvilket antages 

at være for meget. 11% af Matas’ omsætning udgjordes af onlinehandlen i 2018/19, hvilket kun tyder 

på at stige i løbet af årene, og dermed antages det endvidere, at de mange butikker vil være for 

omkostningsfyldte og kunne påvirke selskabets resultat negativt i fremtiden.  

Sociokulturelle forhold 

I takt med at Danmark har en sund og rask økonomi, kan det ses blandt forbrugerne, at der handles 

mere og mere med årene. Finanskrisens efterdønninger er for alvor ryddet af banen, og der ses nu en 

forbrugertendens, hvor man foretrækker at handle kvalitetsbevidst og have fokus på miljøvenlige 

produkter.8 Matas har en lang række produkter der henvender sig til forskellige kundesegmenter. I 

det seneste regnskabsår har Matas især haft fokus på miljøet, ved bl.a. at udskifte emballage på deres 

egne produktbrand, til en mere CO2-venlig emballage.  

Det antages endvidere at danskerne elsker kundeklubber. ’’Matas havde pr. 31. marts 2019 cirka. 1,6 

mio. medlemmer af Club Matas, hvoraf 1,4 mio. kunder var aktive medlemmer af kundeklubben. Over 

 
6 Matas A/S - Årsrapport 2018/19 – Side 33 
7 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks  
8 https://www.fagboginfo.dk/danskerne-blevet-mere-kvalitetsbevidste/  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/forbrugerprisindeks
https://www.fagboginfo.dk/danskerne-blevet-mere-kvalitetsbevidste/
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70% af alle kvinder i Danmark, i alderen 18-65 år er medlem af Club Matas.’’9 Det brede segment er 

en kæmpe fordel for Matas, da de først og fremmest kan genere en masse værdifulde data på 

kundernes købsforbrug hos Matas. Med den værdifulde data kan Matas hurtigt være ’’up to date’’ i 

forhold til de produkter der bliver efterspurgt mest, og ligeledes opfange hvilke brands der har brug 

for mere fokus i butikkerne og omvendt.  

Matas opkøbte virksomheden Firtal Group i 2018, der ejer over 10 webshops, herunder 

’’helsebixen.dk, jala-helsekost.dk og made4men.dk.’’ Formålet med opkøbet er at nå ind til nye 

kundesegmenter gennem flere nichekanaler. Firtal Group omsatte for godt 91 mio. kr. i 2017, hvilket 

af den administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg, menes at ville fordoble Matas’ andel af 

e-handelsmarkedet, samt at øge deres ambition om at blive den førende aktør på e-handelsmarkedet 

for sundhed og velvære. Den administrerende direktør sagde følgende: ’’Overtagelsen er et godt 

strategisk match i forhold til vores nyligt annoncerede vækststrategi, ”Et fornyet Matas”. Med 

Helsebixen.dk i særdeleshed vil vi forbedre produktudbuddet for det stigende antal sundhedsbevidste 

forbrugere og øge vores markedsandel på det grønne marked, som det i forvejen er planen’’10 

Teknologiske forhold 

De seneste 5 år har nethandlen boomet hos mange forbrugere i Danmark. Den stigende nethandel 

har givet rekord for handler på nettet. I en analyse lavet af Danmarks Statistik i marts 2020, viser det 

sig at ’’70% af alle danskere mellem 16 og 89 år har handlet på nettet i løbet af de seneste tre 

måneder.’’11 Dette har Matas også kunne mærke i deres seneste tal fra årsrapporten, hvor 

onlinesalget udgjorde 11% af den samlede omsætning i 2018/19 modsat 4% året før.12  For blot 2-3 år 

siden havde Matas kun 4 ansatte til håndtering af onlinesalg, hvor der i år er en hel etage tilknyttet til 

de nævnte onlineaktiviteter. Udviklingen på det teknologiske marked går rigtig stærkt, hvorfor der 

skal handles hurtigt, når det gælder om at styrke sin position indenfor det teknologiske aspekt. I 

september 2019 åbnede Matas et nyt logistikcenter, hvis formål er at sikre kunderne hurtig levering 

af varer købt på nettet.13 Med den teknologiske udvikling er det blevet langt nemmere at handle 

 
9 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 13 
10 https://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/29/1558021/0/da/Matas-indg%C3%A5r-aftale-
om-k%C3%B8b-af-Firtal-Group-ApS-ejer-af-bl-a-Helsebixen-dk.html  
11 https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2020/2020-03-06-rekordmange-handler-paa-nettet  
12 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 7 
13 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/matas-satser-stort-paa-nethandel-med-nyt-logistikcenter-for-os-
handler-det-om-at-blive-kundernes-foerste-valg-paa-nettet-72ljr  

https://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/29/1558021/0/da/Matas-indg%C3%A5r-aftale-om-k%C3%B8b-af-Firtal-Group-ApS-ejer-af-bl-a-Helsebixen-dk.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2018/08/29/1558021/0/da/Matas-indg%C3%A5r-aftale-om-k%C3%B8b-af-Firtal-Group-ApS-ejer-af-bl-a-Helsebixen-dk.html
https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2020/2020-03-06-rekordmange-handler-paa-nettet
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/matas-satser-stort-paa-nethandel-med-nyt-logistikcenter-for-os-handler-det-om-at-blive-kundernes-foerste-valg-paa-nettet-72ljr
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/matas-satser-stort-paa-nethandel-med-nyt-logistikcenter-for-os-handler-det-om-at-blive-kundernes-foerste-valg-paa-nettet-72ljr
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online. I 2019 var Matas.dk blandt top-20 over mest brugte webshops i Danmark. Jf. nedenstående 

graf, viser det sig at Matas er gået fra en 15. plads i 2017 til en 5. plads i 2019.14  

I takt med at digitaliseringen blandt forbrugerne stiger, er det essentielt for mange virksomheder at 

følge med trop. Matas findes allerede på de sociale medier, såsom på Facebook og Instagram. Bl.a. 

findes Club Matas også som en app-version, hvor medlemmerne af klubben nemt kan shoppe via 

appen. Matas har som tidligere beskrevet en kundeklub på 1,6 mio. medlemmer, hvilket gør at Matas 

har mulighed for at udnytte dette til at skabe værdifulde data af forskellige købemotiver blandt deres 

brede segment. Matas benytter ligeledes lejligheden til at tilpasse en direkte og individuel 

kommunikation til Club Matas medlemmerne. Dette sker ved at se på medlemmernes samt kundernes 

tidligere købshistorik.15  

Selvom nethandlen har slået rekord i Danmark, er der flere og flere der oplever svindel og bedrag på 

hjemmesiderne.16 Digitaliseringen har medført at mange virksomheder nu står overfor 

problemstillinger vedrørende hackerangreb, der kan koste virksomheder en ’’bondegård’’. Det er 

derfor vigtigt for Matas at være ’’up to date’’ når det gælder dets ERP-systemer og datasikkerhed, da 

det ellers kan skade Matas’ brand betydeligt, hvis eksempelvis personlige oplysninger om 

medlemmerne bliver offentliggjort.  

 

 
14 Matas A/S – Q3 2019/20 – Conference call presentation  
15 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 13  
16 https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-09-09-hvert-ellevte-aeldre-offer-for-it-kriminalitet-har-
oplevet-oekonomisk-tab 

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-09-09-hvert-ellevte-aeldre-offer-for-it-kriminalitet-har-oplevet-oekonomisk-tab
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-09-09-hvert-ellevte-aeldre-offer-for-it-kriminalitet-har-oplevet-oekonomisk-tab
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Miljømæssige forhold  

Der har i de seneste par år været øget fokus på klimaet, herunder begrænsning af CO2 udledning. Alle 

selskaber har et ansvar om overholdelse af CSR, når det gælder miljøet. I den nye klimalov der trådte 

i kraft d. 6. december 2019, gælder det for Danmark at reducere CO2 udledningen med 70% i 2030 i 

forhold til 1990. Forbrugerne efterspørger i højere grad bæredygtige, klimavenlige produkter når de 

handler. Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia siger følgende til Berlingske: ’’Klima og 

bæredygtighed er i den grad kommet på dagsordenen. Faktisk er Danmark det land i verden, der er 

førende, når det kommer til at være klimabevidste. Danskerne er generelt mere optagede af 

bæredygtighed end vores europæiske naboer som Tyskland og England’’17 

Matas har allerede taget godt imod den nye klimalov, og fortæller på deres hjemmeside, at de har 

arbejdet med to indsatsområder, herunder reduceringen af energiforbruget og CO2-udledningen fra 

transport i lastbiler. De to indsatsområder har været: belysning og nedkøling samt CO2-udledningen i 

forbindelse med transport. I butikkerne har man udskiftet gamle lys ud med nye energieffektive LED-

lys. Matas har i regnskabsåret haft et fald på 13 tons CO2, ved at indgå nye aftaler med leverandørerne 

om transport af varer, på en mere bæredygtig måde.18 Matas har som nævnt tidligere, ligeledes 

udskiftet emballage på deres eget produktbrand, til en mere CO2 neutral emballage. Matas er dog ikke 

herre over leverandørernes valg af plastik samt indholdsstoffer i forhold til forbrugernes sundhed og 

miljø, hvilket muligvis kan udfordre Matas på længere sigt, i forhold til at Matas vil fokusere mere på 

miljø og sundhed fremadrettet.  

Porters Five Forces 

For at kunne analysere branchen Matas opererer i, er det essentielt at definere den tydeligt. Branchen 

er defineret ved at tage udgangspunkt i typen af produkter der udbydes samt det geografiske omfang. 

Som nævnt tidligere, under ”afgrænsning”, så er det geografiske fokus begrænset til Danmark, da 

både størstedelen af deres butikker, kunder og derfor omsætning findes her. Desuden er typen af 

produkter der udbydes kategoriseret som værende indenfor handel med skønhedsprodukter samt 

produkter indenfor personlige pleje, som også omfatter sundheds- og helseprodukter. Grundet dette 

er branchen defineret som handel med skønheds- og personlige plejeprodukter indenfor Danmarks 

geografiske rammer. 

Opgaven vil gøre brug af Porters Five Forces model, for at kunne analysere den nuværende 

konkurrencesituation samt den mulige indflydelse konkurrencen måtte have på virksomhedens værdi. 

 
17 https://csr.dk/den-danske-forbruger-anno-2019-handler-mere-b%C3%A6redygtigt 
18 https://www.matas.dk/hjertesager/baeredygtighed/co2-aftryk 

https://csr.dk/den-danske-forbruger-anno-2019-handler-mere-b%C3%A6redygtigt
https://www.matas.dk/hjertesager/baeredygtighed/co2-aftryk


Suman Javaid - 108715 
Afgangsprojekt – HD 2. del – Regnskab og økonomistyring  

14 
 

Modellen tager udgangspunkt i 4 diverse determinanter fra virksomhedens eksterne miljø, 

omverdenen, hvorfor et mere holistisk billede af konkurrencen kan præsenteres.19 Dog er modellen 

karakteriseret som værende statisk, hvorfor der kun portrætteres et øjebliksbillede hvor der ikke tages 

højde for mulige ændringer og indflydelser i fremtiden.20 

Trusler fra nye indtrængere 

Indtrængere defineres her som værende udbydere, der servicerer de samme produktrækker som 

Matas indenfor Danmarks grænser, uden at være tilstede i branchen på nuværende tidspunkt.  

Kapitalkravet anses for at være stort, hvis en potentiel indtrænger skal gøre sig forhåbninger om at 

etablere fysiske butikker samt effektive distributionskanaler på tværs af landet. Matas har på 

nuværende tidspunkt 278 butikker rundt omkring i landet, hvor 89% af deres akkumulerede 

omsætning kommer fra deres fysiske salgskanaler, Jf. regnskabet fra 2018/19.21 Det antages desuden 

at Matas drager nytte af stordriftsfordele, ved at producere deres eget produktbrand i massevis, 

hvilket bidrager til forhøjet indgangsbarrierer. Det skal dog her pointeres, at de stigende teknologiske 

tendenser i form af netbutikkernes ’boom’, stiller spørgsmålstegn ved nødvendigheden af den fysiske 

tilstedeværelse. Det kan anses, at internethandlen rammer Matas hårdt, hvilket har bevirket at de har 

måtte lukke fem butikker i løbet af 2018/19.22 Matas’ seneste regnskab fra 2018/19 påviser at 11% af 

omsætningen var udgjort af salg fra internettet, og denne procentandel antages at vokse med årene, 

da delårsrapporten for 2019/20 indikerer en stigning i omsætningen fra onlinesalget på 84%, 

sammenlignet med samme periode året forinden.23  Alt andet lige anses dette at øge truslen samt 

formindske indgangsbarriererne for potentielle net-baserede indtrængere. 

Som nævnt tidligere, så har Matas en bred vifte af loyale samt aktive medlemmer af Club Matas. 1.4 

millioner medlemmer ud af deres samlede ca., 1.6 millioner medlemmer bliver beskrevet af Matas 

som værende aktive, hvor mindre end kun 30% af landets kvinder i aldersgruppen 18-65 ikke er 

medlemmer af Club Matas.24 Den brede kundeportefølje tilknyttet Club Matas, bidrager til 

muligheden for at kunne opbygge stærke og loyale kunderelationer, ved at fokusere 

produktdifferentieringen mod hver individuel forbruger. Grundet den dybdegående knowhow samt 

 
19 Bilag 1 – Porters Five Forces 
20 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave  
21 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 9 
22 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 9  
23 Matas A/S – Delårsrapport – 2019/20 -Side 1 
24 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 13 
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erfaring fra branchen, opnået gennem flere års værdiskabelse for kunder, har Matas også opbygget 

et troværdigt og stærkt brand. Dette antages at hæve indgangsbarriererne. 

Det beskrevet knowhow samt erfaring anses for at være betydningsfuldt for potentielle indtrængere, 

for at kunne navigere succesfuldt i branchen. Her kunne etablerede brands fra andre lande udgøre en 

større potentiel trussel, ved at diversificere ind på det danske marked for skønhed og personlig pleje. 

Et eksempel på dette er det oprindeligt franskbaserede multinationale selskab, Sephora, ejet af 

konglomeratet LVMH.25 Via den vidtrækkende forståelse af hvad det kræver at tilegne sig succes 

indenfor skønheds- samt personlig pleje produkter, koblet med den betydningsfulde likviditet fra 

moderselskabet, har Sephora formået at etablere sig som en prominent spiller og stærk konkurrent til 

Matas.  

I sin helhed, så vurderes den potentielle indtrængningsmulighed at være stigende da kapitalkravet 

samt distributionskanalerne ser ud til at spille en mindre rolle når det kommer til at komme ind i 

branchen. Der differentieres dog her mellem det, blot at komme ind i branchen også det at blive en 

signifikant trussel mod de etablerede spillere i branchen. Her vurderes distributionskanalerne samt 

den fysiske tilstedeværelse stadig at være en vigtig faktor i ligningen, dog med mindre betydning end 

for bare fem år siden. Desuden anses brandkendskabet samt diverse loyalitetsprogrammer hos de 

store aktører som variabler, der gør det sværere for indtrængere at udgøre en reel trussel. På 

baggrund af den præsenterede analyse, vurderes truslen fra nye indtrængere til at være på et mellem 

niveau. 

Trusler fra substituerende produkter  

Substituerende produkter karakteriseres her som værende produkter der efter forbrugerens mening, 

kan gå ind og erstatte samt opfylde det behov deres nuværende produkt opfylder. Branchen for 

skønhed og personlig pleje er karakteriseret af mange substitutionsmuligheder samt stor 

tilgængelighed. For eksempel, så forventes internethandlen at stige mere og mere med årene, hvorfor 

det repræsenterer en reel og konkret trussel mod den fremtidige eksistens af uafhængige butiks-

baserede forhandlere.26  Med andre ord forventes det at internethandlen fortsat vil indhente salg fra 

butiks-baserede forhandlere. Dog skal det nævnes, at Matas på nuværende tidspunkt gør sit for at 

følge med de teknologiske tendenser, hvorfor de også bliver mere prominente rent digitalt hvert 

eneste år. 

 
25 https://www.sephora.dk/om-sephora?cid=about-sephora 
26 https://www.fdih.dk/nyheder/2019/januar-2019/nethandel-nyt-rekordar-i-vente-for-og-danske-netbutikker 

https://www.sephora.dk/om-sephora?cid=about-sephora
https://www.fdih.dk/nyheder/2019/januar-2019/nethandel-nyt-rekordar-i-vente-for-og-danske-netbutikker
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Danskerne er generelt vilde med tilbud samt at sammenligne priser, og mange af Matas’ 

produktgrupper kan findes hos mange andre forhandlere i branchen, hvilket er en reel udfordring 

Matas står over for.27 Der findes utallige produkter inden for hudpleje, kosmetik, dufte og personlig 

pleje, hvilket øger truslen fra substituerende produkter. Eksempel på dette er produktgruppen ’’Mass 

Beauty’’ (lavpris produkter), som har haft stor succes med at udbyde andre muligheder for 

forbrugerne, og derved etableret sig som en stærk substitut til Matas.28 Endvidere er det især de 

homogene produkter, som i særlig grad er udsat, da forbrugerne netop ikke vil kunne skelne mellem 

dem, hvilket antages at formindske skifteomkostningerne hos forbrugerne.  

For Matas kan dette ses som både en fordel og ulempe, da de har et bredt sortiment. I 2018/19 steg 

salget af ’’High-End Beauty’’ (luksusprodukter) med 3,5% mod året før. Netop disse produkter er svære 

at substituere, samtidig med at de fås hos færre forhandlerne, hvilket er en klar fordel for Matas A/S. 

Med andre ord, så øger produktdifferentieringen i deres ”High-End-Beauty” sortiment 

skifteomkostningerne for forbrugerne. Endvidere antages kundeloyalitet også at spille en større rolle 

når det kommer til dyrere samt mere heterogene produkter, end i forhold til de mere homogene 

produkter som formindsker truslen fra substituerende produkter.  

På baggrund af ovennævnte analyse vurderes truslen fra de substituerende produkter at være høj 

blandt det mere homogene og lettilgængelige sortiment, herunder ’’Mass Beauty’’, hvorimod truslen 

vurderes til at være mellem til høj blandt ”High-End-Beauty” varer på markedet.    

Kundernes forhandlingsstyrke 

I forlængelse af ovennævnte sektion, så er der en stor tilgængelighed af substitutionsmuligheder for 

forbrugeren blandt de især mere homogene produkter. Grundet den manglende differentiering samt 

forskel blandt mange af de nævnte homogene produkter, falder skifteomkostningerne ligeledes for 

forbrugeren og øger kundernes forhandlingsstyrke. Endvidere har den øget tilstedeværelse af 

skønheds- og sunhedsinfluensere på de sociale medier bevirket i, at flere almene forbrugere vælger 

at lave mange af de basale og ”low end” produkter selv.29 Med andre ord kan det antages at de 

forbrugere der gør dette, indgår i baglæns vertikal integration, hvilket argumenteres for at have en 

lille indflydelse på kundens forhandlingsstyrke ved at øge den.  

 
27 https://www.mybanker.dk/om-mybanker/presse/danskerne-elsker-at-sammenligne-priser/ 
28 Matas A/S – Årsrapport 2015/19 – Side 15 
29 https://markedsforing.dk/artikler/marketing/ny-unders-gelse-kortl-gger-influencer-marketing-i-danmark  

https://www.mybanker.dk/om-mybanker/presse/danskerne-elsker-at-sammenligne-priser/
https://markedsforing.dk/artikler/marketing/ny-unders-gelse-kortl-gger-influencer-marketing-i-danmark
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Siden finanskrisen i 2008 sluttede, har danskerne fået en tendens til at spare og gå på jagt efter tilbud, 

der hvor, der kan fås mest for pengene.30 Det økonomiske klima har dog forbedret sig siden den 

omtalte finansielle krise. Grundet dette bliver der i højere grad efterspurgt produkter, der er 

miljøvenlige og mindre sundhedsskadelige. Det kan diskuteres om dette er et konkret signal på, at der 

er dannet et nyt forbrugsmønster, hvor der er skabt en ny trend i form af forbrugere der køber efter 

kvalitet og miljø. Endvidere forventes der en stigende forbrugerinteresse i nichemærker, der har en 

personlig og unik historie knyttet til virksomhedens brand. Matas har netop haft fokus på diverse 

nichebrand, ved opkøb af Firtal Group i 2018, som står bag en lang række hjemmesider, herunder 

helsebixen.dk & made4men.dk. Formålet med opkøbet er netop at kunne tiltrække endnu flere 

kunder hos Matas igennem de mange nichekanaler. 31 Eftersom de mere differentierede produkter 

ikke er så let tilgængelige eller let at substituere, bidrager det til at formindske forhandlingsstyrken 

hos kunderne.  

På den anden side kan det dog diskuteres, at forbrugerne er blevet mere aktive i deres indkøb og 

beslutningsproces, hvilket betyder at kunder i større omfang er villige til at shoppe rundt efter de 

bedste tilbud. Ligeledes kan det diskuteres, om kundernes loyalitet overfor kundeklubber kan svinge, 

hvis samme produkter kan findes billigere hos andre forhandlere. Eksempler på dette kan findes hos 

discountudbydere som Normal, der parallelimporterer, hvor produkter tilsvarende dem fra Matas 

bliver købt i udlandet og solgt til en billigere pris i Danmark. Grundet forholdet mellem prisen på 

produktet samt det behov den opfylder, nu kan antages at være mere fordelagtigt for forbrugeren hos 

parallelimportøren i dette eksempel, vurderes forhandlingstyrken at stige.  

Det kan konkluderes at kundernes forhandlingsstyrke i denne branche er mellem til høj, da branchen 

er præget af en lang række homogene varer, som let kan erstattes af andre varer, hos andre 

forhandlere i branchen. Endvidere er variabler som det stigende online salg, muligheden for baglæns 

vertikal integration blandt meget få og basale produkter samt generelle lave skifteomkostninger, med 

til at determinere forhandlingsstyrken som mellem til høj. Da den øgede fokus på ”high end” 

produkter, samt mere miljøvenlige produkter er ledsaget af økonomisk vækst, er forhandlingsstyrken 

vurderet til mellem til høj. 

 

 

 
30 https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-09-06-Danskerne-er-vilde-med-at-spare-op 
31 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 7 

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-09-06-Danskerne-er-vilde-med-at-spare-op
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Leverandørernes forhandlingsstyrke  

I branchen for skønhed og personlig pleje findes der utallige leverandører der tilbyder forskellige 

former for skønheds- og personlig pleje produkter. Selvom det traditionelt formindsker 

leverandørernes forhandlingsstyrke, så har Matas igennem årene skabt gode leverandørrelationer, da 

det er vigtigt for Matas at kunne være opdateret på de nyeste trends og brands som kunderne 

efterspørger. Det er derfor vigtigt for branchen at fastholde deres stærke relationer med deres 

eksisterende leverandører, da det alt andet lige vil sikre virksomhederne tilstrækkelige mængder og 

et bredt sortiment af produkter. 

Endvidere var den samlede omsætning fra Matas’ egne mærker ’’kun’’ 14% af den samlede omsætning 

i 2018/19, hvorfor Matas i høj grad er afhængige af deres leverandører.32 Matas får sine produkter fra 

mere end 250 leverandører, herunder danske og internationale distributører samt grossister.33 Hvis 

en eller flere leverandører ikke formår at opfylde deres forpligtelser over for Matas, herunder levering 

til tiden, kan det begrænse Matas’ muligheder for at sikre sig et tilstrækkeligt sortiment af produkter 

til tiden.  

Da kunderne har en mellem-høj forhandlingsstyrke, vil det hurtigt kunne få en negativ indvirkning på 

Matas’ konkurrencedygtighed. Kunderne har nemlig mulighed for at finde alternative butikker eller 

websteder, hvor samme produkt kan findes, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på Matas’ 

konkurrencedygtighed. Det er især de differentierede ’’High-End Beauty’’ produkter, hvor Matas er 

afhængige af leverandørenere, da disse produkter er svære at substituere fremfor ’’Mass Beauty’’, 

som er lavprisprodukter, der hurtigt kan substitueres af andre leverandører.  

På baggrund af ovenstående analyse vurderes det, at leverandørernes forhandlingsstyrke er mellem-

høj, da det i sidste ende er leverandørerne som kan påvirke virksomhedens omdømme negativt, hvis 

ikke der er skabt gode relationer, samt ikke bliver leveret til tiden. Selvom der kan argumenteres for, 

at der er mange spredte leverandører, så afhænger størstedelen af omsætningen af de mange 

forskellige brands som Matas forhandler kendte high-end varemærker. Her anses det derfor særligt 

vigtigt at have gode leverandørrelationer samt gode logistikforhold for de tusindvis af forskellige 

produkter Matas udbyder.  

 

 
32 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 12 
33 https://www.building-supply.dk/supplement/view.html?id=5530 
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Konkurrencesituationen i branchen 

Matas næver selv i deres årsrapport at deres primære konkurrenter inden for skønhed og personlig 

pleje er supermarkeder, stormagasiner, discountbutikker, parallelimportører samt e-

handelsbutikker.34 Endvidere vurderes det, at konkurrenceformen på markedet er præget af 

monopolistisk konkurrence, da Matas hovedsageligt befinder sig på et heterogent marked, hvor der 

dog kan argumenters for at have tendenser af homogenitet. Ydermere er der mange udbydere, hvilket 

indikerer at branchen er fragmenteret, hvor de ledende spillere på markedet anses for at være 

nogenlunde ens i størrelse. 

Blandt disse er kæder som Normal, Magasin og discountkæder samt E-handel blandt de største 

konkurrenter. Endvidere har Coop en webshop, hvor der blandt andet sælges produkter indenfor 

skønhed og personlig pleje, til langt billigere priser end Matas. Som nævnt tidligere, så benytter 

Discountbutikkerne sig af en prisstrategi via parallelimport, hvor det er muligt at indkøbe varer fra 

andre lande og herefter sælge dem til billigere priser i Danmark. Normal-kæden sælger ligeledes 

parallelimporteret varer til en relativ økonomisk pris, og de har om nogen nydt godt af sin vækst indtil 

videre. I 2018/19 havde selskabet en omsætning på 1.889 mio. kr. mod 1.257 mio. kr. året før. 

Omsætningen kan ikke direkte sammenlignes med Matas’ omsætning på 3.541 mio. kr. i 2018/19, da 

Normal forhandler en lang række andre produkter udover skønhed og personlige pleje. 

På baggrund af brancheanalysen kan det konkluderes, at branchen for skønhed og personlig pleje 

befinder sig i en hård konkurrence. Konkurrenter som Sephora, Normal og internethandlen, har på få 

år udfordret Matas A/S. Især internethandlen rammer Matas hårdt, hvilket gør at de har måtte lukke 

nogle butikker i løbet af 2018/19. For Matas er det vigtigt at følge med udviklingen hurtigt, da 

branchen er præget af hård konkurrence.  

Markedet er præget af mange udbydere som har været på markedet i længere tid, hvor mange spillere 

har investeret store summer i infrastrukturen omkring distributionskanalerne samt de fysiske butikker 

eller opkøb af andre virksomheder. Alt andet lige, vil de tiltagende investeringer hæve 

udgangsbarriererne for de nuværende spillere og derfor øge hårdheden blandt de eksisterende 

spillere. Endvidere har kunderne deres egne præferencer, og de vælger selv hvor de ender med at 

bruge deres penge. Koblet til den store tilgængelighed og høje grad af substitutter på markedet kan 

det argumenters at branchens livscyklus befinder sig i mætningfasen, hvor der kæmpes hårdt om at 

fastholde markedsandele. Kunderne har i denne fase en større tilbøjelighed til at skifte mellem 

 
34 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 13 
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udbyderne, hvorfor man i denne branche har fokus på omkostningseffektivisering og salg af 

tillægsydelser. Det vil muligvis kræve stor kapital for nye virksomheder der vil opnå en ledende 

position på markedet. Dog kan det ses, at Matas hele tiden tager nye initiativer til sig, ved blandt andet 

at investere i opkøb af andre virksomheder, for at kunne fastholde deres indtjeningsevne og hæve 

indgangsbarriererne. 

Med opkøbet af Firtal Group i 2018, forventer Matas at nå ind til flere segmenter, herunder markedet 

for helsekost, det mandlige segment, og andre nichebrands. Med de knap 1,6 mio. medlemmer af Club 

Matas, har Matas adgang til data, hvor der nemt kan fremskaffes data om kundernes købsforbrug, 

efterspørgsel samt følge med i udviklingen af de nyeste trends på markedet. Det er en kæmpe fordel 

for Matas, idet de har mulighed for at være ’’up to date’’, og dermed også de første til at imødekomme 

nye tendenser på markedet. Kunderne er dem som i sidste ende har magten, og da Matas er præget 

af konjunkturen i landet, kan det på længere sigt påvirke Matas’ indtjening negativt. På baggrund af 

en helhedsorienteret analyse hvor alle fem forhold er nøje analyseret og dels diskuteret, vurderes 

konkurrencesituationen til at være høj med et attraktionsniveau svarende til middel – lav.  

Værdikæden 

For at kunne belyse Matas’ interne strategi, er modellen værdikæden benyttet. Modellen er udviklet 

af Michael Porter, og benyttes til at dykke ned i en række af virksomhedens aktiviteter, som har til 

formål at skabe værdi for kunden samt konkurrencemæssige fordele.35 Værdikæden er opdelt i 

virksomhedens primære aktiviteter og støtte aktiviteter, som vil blive analyseret nedenfor.36 

Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter berører direkte varerne eller serviceydelserne. Det er netop her hvor 

aktiviteterne giver produktet værdi, mens det går igennem værdikædens led. De primære aktiviteter 

er som følgende: Indgående logistik, produktion, udgående logistik, marketing & salg og service.   

Indgående logistik og produktion 

Matas’ produktsortiment består hovedsageligt af produkter fra eksterne leverandører. Matas har over 

250 leverandører, som de arbejder tæt sammen med for at kunne opretholde deres sortiment. I 2013 

implementerede Matas et automatisk varebestillingssystem, baseret på forecasting, således at nogle 

af medarbejderne kunne få frigivet tid til andre essentielle opgaver i Matas’ daglige drift, hvilket 

eksempelvis kunne være rådgivning til kunderne i de fysiske butikker. Systemet har vist sig at skulle 

 
35 Bilag 1: Værdikæden 
36 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen 5. udgave – Side 79 
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spare op mod ni timer pr. uge, hvilket i særdeleshed vurderes til at være effektivt, og ligeledes skabe 

værdi for kunden i sidste ende.37    

Inden varebestillingssystemet blev implementeret, blev produkterne fra leverandørerne leveret 

direkte til butikkerne, hvor det i dag bliver leveret direkte til virksomhedens centrallager. På 

centrallageret bliver varerne pakket om og gjort klar til at blive kørt ud i de enkelte butikker. Desuden 

har Matas deres eget brand ’’Striber’’, som produceres af den eksterne virksomhed Persano Group, 

der gennem mere end 50 år har produceret Matas’ eget brand Striber. Disse produkter bliver ligeledes 

leveret til centrallageret, hvorefter det bliver transporteret ud til de enkelte butikker.38  

Udgående logistik 

Matas’ leverandører leverer, som tidligere nævnt, varer til Matas’ centrallager, hvor det derefter 

transporteres ud til de enkelte butikker. Igennem Matas’ automatiserede varebestillingssystem 

fungerer centrallageret som et effektivt led i værdikæden, som i sidste ende skaber stor værdi for 

kunden. Centrallageret sikrer at der altid vil være varer nok til butikkerne, og giver ligeledes mulighed 

for at lægge ordre flere måneder ud i fremtiden, da man på baggrund af genererede data fra systemet 

kan foretage statistiske forecast af fremtidigt salg. Matas har i deres regnskabsår 2018/19 haft fokus 

på minimering af CO2 emissioner i forbindelse med transport af varer fra centrallagre til Matas’ 

butikker. Der er blandt andet indgået aftale med transportøren Citylogistik om levering af varer til 

butikkerne i Roskilde med eldrevne lastbiler.  Matas’ håndtering af ordrer, pakning samt levering, 

vurderes til at være effektivt, og antages desuden til at øge virksomhedens konkurrencedygtighed.  

Marketing og salg 

Matas har flere måder at tilvejebringe deres markedsføring og salg. Med de knap 1,6 mio. medlemmer 

af Club Matas, har Matas en enestående værdi i form af at kunne muliggøre en klar, direkte og 

individuelt tilpasset kommunikation til medlemmerne. Dette sker ved at se på kundernes købshistorik, 

og derefter tilpasse kommunikationen på baggrund af tidligere køb. Matas er repræsenteret i 278 

butikker fordelt rundt i Danmark. Desuden findes Matas på de sociale medier som Facebook og 

Instagram, hvor de henholdsvis har 287 tusinde og 85 tusinde følgere. Matas har en massiv 

tilstedeværelse digitalt, men også igennem fysiske tilbudsaviser samt tv-reklamer.  

 

 
37 https://scm.dk/automatisk-varebestilling-l%C3%B8fter-matas 
38 https://finans.dk/erhverv/ECE9631583/persano-group-skovler-millioner-ind-paa-matas-striber/?ctxref=ext 
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Service  

Det er særlig vigtigt for Matas at fastholde en god service, herunder kundernes loyalitet, således at 

kunderne altid vil foretrække at handle hos Matas, fremfor andre konkurrenter. Den gode service 

opnås til dels i de fysiske butikker, men også igennem Club Matas, hvor der kan optjenes point hver 

gang man køber en varer. De optjente point kan herefter udløse diverse rabatter og gavepræmier.39  

Matas har igangsat et projekt om sortimentsfornyelse, hvor der bliver skabt plads til nye brands og 

produkter til kunderne. Derudover arbejdes der på at skabe en bedre kundetilfredshed når kunderne 

handler hos Matas. Dette sker blandt andet igennem uddannelse af medarbejderne, så de kan tilpasse 

deres rådgivning til den enkelte kunders behov.  

Matas har etableret en online chat på deres webshop, hvor kunderne har mulighed for at henvende 

sig direkte til kundeservice vedrørende deres ordrer mv. Derudover har de også en online chat, hvor 

uddannede medarbejdere står klar til at besvare spørgsmål omkring produkterne der kan købes på 

webshoppen.40  

Sekundære aktiviteter 

I de sekundære aktiviteter ser man nærmere på måder, der kan effektivisere de primære aktiviteter. 

Det kræver derfor en række støtteaktiviteter, som omfatter følgende: indkøb, teknologisk udvikling, 

ledelse af personelle ressourcer & virksomhedens infrastruktur. Analysen af støtteaktiviteterne er 

foretaget nedenfor.  

Indkøb 

Matas har et tæt samarbejde med deres mere end 250 leverandører. Desuden er en af Matas’ 

strategier at udnytte de mange forskellige leverandører, hvis der skulle opstå tilfælde med ændret 

leveringsvilkår eller reduceret adgang til vigtige produktkategorier. På denne måde står Matas stærkt 

i tilfælde af mangel på varer fra en leverandør. 

Matas sikrer de rigtige priser på varerne ved at intensivere deres arbejde med leverandørerne. 

Derudover har Matas fokus på at ’’skabe en tilbudsstruktur med det mål at sikre fair hverdagspriser 

og relevante tilbud.’’41  

 

 
39 https://www.matas.dk/clubmatas/om-club-matas  
40 https://kundeservice.matas.dk/hc/da 
41 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 10 
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Teknologisk udvikling 

De teknologiske resurser understøttes af virksomhedens ERP-systemer, herunder opretholdelse af 

selskabets varelager igennem deres centrallager.  

Matas’ ERP-systemer benyttes ligeledes til at kunne følge den økonomiske udvikling pr. butik, samt 

efterspørgslen på produkterne i butikkerne. Dette skaber ultimativ værdi for Matas og ikke mindst 

deres kunder, idet virksomhedens produktionsapparat holdes ’’up to date’’.   

Ledelse af personelle ressourcer 

Matas har i dag knap 2.500 ansatte, hvor hovedparten er ansat i Matas butikker.42 Det er derfor 

altafgørende for Matas at have klare retningslinjer for medarbejderne i form af den rette trivsel, såvel 

som de nødvendige kompetencer arbejdet kræver. For at sikre bedst mulig service over for kunderne 

i butikken, tilbyder Matas en intern materialistuddannelse, der sikrer kunderne god og tilpasset 

rådgivning efter den enkelte kundes behov.  

For at tiltrække flere medarbejdere, herunder unge især, deltager Matas’ medarbejdere på 

erhvervsdage rundt omkring på landets skoler. Resultatet er at de får en masse ansøgninger til ledige 

elevpladser, hvilket antages at styrke Matas’ støtteaktiviteter, i form af at kunne give de nødvendige 

og rigtige kompetencer til eleverne fra start. Endvidere efteruddanner Matas deres faglærte 

medarbejdere fra andre brancher, til et mere produkt- og servicefagligt niveau. Dette sikrer alt andet 

lige, at de forventninger kunderne har til servicen i de fysiske butikker, vil blive imødekommet.43 

Virksomhedens infrastruktur 

Matas infrastruktur består blandt andet af deres ERP-systemer. Matas har et avanceret og forbedret 

IT-infrastruktur, der sikrer at virksomheden og medlemmernes data er beskyttet på bedst mulig vis, 

og efter de korrekte sikkerhedsforanstaltninger. Matas oplyser endvidere i deres årsrapport for 

2018/19, at de har gennemført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre nogen form 

for brud på deres datasikkerhed.44 

Matas har etableret en god transportlogistik, der sørger for at varerne fra centrallageret bliver 

distribueret ud til de respektive butikker. Som nævnt tidligere, så har Matas indgået aftale med 

 
42 https://www.matas.dk/organisation 
43 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 34 
44 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 21 
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Citylogistik om at levere varer til butikkerne i Roskilde i Eldrevne lastbiler, for at opfylde behovet på 

reducering af miljøbelastning og CO2-udledning.  

Ansoffs vækstrategier  

For at belyse Matas’ vækstrategier er modellen Ansoffs vækstmatrice benyttet.45 Modellen belyser 

tre former for vækststrategier, herunder intensivering, integration og diversifikation, som er 

gennemgået nedenfor.  

Intensivering 

Matas har flere strategier når det gælder intensivering. Her benytter virksomheden sig af en rolig og 

kontrolleret vækst. Der findes tre former for vækststrategier når man taler om intensivering herunder: 

markedspenetrering, markedsudvikling, produktudvikling.  

Markedspenetrering 

Igennem Club Matas forsøger Matas at skabe vækst ved at tilpasse deres markedsføring rettet mod 

den enkelte kunde, ved at se på tidligere køb foretaget hos Matas. Endvidere har medlemmerne af 

Club Matas mulighed for at bruge deres optjente point til diverse rabatter og gavepræmier. Med 

denne strategi forsøger virksomheden at benytte sig af strategien markedsindtrængning, hvor der 

forsøges at sælge flere af de nuværende produkter på det eksisterende marked. Strategien går således 

ud på at skabe mersalg i bredest muligt omfang, og det er netop her Matas har den unikke fordel med 

deres værdifulde data om deres medlemmer af Club Matas.  

Markedsudvikling 

Da Matas har en stor kapital, vil det være nemmere for dem at kunne etablere sig på nye markeder, 

med eksisterende produkter. Med Matas’ opkøb af Firtal Group i 2018, har de formået at etablere sig 

på et nyt marked indenfor e-handel, nemlig helse og kost samt det mandlige segment. Her sælges der 

blandet andet nuværende produkter, men også nye brands, som er opstået ved opkøbet af Firtal 

Group. Matas opererer allerede inden for skønhed og personlig pleje indenfor e-handel, men med 

opkøbet kommer Matas et skridt dybere ind på helseområdet, samt produkter til mænd. Fokusset i 

denne strategi ligger i en øget markedsandel, som både kan påvirke Matas positivt eller negativt, da 

der kan være større usikkerhed ved at gå ind på nye markeder. Derudover er Matas præget af 

konjunkturen i landet, hvor stort set hele deres indtjening kommer fra, hvorfor det kan have negativ 

indvirkning på indtjeningen, hvis der eksempelvis er lavkonjunktur i landet. Firtal Group omsatte for 

 
45 Bilag 1: Ansoffs vækststrategier 



Suman Javaid - 108715 
Afgangsprojekt – HD 2. del – Regnskab og økonomistyring  

25 
 

91 mio. kr. i 2017, hvor dette forventes at stige til 140 mio. kr. 46 På denne baggrund vurderes opkøbet 

at kunne styrke Matas position på markedet, og skabe fremtidig indtjening.   

Produktudvikling 

Da Matas har et stort ’’knowhow’’ indenfor alle de forskellige produkter, er der mulighed for 

produktforbedring, som kan give produkterne nye egenskaber. Matas har et stort produktsortiment, 

men der kommer stadig flere og flere nye produkter til for hvert år, hvorfor Matas særligt i 

regnskabsåret 2018/19 har haft fokus på nye danske produkter.47 Ved hjælp af vækstrategien 

produktudvikling forsøger virksomheden at dække nye behov hos de eksisterende kunder. Dette kan 

enten have positiv eller negativ effekt for virksomheden, da afsætningsmulighederne er behæftet med 

en større usikkerhed end ved de nuværende produkter. Det antages dog at med Matas’ knowhow i 

branchen, vil usikkerheden i form af nye produktlanceringer være relativ lille.  

Integration 

Strategien integration har til formål at skabe vækst indenfor opkøb af nye aktiviteter. Der bliver derfor 

skabt vækst indenfor værdikæden, da der er mulighed for at forøge sin konkurrenceevne.48 Der findes 

to former for strategier under integration, herunder vertikal integration og horisontal integration.    

Vertikal integration 

I 2019 opkøbte Matas 100% af aktierne i Kosmolet A/S, som står bag det mest efterspurgte brand hos 

Matas, nemlig ’’Nilens Jord’’. Opkøbet af leverandørvirksomheden skete i forbindelse med at 

Kosmolet A/S, stod over for et generationsskifte i virksomheden, hvorfor Matas så en god strategisk 

mulighed for opkøbet af Kosmolet.49 Opkøbet vurderes til at være et godt strategisk tiltag for Matas, 

da brandet Nilens Jord, netop er det mest efterspurgte brand i Matas. Gennem opkøbet formår Matas 

at skabe en større andel af værdiskabelse i deres forsyningskæde, med strategien baglæns vertikal 

integration, som netop handler om opkøb af leverandørvirksomheder. 

 

 

 
46 https://finans.dk/erhverv/ECE10833631/matas-koeber-stadilejet-sundhedsbutik-for-stort-
millionbeloeb/?ctxref=ext  
47 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 - side 9 
48 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 87 
49 https://www.matas.dk/presse#/pressreleases/matas-koeber-det-succesfulde-danske-makeup-brand-nilens-
jord-2960682 

https://finans.dk/erhverv/ECE10833631/matas-koeber-stadilejet-sundhedsbutik-for-stort-millionbeloeb/?ctxref=ext
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Horisontal integration 

Når der er tale om opkøb af konkurrerende virksomheder er der tale om horisontal integration, da 

virksomheden har til formål at øge deres markedsandel og ligeledes overtage konkurrenternes 

kunder. Opkøbet af e-handelsvirksomheden Firtal Group i 2018 var set som et strategisk led, for at 

kunne få en større markedsandel på e-handelsmarkedet, og der er derfor tale om strategien horisontal 

integration. 

Diversifikation 

Når man taler om diversifikation skal denne strategi forstås som værende den mest risikable og 

dermed også den mest vanskeligste strategi. Ved at implementere denne strategi, forsøger man at 

fokusere på nye produkter til nye markeder. Dette kan eksempelvis være et nyt SBU, altså en ny 

forretningsenhed. Der findes to former for diversifikation strategier, herunder relateret diversifikation 

og konglomerat diversifikation.50 

Relateret diversifikation 

Strategien bygger på eksisterende resurser og kompetencer, som derved kan skabe synergi med den 

nuværende teknologi og markedsføring.  Matas har endnu ikke benyttet sig af denne strategi, da de 

hovedsageligt opererer på det danske marked og endnu ikke har fordybet sig i nye SBU’er uden for 

det danske marked.  

Konglomerat diversifikation 

Denne strategi er den mest risikofyldte strategi, da man prøver at skabe vækst på nye markeder med 

nye produkter uden nogen form for viden eller kompetencer. Matas har endnu ikke benyttet sig af 

denne strategi, og det antages heller ikke, at strategien vil blive implementeret indenfor den 

nærmeste tid, da Matas udelukkende har haft fokus på at skabe vækst på det danske marked. Dette 

er blandt andet sket ved opkøb af andre danske leverandører- og konkurrerende virksomheder.  

SWOT-analyse  

Dette afsnit har til formål at konkludere Matas’ interne og eksterne forhold på baggrund af den 

strategiske analyse. SWOT-analysen er anvendt, da modellen er det mest optimale værktøj til at belyse 

virksomhedens styrker og svagheder samt muligheder og trusler på intern og ekstern basis.  

 
50 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 86 
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På baggrund af den strategiske analyse kan det konkluderes at Matas har en del styrker, herunder at 

vær markedsleder, bredt sortiment, og en god knowhow i branchen. Desuden har virksomheden 

adgang til værdifulde data fra medlemmerne af Club Matas, hvorfor der er et stort potentiale for at 

skabe vækst hos de eksisterende kunder. De gode leverandørrelationer og det automatiserede 

varebestillingssystem har alt andet lige effektiviseret og vækstet Matas som helhed. Matas har dog 

stadig nogle udfordringer når det gælder trivsel og uddannelse på arbejdet. Det handler for Matas om 

at bibeholde deres medarbejdere og undgå opsigelser. Butiksdøden i Danmark har medført at flere 

butikker fremadrettet bliver lukket ned, da internethandlen bliver ved med at stige i Danmark, og 

udsigter hertil forventes at stige i de kommende år. Det kan både ses som en styrke og svaghed, da 

Matas trods alt har en webshop, hvor omsætningen fra onlinesalget udgjorde hele 11% af den samlede 

omsætning i 2018/19. Med opkøbet af e-handelsvirksomheden Firtal Group har Matas nu mulighed 

for at inddrage flere segmenter i deres målgrupper, herunder det mandlige segment. Den stigende 

interesse for nichebrands kan Matas med stor fordel udnytte, da de allerede har en stor knowhow 

indenfor utallige produktbrands. Svagheden skal ses i lyset af at Matas er afhængig af landets 

konjunktur, hvorfor den bedst mulige indtjening skabes når der er højkonjunktur i landet. 

Den største trussel for Matas, er andre lavpriskæder der sælger samme produkter som Matas, til en 

billigere pris. Dette er især konkurrenter som discountkæder og webshops. Da Matas er afhængig af 

konjunkturen i landet, antages det at kunderne hellere vil foretrække at købe billigere substituerende 

produkter, i perioder hvor der er lavkonjunktur i landet. Det kan konkluderes at Matas står stærkt på 

markedet for skønhed og personlig pleje, og følger med udviklingen i nye tendenser på markedet, 

herunder øget fokus på e-handel. Markedet er i den sene vækstfase og start modningsfase, hvor der 

hele tiden skal gøres nye tiltag for at opretholde væksten og fokus på at vinde markedsandele. Det 

vurderes at Matas fortsat skal gøre brug af strategien markedspenetration for at vækste på markedet. 

Nedenfor er en opsummering af Matas’ styrker og svagheder samt muligheder og trusler. 
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Kilde: Egen tilvirkning  

Delkonklusion 

Den strategiske analyse har været med til at give et billede af hvilke forhold Matas og dens branche 

står over for. Af de eksterne forhold, kan det konkluderes at selskabet står over for nye forhold, såsom 

ny lovgivning vedrørende klima og miljølove, der stiller Matas en lang række krav og overholdelse af 

dette. Ydermere ses det at forbrugertendensen i Danmark er steget markant, og det er især på 

internettet, hvor salget er boomet de seneste fem år. Det giver således en lang række muligheder for 

Matas, da de igennem Club Matas, har adgang til værdifulde data om medlemmernes købshistorik, 

hvorfor de via de teknologiske midler, har mulighed for at ensrette deres markedsføring til det enkelte 

medlem af Club Matas.    

Endvidere blev det konstateret at konkurrenceintensiteten i branchen er høj med et attraktionsniveau 

svarende til middel – lav. De primære konkurrenter udgøres af stormagasiner, discountkæder og e-

handel. Branchen er kommet i slut vækstfasen og start modningsfasen, hvor der hele tiden skal gøres 

nye tiltag for at opretholde væksten på lang sigt. Dette blev analyseret nærmere i Ansoffs 

- Markedsleder - Medarbejderne mangler uddannelse til at kunne give
   kundetilpasset rådgivning 

- 1,6 millioner medlemmer af Club Matas
- Teknologisk opdateret i form af mulige hackerangreb 

-  Bred prisklasse & bredt sortiment
- Butiksdød i Danmark gør at Matas må lukke flere butikker

-  Stor målgruppe
- Fysiske tilbudsaviser er dårligt for miljøet

- Gode leverandørrelationer
- Manglende trivsel på arbejdspladsen

- Opkøb af Firtal Group & Kosmolet

- Stor kapitalbeholdning

- Effektivt og automatiseret varebestillingssystem

- Adgang til værdifuld data fra medlemmerne af Club Matas

- Stigende interrese for nichebrands - Hård konkurrence på markedet, herunder onlinebutikker

- Holde sig opdateret på nyeste trend mv. - Høj trussel fra cyberkriminalitet

- Fokus på bestemte kundesegmenter - Afhængig af konjukturen i landet

- Mere indraggelse af det mandlige segment - Samme produkter kan findes billigere på andre webshops

SWOT-analyse
Styrker Svagheder

Muligheder Trusler
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vækststrategier, hvor det kunne ses, at Matas havde benyttet sig af samtlige strategier for at styrke 

deres vækst og konkurrenceposition på markedet.  

Til sidst blev der kigget nærmere på Matas interne forhold ved hjælp af værdikæden. Her vurderes 

det, at der opnås mest værdi for kunderne igennem Matas effektive lagersystem, de gode 

leverandørrelationer samt at være en af Danmarks største kundeklubber, med 1,6 mio. medlemmer. 

Matas har en kæmpe fordel når det gælder deres ERP-systemer samt lagereffektivitet. Netop disse 

aktiviteter kræver en høj kapital, og for Matas vil det effektive lagersystem samt den gode logistik, 

skabe værdi for Matas og deres kunder i fremtiden.  

Der ses en lang række positive tendenser for Matas, men ligeledes også en række faktorer der udgør 

en trussel for Matas, som blev gennemgået under SWOT-analysen. På baggrund af Matas’ 

vækststrategier, kunne det ses at Matas benyttede sig af strategier indenfor alle tre typer strategier, 

herunder: intensivering, integration og diversifikation. Den primære strategi for Matas har 

hovedsageligt været integration, da opkøbet af Firtal Group har øget Matas markedsandel på 

markedet for skønhed og personlig pleje. Endvidere har integrationen medført et bredere 

kundesegment, da Firtal Groups’ hjemmesider fokuserede på en lang række nichebrands, herunder 

helse og kost, samt det mandlige segment. Det vurderes at Matas har gjort brug af næsten alle Ansoffs 

vækststrategier, for at opretholde væksten i alle dele af virksomheden, og for at sikre at de fortsat kan 

være ubestridt markedsleder i branchen. 

Regnskabsanalyse 

Dette afsnit har til formål at give et billede af Matas’ finansielle præsentationer fra 2014/15 til 

2018/19. Derudover vil der blive foretaget reformulering af Matas’ årsrapporter samt balancer set 

over en tidsrække på 5 år. Netop reformuleringen er i særdeleshed vigtig for at kunne beregne 

nøgletal, der korrekt måler rentabiliteten fra virksomhedens aktiviteter. Rentabilitetsanalysen vil tage 

udgangspunkt i Dupont-pyramiden, som omtales yderligere under rentabilitetsanalysen. 

Regnskabskvalitet 

Inden der foretages rentabilitetsanalyse af Matas, er det vigtigt at se nærmere på Matas’ 

regnskabskvalitet. Formålet med dette er at vurdere Matas’ historiske og nuværende 

forretningsmæssige aktiviteter, og se om de finansielle opgørelser er korrekt afspejlet.51 Vurderingen 

af Matas’ regnskabskvalitet tager udgangspunkt i regnskabsårene fra 2014/15 - 2018/19. 

 
51 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 155 
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Matas’ ledelse har skrevet under på at årsregnskabet samt ledelsesberetningen giver et retvisende 

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.03.2019. 52 Det er ligeledes påset for 

de forrige regnskabsår, at ledelsen har skrevet under på, at årsregnskabet mv. giver et retvisende 

billede.  

I regnskabsåret 2018/19 har selskabet omlagt deres regnskabspraksis under omsætningen og de 

finansielle instrumenter, så der nu bliver benyttet IFRS 9 og IFRS 15. Disse standarder er nye og trådte 

i kraft for virksomheder med regnskabsår der begyndte pr. 1. januar 2018 eller senere. Tidligere 

benyttede Matas IAS 39 (finansielle instrumenter), IAS 11 (enterprisekontrakter) og IAS 18 

(omsætning). Virkningen af IFRS 9 betyder, at Matas har måtte justere deres klassifikationer og 

målinger relateret til deres forventede kredittab på alle deres gældspapirer, lån, tilgodehavender mv. 

Etablering af den nye IFRS 9 standard har ikke haft nogen effekt på Matas’ årsrapport.53  

Implementeringen af IFRS 15 (omsætning fra kontrakter med kunder), har medført at Matas nu 

indregner deres omsætning som det beløb, der viser det honorar, som Matas forventer at være 

berettiget til. Indregningen af den nye IFRS 15 standard har derfor betydet, at Matas har justeret deres 

klassifikation vedrørende kundeklubben Club Matas, hvor klassifikationen har bevirket til en stigning i 

omsætningen på 45,7 mio. kr. i 2018/19. Vareforbruget er tilsvarende steget med samme beløb, 

hvorfor det ikke direkte har haft nogen resultateffekt.54  

Det er bemærket at der i årsrapporten for 2018/19 er varslet en ny regnskabsstandard, for 

virksomheder der påbegynder deres pr. 1. januar 2019 eller senere. Jf. selskabets note 34, har Matas 

til hensigt at implementere den nye regnskabsstandard IFRS 16, hvor det i de forgangne år har været 

behandlet som operationel leasing. For Matas vil dette betyde at ’’leasingkontrakter fremadrettet skal 

indregnes i Matas’ balance, som et aktiv med en tilhørende leasingforpligtelse’’. 55 Rent 

resultatmæssigt vil Matas’ driftsresultat blive påvirket af det, da Matas fremadrettet kommer til at 

have omkostninger forbundet med afskrivninger og renteomkostninger af leasingforpligtelserne. 

På baggrund af gennemgangen af regnskabskvaliteten, er der ikke identificeret fejl eller ’røde flag’, 

som har indikeret besvigelser eller mistænksomhed af regnskabsføringen for Matas’ regnskab. De nye 

IFRS-standarder i årsrapporten, er med til at ensarte regnskabsoplysningerne, og dermed sikre en 

mere tydelighed i de økonomiske forhold. Det kan derfor vurderes at regnskabskvaliteten i 

 
52 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 43 
53 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 55 
54 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 55 & 56 
55 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 85 
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årsrapporten er høj, hvorfor det ligeledes øger validiteten og reliabiliteten, da de historiske 

årsrapporter vurderes at være nøjagtige og pålidelige.  

Reformulering af de historiske regnskaber 

Til analysebrug for regnskabsanalyse er der foretaget reformulering af Matas’ balance og 

resultatopgørelse med udgangspunkt i de historiske regnskaber fra 2014/15 - 2018/19. Til videre brug 

vil de reformulerede regnskaber og balancer bruges til budgettering og værdiansættelse af Matas.  

Reformulering af balancen 

Ved reformulering af balancen, er det vigtigt at sondre mellem de finansielle aktiver- og forpligtelser, 

såvel som driftsaktiverne og driftsforpligtelserne. ’’Driftsaktiverne og driftsforpligtelserne er poster 

som vedr. produktion og salg af varer og tjenesteydelser. Det skal yderligere bemærkes at 

driftsforpligtelser opstår som led i driften og automatisk løbende erstattes af tilsvarende forpligtelser. 

De finansielle aktiver -og forpligtelser anvendes i forbindelse med finansiering af driften.’’56 

Driftslikviditet 

Blandt Matas’ likvide beholdninger, indbefatter dette blandt andet kontanter, kassekreditter og 

investeringer i form af kortsigtede værdipapirer, som maksimum har en løbetid på 90 dage. I den 

reformulerede balance for Matas indgår selskabets gæld til kreditinstitutter som en finansiel 

forpligtelse, mens de likvide beholdninger indgår under de finansielle aktiver. Derudover bemærkes 

det at Matas har andre værdipapirer og kapitalandele, som egentlig burde fremgå under de finansielle 

aktiver, men eftersom værdipapirerne er langfristede, er de klassificeret under anlægskapitalen, som 

andre langfristede driftsaktiver. Da Matas’ gæld til kreditinstitutter samlet set overstiger de likvide 

beholdninger, opstår der samlet set en netto finansiel forpligtelse (NFF - NDA = NFF) i alle 

regnskabsårene. 

(Beløb i DKK mio.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Likvide beholdninger -160,90 -86,40 -33,30 -69,90 -41,50 
Rentebærende gæld (langfristet) 1.665,00 1.558,30 1.492,00 1.493,50 1.560,60 
Rentebærende gæld (kortfristet) 0,00 0,00 56,30 0,00 45,30 

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 1.504,10 1.471,90 1.515,00 1.423,60 1.564,40 
Kilde: Bilag 2 – Reformulering af balancen 

  

 
56 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen 5. udgave – side 204 
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Leasing 

Selskabet benytter sig af operationel leasing, hvilket indgår som en driftsomkostning under 

resultatopgørelsen. Havde Matas valgt at indregne deres leasingforpligtelser, som ’finansiel leasing’, i 

stedet for, så skulle leasingforpligtelsen indregnes som et aktiv under driftsaktiverne i den 

reformulerende balance og afskrives i driften. Som nævnt under gennemgangen af 

regnskabskvaliteten, så ændrer Matas regnskabsstandard til IFRS 16, begyndende fra næste 

regnskabsår, altså 2019/20. Det betyder altså at Matas fremadrettet vil skulle indregne 

leasingforpligtelserne, som finansiel leasing under aktiverne i balancen. Dette indbefatter derfor 

øgede afskrivninger og renteomkostninger begyndende fra næste regnskabsår – 2019/20.  

Kapitalandele i associerede virksomheder 

Kapitalandele i associeret virksomheder knytter sig typisk til investering i andre virksomheders drift, 

hvor virksomheden besidder mellem 20 og 50% af stemmerettighederne.57 For Matas vedrører 

kapitalandelene driften, hvilket er forudsat, at investeringen udelukkende relaterer sig til 

driftsaktiviteterne, som følge af tæt samarbejde vedrørende forskning- og udvikling mv.  

Kontrol af reformuleret balance 

Det er foretaget kontrol af balanceligningen: 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 −𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁, der sikrer at den 

reformulerede egenkapital tilhørende aktionærerne, stemmer overens med den bogførte egenkapital 

i årsrapporten. Jævnfør den nederste blå linje er balanceligningen benyttet, hvor det ses at kontrollen 

går i nul i alle regnskabsår, og dermed er der foretaget korrekt reformulering af balancen. Matas har 

ingen minoritetsinteressenter, hvorfor dette naturligvis ikke indgår i balanceligningen. 

(Beløb i DKK mio.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
NETTO DRIFTSAKTIVER (INVESTERET KAPITAL) 4.174,00 4.092,80 4.087,50 4.081,90 4.207,90 

       
       
Likvide beholdninger -160,90 -86,40 -33,30 -69,90 -41,50 
Rentebærende gæld (langfristet) 1.665,00 1.558,30 1.492,00 1.493,50 1.560,60 
Rentebærende gæld (kortfristet) 0,00 0,00 56,30 0,00 45,30 
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 1.504,10 1.471,90 1.515,00 1.423,60 1.564,40 

       
EGENKAPITAL TILHØRENDE AKTIONÆRERNE: 2.669,90 2.620,90 2.572,50 2.658,30 2.643,50 
Kontrol              -                -                -                -                -    

Kilde: Bilag 2 – Reformulering af balancen 

 
57 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 208 
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Reformulering af resultatopgørelsen 

Ved reformulering af resultatopgørelsen er der ligeledes en række forhold der gør sig gældende når 

der skal foretages reformulering. Dette gælder blandt andet skatteallokeringen, og de netto finansielle 

omkostninger. Nedenfor er posterne som kræver særlig opmærksomhed gennemgået.   

Skatteallokering 

I den ”normale” resultatopgørelse fremgår der kun en skat, nemlig ’skat af årets resultat’. Denne skat 

skal i den reformulerede resultatopgørelse allokeres ud til de forskellige overskudskomponenter for 

at bringe dette til efter-skat basis. Skatteallokeringen går ud på at estimere skattefordelen, ved at 

trække de netto finansielle omkostninger (NFO) fra i skatteregnskabet.58 Dette gøres ved følgende 

ligning: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙 = 𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑛𝑛𝑆𝑆𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑙𝑙𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠𝑆𝑆𝑛𝑛𝑆𝑆 

I regnskabsåret 2014/15 udgjorde selskabsskatten 23,5%, hvor der i de efterfølgende år er beregnet 

en selskabsskatteprocent på 22%, efter den nye lovgivning om nedsat selskabsskat trådte i kraft fra 

2016. Nedenfor er skattefordelen på de netto finansielle omkostninger beregnet, ved brug af 

ovenstående ligning. Den beregnede skatteallokering fremgår af den gule linje, hvorefter det skal 

tillægges skat på EBIT under den reformulerede resultatopgørelse.  

59 

Trendanalyse 

For at give en afspejling af hvordan de forskellige regnskabsposter har udviklet sig, er der udarbejdet 

en trendanalyse. Denne analyse tager udgangspunkt i udviklingen over en tidsperiode på fem år, set i 

forhold til basisår, som i dette tilfælde er 2014/15.60 Trendanalysen tager ligeledes afsæt i de 

 
58 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 239 
59 Bilag 2: Reformulering af resultatopgørelsen 
60 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 247 

(Beløb i DKK mio.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Core netto finansielle omkostninger
Renter af bankgæld m.v. -24,60 -30,60 -48,40 -43,60 -64,60
Andre finansielle indtægter 3,00 10,90 9,70 7,10 0,10

-21,60 -19,70 -38,70 -36,50 -64,50

Skattefordel (2015:23,5%, 2016-2019:22,0%) 4,75 4,33 8,51 8,03 15,16

Core netto finansielle omkostninger -16,85 -15,37 -30,19 -28,47 -49,34
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reformulerede resultatopgørelser samt balancer. Der er foretaget analyse af de mest relevante 

regnskabsposter nedenfor.  

Trendanalyse af reformuleret resultatopgørelse 

(Beløb i DKK mio. kr.) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Core nettoomsætning 100 99,79 100,88 100,92 103,15 
Core driftsomkostninger 100 100,04 102,54 105,68 108,61 
Resultat af primær drift (EBITDA) 100 98,73 93,88 80,92 80,20 
Afskrivninger 100 103,13 107,97 123,31 123,90 
Core driftsoverskud, før skat (EBIT) 100 97,61 90,29 70,11 69,04 
Core driftsoverskud, efter skat (NOPAT) 100 100,85 94,67 75,88 71,80 
Andet driftsoverskud (Efter skat) 100 0,00 0,00 0,00 0,00 
Usædvanlige poster (Efter skat) 100 0,00 0,00 0,00 0,00 
Samlet driftsoverskud, Efter skat: 100 100,85 94,67 75,88 71,85 

61Uddrag af trendanalyse – Egen tilvirkning 

Det er bemærkelsesværdigt at kigge nærmere på sammenhængen mellem Core omsætning og Core 

driftsomkostninger, da det ses at driftsomkostningerne er steget med 8,61%, hvorimod omsætningen 

kun er steget med 3,15%. Driftsomkostningerne er især steget, da der har været engangsomkostninger 

forbundet med opkøb af Firtal Group, hvormed medarbejderne blev fusioneret ind under Matas’ 

personaleomkostninger. Derudover har der været udskiftning af ledende medarbejdere i Matas, 

herunder skiftning af administrerende direktør i 2017/18.62  

Afskrivningerne er steget med 23,90%, hvilket skal ses i sammenhæng med tilgang på goodwill og 

navnerettigheder i forbindelse med køb af virksomheder. Derudover er det især posten ’’andre 

immaterielle aktiver’’ der er steget med 90,7% hen over de seneste fem regnskabsår. Denne post 

omfatter software og nøglepenge, som afskrives over 3-10 år. Det bemærkes også at det samlede 

driftsoverskud efter skat (NOPAT) er faldet med 28,20%, som følge af at driftsomkostningerne og 

afskrivningerne er steget proportionelt mere end væksten i omsætningen, hvilket har medført til et 

faldende EBITDA. Det forventes at afskrivningerne kommer til at stige i fremtiden, da 

implementeringen af IFRS 16, kommer til at betyde øgede afskrivninger.  

 

 

 

 
61 Bilag 3: Trendanalyse af resultatopgørelse 
62 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 17 & 18 
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Trendanalyse af balancen  

(Beløb i DKK mio. kr.) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Goodwill 100 100,00 101,18 101,23 103,99 
Varemærker og navnerettigheder 100 85,48 70,98 56,48 48,58 
Andre immaterielle aktiver 100 94,92 122,63 133,95 190,07 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100 126,50 131,39 143,05 172,37 
Varebeholdninger 100 100,11 104,70 113,12 118,64 
Tilgodehavender fra salg 100 86,01 60,35 20,70 33,24 
Andre tilgodehavender 100 173,08 438,46 257,69 3465,38 
Leverandørgæld 100 116,96 117,70 116,00 127,79 
Likvide beholdninger 100 168,43 80,24 208,19 387,71 

63Uddrag af trendanalyse – Egen tilvirkning 

Ovenstående er et uddrag af de særlige udviklinger i balancen, set over en periode på fem år, hvor 

2014/15 er basisåret med indeks 100. Ser man nærmere på varebeholdningerne, sammenlignet med 

omsætningen, ses det at varebeholdningerne stiger med 18,64% igennem hele analyseperioden, 

hvilket er langt over stigningen i omsætningen på 3,15%. Her kan det diskuteres hvorvidt, Matas har 

øget deres varebeholdninger, i forventning om fremtidigt øget salg. Da Matas har overtaget købet af 

Firtal Group, er varebeholdningerne fusioneret ind i Matas’ regnskab med en samlet værdi på 32,1 

mio. kr. hvilket antages at ligge til grund for den høje stigning mellem 2017/18 til 2018/19. Derudover 

har Matas haft fokus på produktfornyelse og et endnu bredere sortiment, hvilket ligeledes antages til 

at have indvirkning på stigningen i varebeholdningerne.   

Det bemærkes endvidere at posten andre tilgodehavender, er sprunget i vejret set over en 5-årig 

periode. Andre tilgodehavender i 2018/19 omfatter en verserende sag om rentekildeskat i perioden 

2006-2009, som omhandler efterkrav af godskrevne renteudgifter fra den foregående 

modervirksomhed, Svenska M Holding 1 AB. Det er ledelsens vurdering, at Matas har ret til regres fra 

det foregående moderselskab, hvorfor der i regnskabsåret 2018/19 er bogført tilgodehavende på 79,6 

mio. kr.  

Derudover ses der både en stigning og et fald i regnskabsposten tilgodehavender fra salg. Svinget 

skyldtes primært at posten vedrører engrossalg til associerede butikker, som ikke er ejet af koncernen. 

Posten kan derfor svinge fra år til år. Modsat ses det, at leverandørgælden er steget med 27,79% 

igennem hele analyseperioden. Der er ingen noter tilhørende leverandørgælden, hvorfor det antages 

at Matas enten har ændret betalingsvilkår, med nogle af deres leverandører, således at de har en 

længere betalingsfrist end før. Alternativt kan det hænge sammen med overtagelsen af Firtal Group, 

 
63 Bilag 3: Trendanalyse af balancen 
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hvormed leverandørgælden er overført til Matas’ regnskab, da den største stigning af 

leverandørgælden ses mellem regnskabsårene 2017/18 og 2018/19, med en stigning på 11,79%.  

Rentabilitetsanalyse 

Som et naturligt led i regnskabsanalysen er det essentielt at foretage en rentabilitetsanalyse på 

baggrund af den udvidede Dupont-model. Modellen tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen 

(ROE) og dens underliggende finansielle værdidrivere, som bliver dekomponeret gennem 

rentabilitetsanalysen.64 Modellen opdeles i tre niveauer, og er analyseret nedenfor.  

Niveau 1: Dekomponering ROE 

Return on Equity (ROE) kan dekomponeres i tre forskellige faktorer, herunder afkast på 

nettodriftsaktiver (ROIC), finansiel gearing (FGEAR) og låneomkostninger (r).  Ved beregning af disse 

nøgletal, vil man kunne se nærmere på driftsaktiviteterne, der skaber overskud i virksomheden, samt 

finansieringsaktiviteterne, der skaber finansielle indtægter eller omkostninger.65  

Nøgletallene for dekomponering af ROE er beregnet jf. nedenstående tabel. ROE er beregnet ved 

følgende formel: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 + (𝑁𝑁𝐹𝐹𝐸𝐸𝑁𝑁𝑅𝑅 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅 − 𝑆𝑆)) 

Niveau 1 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
ROE  9,95% 10,79% 12,95% 13,75% 12,98% 
ROIC 6,77% 7,23% 9,03% 9,48% 9,25% 
FGEAR 0,56 0,58 0,56 0,56 0,61 
r 1,13% 1,03% 2,05% 1,91% 3,10% 
SPREAD 5,64% 6,20% 6,98% 7,58% 6,16% 

66 

Af ovenstående tabel kan det ses at ROE har været faldende, set over den historiske udvikling fra 

2014/15 – 2018/19. Matas’ ROE toppede i 2015/16 med 13,75%, hvilket giver udtryk for, at afkastet 

til virksomhedens ejere var på sit højeste her. Endvidere har Matas i 2015/16, været gode til at udnytte 

de resurser, som de haft til rådighed i det pågældende regnskabsår. Egenkapitalen var i 2015/16 

højere end de andre år, hvilket skal ses i lyset af at årets resultat efter skat i 2015/16 var på sit højeste 

sammenlignet med de øvrige år. Den gennemsnitlige ROE ligger på 12,1%, hvilket vurderes til at være 

på et flot niveau, på trods af den nedgående ROE. I den strategiske analyse kunne det konkluderes at 

 
64 Bilag 4: Dupont pyramiden 
65 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 281 
66 Bilag 5: Rentabilitetsanalyse 
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konkurrencen i branchen er hård, samt at branchen er kommet i en slut vækstfase og start 

modningsfase, hvorfor det har været vigtigt for Matas at foretage investeringer, for at kunne vækste 

endnu mere end hidtil før. Særligt i regnskabsåret 2018/19 er der foretaget investeringer til køb af 

dattervirksomheder og aktiviteter for 110,7 mio. kr., hvorfor ROE naturligvis har haft et fald.67 

Investeringerne er foretaget i forventningen om yderligere vækst, hvorfor det antages at ROE i de 

kommende år vil stige, på baggrund af de foretagne investeringer.    

Da ROE afhænger af ROIC, ses det også af tabellen, at disse to nøgletal følger samme udvikling, hvor 

ROIC også er på sit højeste i 2015/16. ROIC er et udtryk for rentabiliteten fra virksomhedens 

driftsaktiviteter. Da ROIC overstiger låneomkostningerne (r), vil ROE alt andet lige overstige ROIC, 

hvilket er tilfældet her. Det skal ligeledes benævnes at SPREAD er forskellen mellem ROIC og r. 

Låneomkostningerne har generelt været faldende, da de netto finansielle forpligtelser er faldet, i takt 

med at der blevet afdraget på gæld til kreditinstitutter. Den lave stigning i låneomkostningerne mellem 

2017/18 til 2018/19, skyldtes at der blev optaget lån hos kreditinstitutter på 105 mio. kr.68 Desuden 

har det samlede driftsoverskud efter skat været faldende, hvorfor dette ligeledes har nedbragt ROIC. 

Det vurderes at den faldende ROE og ROIC, ikke har været negativ for Matas, da det antages, at 

optagelse af lånet ligger til grund for investeringen i forbindelse med køb af dattervirksomheder og 

andre aktiviteter i 2018/19. Det formodes derfor at selskabet i fremtiden vil have en højere ROE & 

ROIC, i forbindelse med øget vækst og mere omsætning fra de øvrige datterselskaber og aktiviteter.  

Den finansielle gearing viser forholdet mellem den ordinære egenkapital i forhold til Matas’ netto 

finansielle forpligtelser. Af tabellen ses det at FGEAR stort set har været på niveau med hinanden i 

analyseperioden. Dette skyldes primært at den samlede finansiering fra den ordinære egenkapital og 

de netto finansielle forpligtelser, har været på niveau i hele analyseperioden.  

Niveau 2: Dekomponering ROIC 

Ved ROIC ser man på, hvor profitabel Matas er i stand til at etablere deres netto driftsaktiver for at 

skabe driftsoverskud i virksomheden.69 I niveau 2 dekomponerer man ROIC i henholdsvis 

overskudgrad (OG) og omsætningshastighed (AOH) ved følgende formel:  

 

 
67 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 50 
68 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 50 
69 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 286 
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Niveau 2 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
ROIC 6,77% 7,23% 9,03% 9,48% 9,25% 
OG  7,91% 8,53% 10,65% 11,47% 11,35% 
AOH 0,86 0,85 0,85 0,83 0,82 
1/AOH 1,17 1,18 1,18 1,21 1,23 

70 

Overskudgraden måler hvor stor en del af omsætningen der bliver til overskud pr. investeret krone. 

Det vil sige at der eksempelvis var en overskudsgrad på 11,35 øre pr. investeret krone i 2014/15. 

Matas’ overskudgrad er blevet forringet gennem hele analyseperioden, og der ses dermed et fald på 

3,44 øre pr. investeret krone i analyseperioden. Forringelsen af overskudsgraden hænger sammen 

med at Matas’ omsætning har været stagnerende i hele analyseperioden, hvorimod omkostningerne 

er steget proportionelt mere end omsætningen. De øgede omkostninger består blandt andet af øgede 

personale- og andre eksterne omkostninger. Endvidere skyldtes faldet at det samlede driftsoverskud 

har været faldende i alle fem regnskabsår, hvilket som tidligere nævnt er opstået ved en stigning på 

afskrivningerne.71  

Ved omsætningshastigheden måler Matas deres salg pr. investeret krone i netto driftsaktiver. ’’Den 

inverse værdi af AOH kan beregnes ved (1/AOH), hvorved værdien er et udtryk for, hvor meget der er 

bundet i netto driftsaktiver til at skabe én krones salg.’’72 Det betyder at for hver investeret krone, 

bliver der skabt en omsætning på 0,86 kr. i 2018/19. Sagt på en anden måde, så bruger Matas 1,17 kr. 

pr. investeret krone i 2018/19. Dette kan således være en ulempe for Matas på lang sigt, da de bruger 

1,17 kroner på at genere én krones salg i regnskabsåret 2018/19. Den inverse værdi bør derfor helst 

ligge under 1,00, for at kunne tjene mere pr. investeret krone. Da den inverse værdi for AOH har været 

faldene alle årene, antages det at AOH ligeledes vil være faldende fremadrettet, således at Matas’ 

omsætningshastighed samt overskudsgrad vil være stigende i de kommende regnskabsår. Faldet i OG 

skyldes sågar faldet i ROIC, da der netop i 2018/19 er foretaget en del investeringer i forventningen 

om højere vækst i de kommende år.  

 
70 Bilag 5: Rentabilitetsanalyse – niveau 2 
71 Bilag 2: Reformuleret resultatopgørelse  
72 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 286 
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I den strategiske analyse blev det konkluderet at konkurrenceforholdene på markedet, var præget af 

monopolistisk konkurrence. Ligeledes kunne det konkluderes at for Matas’ produktgruppe ’’Mass 

Beauty’’, er truslen fra substituerende produkter høj, samt at produkterne i gruppen ”High-End-

Beauty” er truslen mellem - høj. Matas er udsat for intensiv konkurrence blandt deres produktgrupper, 

hvorfor der alt andet lige vil være en grænse for hvor høj overskudsgrad Matas kan opnå i disse 

produktgrupper. Det antages derfor at kapitalintensiteten på markedet er mellem, og det strategiske 

fokus for Matas bør således ligge i omsætningshastighederne med en kombination af 

overskudsgraden. For at Matas kan tiltrække den nødvendige kapital antages det, at virksomheden 

må stræbe efter en tilfredsstillende forretning gennem deres omsætningshastighed, således at 

selskabet arbejder hen mod en AOH der overstiger en 1,00, således at salget bliver rentabelt for Matas, 

og dermed kan tjene penge pr. investeret krone.  

Niveau 3: Dekomponering af OG & AOH 

I niveau 3 går man endnu dybere ned i dekomponering af OG & AOH, hvorved man kigger nærmere 

på de bagvedliggende drivere. Nøgletallene er beregnet jævnfør nedenstående tabeller. 

Niveau 3 Dekomponering af OG 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Driftsomkostninger -85,04% -84,57% -82,10% -80,97% -80,76% 
EBITDA-margin 14,96% 15,43% 17,90% 19,03% 19,24% 
Afskrivninger -4,70% -4,78% -4,19% -4,04% -3,91% 
EBIT-margin 10,26% 10,65% 13,72% 14,99% 15,33% 
Skat på EBIT -2,36% -2,11% -3,07% -3,52% -3,98% 
NOPAT-margin 7,90% 8,53% 10,65% 11,47% 11,35% 
Core andet driftsoverskud, efter skat 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Usædvanlig driftsposter, efter skat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Samlet OG 7,91% 8,53% 10,65% 11,47% 11,35% 
73      

Det er bemærkelsesværdigt at se nærmere på EBIDTA, der har været faldende igennem hele 

analyseperioden. EBIDTA er et udtryk for overskud før renter. Faldet skyldtes hovedsageligt at 

driftsomkostningerne er steget mere end den relative vækst i nettoomsætningen. De stigende 

driftsomkostninger er forårsaget af øgede personale- og andre eksterne omkostninger, herunder 

engangsomkostninger i forbindelse med køb af Firtal Group.74 EBIT-margin viser Matas’ fra salg før 

skat. Det ses ligeledes at EBIT har været faldende i analyseperioden, da Matas’ afskrivninger er steget. 

Afskrivningerne er forøget i forbindelse med tilgange på varemærker og navnerettigheder, samt andre 

 
73 Bilag 5: Rentabilitetsanalyse – Niveau 3  
74 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 18 



Suman Javaid - 108715 
Afgangsprojekt – HD 2. del – Regnskab og økonomistyring  

40 
 

immaterielle aktiver.75 Det antages at hvis Matas forsætter med at investere i køb af virksomheder, så 

vil afskrivningerne alt andet stige, hvorfor det er begrænset hvor høj EBIT-margin vil være. Ligeledes 

vides det at Matas implementering af IFRS 16, har resultateffekt, da der vil komme øgede 

afskrivninger. Ser man på NOPAT-margin, har denne også været faldende i analyseperioden. NOPAT 

viser Matas’ samlede billede af lønsomheden fra virksomhedens kerneaktiviteter efter skat. Skatten 

på EBIT har naturligvis været faldende idet EBIDTA har været faldende. Derudover har skattefordelen 

på CORE finansielle omkostninger været faldende, i og med at de netto finansielle omkostninger har 

haft et fald fra 64,5 mio. kr. i 2014/15 til 22 mio. kr. i 2018/19.76 På baggrund af ovenstående faktorer 

kan det konkluderes at den samlede OG har været faldende, grundet generelt fald i de underliggende 

driveres.   

Niveau 3 Analyse af AOH-drivere (inverse) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
Netto driftsaktiver / nettoomsætning 1,17 1,18 1,18 1,21 1,23 

      
Varebeholdninger / nettoomsætning 0,22 0,21 0,20 0,19 0,10 
Tilgodehavender fra salg / nettoomsætning 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 
Leverandørgæld / nettoomsætning -0,17 -0,17 -0,17 -0,16 -0,07 
Andre kortfristede driftsaktiver / nettoomsætning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arbejdskapital / nettoomsætning 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 

      
Immaterielle aktiver / nettoomsætning 1,16 1,19 1,20 1,23 0,62 
Materielle aktiver / nettoomsætning 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 
Andre langfristede aktiver, netto / nettoomsætning -0,05 -0,05 -0,06 -0,07 -0,03 
Anlægskapital / nettoomsætning 1,17 1,19 1,19 1,21 0,61 

77 

I niveau 2 kunne det konkluderes at AOH har været stagnerende med en relativ lav stigning igennem 

hele analyseperioden. I niveau 3 kigger man nærmere på AOH, ved at analysere dens underliggende 

drivere. Dette gøres ved at kigge på kapitalstyringen, herunder styring af arbejdskapitalen såvel som 

anlægskapitalen.  

Som det fremgår af tabellen, ses det at Matas har haft en stigning i deres pengebinding i 

varebeholdningerne. Dette skyldtes at Matas tilbage i 2013, fik implementeret et effektivt 

lagersystem, som i særdeleshed har gavnet virksomheden, da der har været en stigning på 

pengebindingen fra 0,10 øre 2014/15 til 0,22 øre pr. investeret krone i 2018/19. Ydermere antages 

det, at der sker en effektivisering af logistik og distribution, således at pengebindingen i varelageret 

 
75 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 69 
76 Bilag 2: Reformuleret resultatopgørelse 
77 Bilag 5: Rentabilitetsanalyse – Niveau 3 
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stiger i de kommende år. Den samlede arbejdskapital stiger samlet med 0,02 øre pr. investeret krone 

igennem hele analyseperioden, hvilket skal ses i lyset af de negative investeringer i leverandørgælden, 

som stiger fra -0,07 i 2014/15 til -0,17 i 2018/19.  

Af anlægskapitalen kan det ses at pengebindingen på de materielle anlægsaktiver stort set har været 

på niveau igennem hele analyseperioden. Modsat har pengebindingen på de immaterielle aktiver 

været faldende siden 2015/16, hvilket indikerer en forbedret kapitaltilpasning på trods af de høje 

investeringer Matas har foretaget i forbindelse med virksomhedskøb.   

Delkonklusion  

På baggrund af regnskabsanalysen, herunder reformulering, regnskabskvalitet, trendanalyse samt 

rentabilitetsanalysen, er der opnået en forståelse af virksomhedens rentabilitet samt udviklingen i 

Matas finansielle præstation. Dette er sket ved en nærmere analyse af de nødvendige nøgletal på 

baggrund af den reformulerede resultatopgørelse samt balance af de historiske regnskaber de seneste 

5 år.  

I trendanalysen var der indikationer på et faldende driftsoverskud set over en 5-årig periode, hvorfor 

ROE og ROIC blev analyseret nærmere ved hjælp af Dupont-pyramiden under rentabilitetsanalysen. I 

niveau 1 kan det konkluderes at ROE er blevet forringet, hvilket skyldtes at totalindkomsten for Matas 

har været faldende fra 2014/15 - 2018/19. Faldet ligger primært i en stagnerende omsætning, hvor 

omkostninger + afskrivninger er steget proportionelt mere i forhold til omsætningen.  

Det kan endvidere konkluderes at ROIC har været faldende fra 9,25% i 2014/15 til 6,77% i 2018/19, 

svarende til 26,81% (2,48*100/9,25), hvilket skyldes en stigning i personaleomkostninger og 

personale- og andre eksterne omkostninger. Endvidere skyldtes faldet, at det samlede driftsoverskud 

har været faldende i hele analyseperioden. Faldet i 2018/19 er især drevet af investeringer i køb af 

virksomheder, herunder Firtal Group. Det blev desuden antaget at investeringerne på lang sigt vil 

kunne øge Matas’ ROE og ROIC, da Matas forventninger er at investeringerne skal give mere vækst 

fremadrettet.  

Matas’ AOH har haft en meget lille stigning, hvilket hovedsageligt skyldtes en øget pengebinding i 

virksomhedens varelager, som ligeledes bidrager til en øget arbejdskapital. Modsat havde 

anlægskapitalen en nedadgående effekt, da pengebindingen i immaterielle aktiver har været faldende 

siden 2015/16, grundet øgede tilgange i form af opkøb af dattervirksomheder og andre aktiviteter.   

Matas samlede rentabilitet har dermed været forringet, især i 2018/19, hvor Matas står overfor 

faldende overskudsgrader og lavere forrentninger overfor ejerne. Dog har regnskabsåret 2018/19, 
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været præget af opkøbet af Firtal Group, hvor der har været en del engangsomkostninger forbundet 

med opkøbet, hvorfor det vurderes, at de fremtidige nøgletal i de kommende regnskabsår vil være 

stigende. Rentabilitetsanalysen vil endvidere blive benyttet i næste afsnit til fastlæggelse af et 

realistisk budget for Matas på baggrund af de beregnede drivers.  

Budgettering 

For at kunne fastsætte Matas’ markedsværdi, er det vigtigt at der er gjort nogle forudsætninger 

omkring virksomhedens fremtidige vækst. Budgettering er bindeleddet mellem rentabilitetsanalysen 

og værdiansættelsen.  Det er derfor nødvendigt at budgettere på baggrund af de underliggende ikke-

finansielle værdidrivere. I budgetteringen vil der således blive benyttet en sammensætning af de 

strategiske analyser samt regnskabsanalyse, til at kunne lave de essentielle forudsætninger for Matas’ 

budget.78  

Budgetteringen vil blive lavet på baggrund af en proforma-opgørelse, som er en effektiv opgørelse af 

de mest vigtigst forudsætninger for virksomhedens fremtid. For at budgetteringen giver det mest 

realistiske billede af Matas, er det vigtigt at sikre integriteten i budgettet. Dette sker ved at budgettere 

henholdsvis driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten.79 Proforma-opgørelsen vil blive gennemgået 

i forbindelse med budgetforudsætningerne nedenfor. Inden proforma-opgørselen bliver gennemgået, 

skal budgetperioden og terminalperioden opgøres, hvilket er gjort nedenfor.  

Budgetperioden 

For at fastlægge Matas’ budgetperiode er det vigtigt at sondre mellem følgende to pointer: 

1. Virksomhedsspecifik konkurrencemæssig fordel 

2. Vækstudsigter for branchen 

Fra den strategiske analyse af konkurrencesituationen af Matas, blev det konkluderet at branchen er 

kommet i en slut vækstfase og start modningsfase, hvorfor der hele tiden skal investeres i nye tiltag 

for at opretholde væksten i branchen og ikke mindst for Matas. Matas’ konkurrencemæssige fordel 

består af flere led. Herunder stor markedsandel med en bred målgruppe, samt produkter der både er 

omkostningsfokuseret, men ligeledes også differentieret. På baggrund af disse kriterier kan det 

fastlægges hvor lang Matas’ budgetperiode bør udgøre. Budgetperioden er opgjort efter figuren ’’den 

konkurrencemæssige fordelsperiode’’, som viser den tid det tager, før rentabiliteten når et ’normalt’ 

 
78 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 317 
79 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 318 
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niveau.80 Det er på baggrund af figuren vurderet at Matas har en konkurrencemæssig fordel, som både 

er på kort og på lang sigt, samtidig med at vækstudsigterne for branchen både er modnet samt 

konsolideret. På baggrund af de vurderede kriterier, fastsættes budgetperioden til 10 år, jf. 

nedenstående figur. Det skal dog nævnes at nedenstående figur, har fastlagt budgetlængderne efter 

nogle grove tommelfingerregler, hvorfor figuren skal ses som værende vejledende, men dog med 

vigtige pointer, hvorfor figuren er benyttet i dette tilfælde.81 Matas’ budgetperiode fastlægges således 

over en 10-årig periode, som går fra 2019/20 - 2028/29.  

 

 

 

 

 

 

Terminalperioden 

Ved terminalperioden skal forstås, den periode, som ligger ud over budgetperioden, hvor terminalåret 

er det første år efter budgetperioden.82 For at kunne opgøre terminalperioden, skal der på samme 

måde som budgetperioden, gøres nogle forudsætninger for at give det mest realistiske billede af en 

korrekt terminalperiode. Terminalperioden er den periode der går til uendeligt, og ligger ud over 

budgetperioden. I dette tilfælde starter terminalperioden i 2028/29 til uendelig. I denne periode 

forventes det at, salgsvæksten, overskudsgraden og omsætningshastigheden når deres ’steady-state-

niveau’, ’’hvilket demonstrere ligevægtstilstanden, hvor alle posterne i proforma-opgørelsen vokser 

med en konstant langsigtet vækstrate.’’83 Terminalperioden skal begynde når budget forcastet 

opfylder nedenstående fire kriterier:84  

1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate.  

2. Overskudsgraden må forblive konstant. Denne betingelse sikrer at driftsomkostningerne 

vokser med samme rate som salget. 

 
80 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 320 
81 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 320 
82 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 336 
83 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 336 
84 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen, 5. udgave – Side 318 
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3. Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant 

4.  FGEAR må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen punkt 1 & 3, at netto finansielle 

forpligtelser vokser med samme vækstrate som salget.  

Det vides nu at terminalperioden starter i 2028/29 og fremefter til det uendelige, hvorfor det næste 

step er at fastlægge terminalvæksten. Ud fra kendskabet til branchen, blev det vurderet at branchen 

er kommet ind i en start modningsfase, hvor fremtidsudsigterne på lang sigt er relativ stabile, hvor det 

antages at økonomien, herunder landets konjunkturer er i positiv og sund vækst. Dog kræver det for 

Matas at blive ved med at følge med trenden, og foretage de nødvendige tiltag for at opretholde 

væksten. Terminalvæksten fastsættes af den baggrund derfor til at være på 2%.85  

Budgettering af key drivers 

Salgsvæksten 

I regnskabsanalysen kunne det ses at omsætningen har været stagnerende eller gået tilbage, hvor der 

i 2018/19 havde været en vækst i omsætningen på 2,2%, svarende til 76 mio. kr. Her skal det dog 

understreges, at i forbindelse med omlæggelsen af den nye IFRS 15 standard (omsætning fra 

kontrakter fra kunder), har det betydet, at Matas’ omsætning steg med 45,7 mio. kr. i 2018/19. Det 

vil altså sige at over 50% af selskabets omsætningsvækst i regnskabsåret 2018/19, kommer fra 

implementering af den nye IFRS 15 standard (omsætning fra kontrakter fra kunder).  

Den samlede omsætning er steget med 3,15% fra 2014/15 - 2018/19, hvilket svarer til et gennemsnit 

på 0,94% i hele analyseperioden. Den relative lave stigning er en relevant forudsætning for at 

fastlægge den fremtidige salgsvækstrate i budgettet. Matas oplyser i deres regnskab for 2018/19 at 

de har et mål om en samlet omsætning på 4 mia. kr. i 2022/23, hvilket hænger sammen med opkøb 

af diverse aktiviteter, der har til formål at øge omsætningen. Ligeledes er det taget i betragtning af 

økonomien fortsat udvikler sig sundt og i en positiv retning, hvorfor salgsvækstraten er budgetteret 

til at vækste med 0,5 til 2% under budgetperioden.86 Havde man omvendt sat salgsvækstraten for høj, 

ville det kunne give et forkert billede af Matas’ værdiansættelse, idet virksomheden ikke skal vokse 

hurtigere end økonomien.  

Det anslås at den øgede internethandel vil fortsætte, og dermed kunne give Matas en 

konkurrencemæssig fordel på lang sigt, hvorfor salgsvækstraten stiger kontinuerligt med 0,2% pr. år. 

Dette gælder dog kun, hvis Matas fortsætter med at erobrer markedsandele fra konkurrenterne, ved 

 
85 Bilag 6: Budgettering 
86 Bilag 6: Budgettering 
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opkøb af flere aktiviteter, som desuden er et mål for Matas, vil den fremtidige omsætning ligeledes 

stige, hvis forbrugernes købelyst fortsat stiger i forhold til væksten i Danmark. Det gælder ligeledes 

også, at i takt med at omsætningen stiger, så skal omkostningerne holdes på et niveau, der følger 

den proportionelle udvikling i omsætningen. Netop forbrugeradfærden er et nøgleord, da Matas’ 

salg afhænger af forbrugeradfærden, og hvis forbrugerne er tilbageholdende med køb af varer, vil 

dette påvirke Matas’ fremtidige salg hårdt, idet Matas’ omsætning generes på baggrund af 

konjunkturen og forbrugeradfærden. 

Driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 

EBIT-marginen udledes af forholdet mellem omsætningen fratrukket driftsomkostningerne samt 

afskrivningerne. Det blev under regnskabsanalysen konstateret at driftsomkostningerne steg 

proportionelt mere end omsætningen. De gennemsnitlige driftsomkostninger steg nemlig med 3,37% 

igennem hele analyseperioden, hvor den gennemsnitlige omsætning kun steg med 0,94% igennem 

hele analyseperioden.  

Vareforbruget har i gennemsnit udgjort 54% af den samlede omsætning, hvilket vurderes til at være 

en smule for høj, idet dækningsbidraget for Matas ’kun’ ender med 46%. Derudover antages det, at 

personaleudgifterne stiger i takt med inflationen i Danmark, samt at der kommer flere medarbejder i 

forbindelse med opkøb af flere virksomheder og andre aktiviteter. De andre eksterne omkostninger 

antages også til at stige, i forbindelse med engangsomkostninger til opkøb af andre virksomheder, 

samt øgede omkostninger i forbindelse med renovering af butikker mv.  

Afskrivningerne er i analyseperioden steget med 23,90% fra 2014/15 - 2018/19, hvilket forventes at 

stige i forbindelse med implementeringen af den nye IFRS 16 standard (leasing af biler). Derudover 

antages det ligeledes at stigningen i afskrivningerne vil komme, som følge af øgede investeringer, 

hvilket vil påvirke de immaterielle aktiver, i form af øget goodwill.     

Der blev under salgsvæksten budgetteret med en kontinuerlig stigning i omsætningen på 0,2% pr. år 

under budgetperioden, og på baggrund af ovenstående antagelser, vurderes det er EBIT fremover vil 

have en kontinuerlig stigning på 0,2%, med en begyndelsesværdi på 9,5%.87 Dette vurderes primært 

på baggrund af, at driftsomkostningerne er steget proportionelt mere end omsætningen. Dog 

indikeres der en øget salgsvækst på 0,5% i form af øget omsætning igennem flere salgskanaler, hvorfor 

der budgetteres med en lille stigning årligt på EBIT-margin under budgetperioden.  

 
87 Bilag 6: Budgettering 
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Driftsoverskuddet fra salg før skat, vurderes således til at have en lille stigning under budgetperioden, 

med en forudsætning om, at omsætningen bevæger sig i en retning der vokser proportionelt med 

driftsomkostningerne.  

Anlægskapital 

Som nævnt tidligere under regnskabsanalysen, har anlægskapitalen været stagnerende, som følge af 

udsving i Matas’ langfristede aktiver. Matas har igennem analyseperioden øget deres investeringer i 

forbindelse med køb af virksomheder og andre aktiviteter, hvilket har formindsket deres 

pengebindinger i de immaterielle langfristede aktiver, og dermed haft effekt på anlægskapitalen. 

Modsat har de materielle- og andre langfristede aktiver været på niveau med tidligere år, hvorfor det 

ikke har haft den store effekt på Matas’ pengebindinger. Det antages at Matas fortsat vil investere i 

køb af andre aktiviteter, samt herved øge deres nettoomsætning, hvorfor der antages en vækst på 

anlægskapitalen på 0,002 under budgetperioden samt terminalperioden.88  

Arbejdskapital 

Af arbejdskapitalen, kunne det ses at denne var faldende og endte som en negativ arbejdskapital i 

2018/19. Investeringerne i arbejdskapitalen hænger som ofte sammen med udviklingen i 

omsætningen, hvorfor den negative arbejdskapital kan udledes at de foretagende investeringer Matas 

har gennemført i analyseperioden. Derudover kan faldet aflæses af øgede kortfristede driftsaktiver- 

og driftsforpligtelser, som primært kommer fra stigning i varebeholdningerne og leverandørgælden. 

Stigning i varebeholdningerne kommer som følge af ekspansion af onlinehandel samt mersalg i de 

fysiske butikker.  

I Matas’ pengestrømopgørelse er det bemærket, at pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne er 

steget fra 62,1 mio. kr. i 2014/15 til 239 mio. kr. i 2018/19, svarende til en stigning på 176,9 mio. kr. I 

Matas årsrapport for 2018/19 oplyses det, at virksomheden vil ekspandere endnu mere på det danske 

marked indenfor E-handel, hvorfor det indikeres at investeringerne forsat kommer til at være stigende 

eller på niveau med 2018/19. Det vurderes på baggrund heraf, at stigningen i arbejdskapitalen vil være 

relativ lille i fremtiden, hvorfor der er budgetteret med en vækst på 0,002 procent i budgetperioden 

samt terminalperioden.89   

 
88 Bilag 6: Budgettering 
89 Bilag 6: Budgettering 
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Delkonklusion  

Med udgangspunkt i rentabilitetsanalysen på en analyse på 5 år, er de nødvendige forudsætninger 

foretaget for budgetteringen.  

Budgetperioden blev fastlagt til 10 år efterfulgt af terminalperioden. Dette blev fastlagt på baggrund 

af Matas’ position i branchen, hvor det blev vurderet at branchen er i en slut vækstfase og start 

modningsfase, hvorfor den langsigtede vækstrate i henhold til salgsvækstraten blev fastsat til 2% i 

terminalperioden. Ligeledes blev de vigtigste forhold fra regnskabsanalysen medtaget, for at give det 

mest realistiske billede af Matas budget. Det forventes at Matas vil vækste kontinuerligt med 0,2% 

over de næste 10 år.  

Derudover blev der foretaget budgettering af de vigtigste key drivers for at give det mest realistiske 

billede af Matas. Dette blev gjort ved opstilling af proforma-opgørelse som fremgår af bilag 6.  

Værdiansættelse af Matas A/S 

Opgaven har nu været igennem henholdsvis strategisk analyse, regnskabsanalyse samt budgettering 

af Matas A/S. De nævnte analyser er med til at danne grundlag for Matas’ værdiansættelse, og som i 

sidste ende, skal give en samlet konklusion om hvorvidt Matas’ markedsværdi (Enterprise Value) er 

overvurderet eller undervurderet på markedet, samt om det kan betale sig at købe aktien på 

markedet. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i DCF-modellen (Discounted Cash Flow), hvor 

Matas’ værdi beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme.90 For kunne 

beregne Matas igennem DCF-modellen, kræver det at der foretages estimater og beregninger af en 

række komponenter, herunder ejernes afkastkrav igennem CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

Beregningerne og estimaterne er foretaget nedenfor.  

WACC (Weighted average cost of capital) 

Værdiansættelsen af Matas A/S bygger på estimeringer, med udgangspunkt i DCF-modellen, hvoraf 

de budgetterede frie cash flows tilbagediskonteres med WACC.  

Estimeringen af WACC, som desuden benyttes som et estimat for Matas’ overordnede afkastkrav der 

bestemmes ud fra et vægtet gennemsnit af afkastkravet, er et udtryk for virksomhedens 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. For at kunne beregne WACC, skal man kende til forskellige 

funktioner, og dermed benytte sig af den endelige formel for WACC som er: 

 
90 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf  

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
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𝑊𝑊𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑉𝑉0𝐸𝐸

𝑉𝑉0𝐸𝐸𝐸𝐸
∗ 𝑆𝑆𝑒𝑒 +

𝑉𝑉0𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑉𝑉0𝐸𝐸𝐸𝐸
∗  𝑆𝑆𝑔𝑔 

Hvor, 

WACC = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger  

𝑉𝑉0𝐸𝐸 = Markedsværdi af egenkapital  

𝑉𝑉0𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser  

𝑉𝑉0𝐸𝐸𝐸𝐸 = Markedsværdi af virksomheden  

𝑆𝑆𝑒𝑒 = Ejernes afkastkrav 

𝑆𝑆𝑔𝑔 = lånerente efter skat 

Ovenstående funktioner i formlen for WACC, vil blive gennemgået trinvis gennem opgaven.  

Estimering af kapitalvægtene 

Ved fastlæggelse af WACC er kapitalstrukturen, en væsentlig faktor for at kunne estimere WACC. 

Kapitalstrukturen er opdelt i to andele: egenkapitalandel og fremmedkapitalandel, hvilket viser hvad 

kapitalindskyderne afgiver ved at investere i Matas. Ved estimering af kapitalstrukturen skal de to 

ovenstående andele fordeles så det giver en samlet værdi på 100%. I nedenstående tabel er den 

historiske udvikling af kapitalstrukturen beregnet.  

Det kan aflæses af tabellen, at Matas egenkapitalandel stort set har været på niveau, med et spænd 

på mellem 63% til 65%. Dette kan ligeledes ses på fremmedkapitalen som har haft et spænd på mellem 

35% til 37%. Det antages at Matas fortsat vil opkøbe virksomheder, især indenfor e-handel, hvorfor 

der forventes en højere omsætning i fremtiden, der har til formål at øge egenkapitalandelen. De 

historiske tal på baggrund af nedenstående tabel, skal derfor ses som indikatorer for fremtiden, men 

ikke nødvendigvis den samme kapitalvægtning i fremtiden. De netto finansielle forpligtelser forventes 

at falde i og med, at der afdrages på den langfristede gæld, hvorfor denne forventes at blive lavere 

med årene. Det er på baggrund af denne vurdering, derfor vurderet at kapitalvægtningen på den 

langfristede kapitalstruktur skal udgøre fordelingen 70/30, hvor egenkapitalandelen skal udgøre 70% 

og fremmedkapitalen 30%. Disse faktorer vil blive benyttet senere i opgaven, til at kunne estimere 

WACC. 
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(Beløb i mio. kr.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
Markedsværdi af egenkapital 2.670 2.621 2.573 2.658 2.644 
Markedsværdi af NFF 1.504 1.472 1.515 1.424 1.564 
Enterprise Value (EK + NFF) 4.174 4.093 4.088 4.082 4.208 
MVE/EV 64% 64% 63% 65% 63% 
NFF/EV 36% 36% 37% 35% 37% 

Kilde: Kapitalstruktur - Egen tilvirkning  

Estimering af egenkapitalomkostninger (re - ejernes afkastkrav) 

I det næste step i fastlæggelsen af WACC, skal der foretages estimering af egenkapitalomkostningerne. 

Den mest optimale model til estimering af egenkapitalomkostningerne, er CAPM (Capital Asset Pricing 

Model).91 Denne model tager udgangspunkt i at ejernes afkastkrav er en sammenhæng af følgende 

funktioner: 

1. Den risikofrie rente  

2. Markedsrisikopræmien  

3. Beta 

Sammenhængen af ovenstående funktioner kan således opgøres ved følgende formel:92  

𝑆𝑆𝑒𝑒 = 𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝛽𝛽 [𝐸𝐸 (𝑆𝑆𝑚𝑚)− 𝑆𝑆𝑓𝑓] 

Hvor,  

𝑆𝑆𝑒𝑒 = ejernes afkastkrav 

𝑆𝑆𝑓𝑓 = den risikofrie rente 

𝛽𝛽 = beta (systematisk risiko) 

𝐸𝐸 (𝑆𝑆𝑚𝑚) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 [𝐸𝐸 (𝑆𝑆𝑚𝑚)− 𝑆𝑆𝑓𝑓] = markedets risikopræmie 

CAPM-modellens funktioner er gennemgået enkeltvis nedenfor. 

Den risikofrie rente  

Ved fastlæggelse af den risikofrie rente, tages der udgangspunkt i den 10-årige statsobligation. Netop 

denne rente viser ønsket om at matche varigheden på pengestrømmene i værdiansættelsen. Man ser 

 
91 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf 
92 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang – Ole Sørensen – Side 39 

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
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ofte på den effektive rente over en længere periode for netop at formindske risikoen fra de unormale 

markedsforhold, der gør at afkastet på statsobligationer ikke nødvendigvis er retvisende.    

Renten på den 10-årige statsobligation er indhentet fra Danmark Statistik, og fremgår af 

nedenstående tabel. Det ses tydeligt at renten har været kraftigt faldende set over en 10-årig periode, 

hvor der blandt andet kan ses en negativ rente i 2019 på -0,02%. For at give det mest retvisende billede 

af renten er der taget et gennemsnit heraf, hvorfor den risikofrie rente udgør 1,49%, som endvidere 

vil blive benyttet til estimering af WACC.  

10-årig 
statsobligation 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gns. 
Effektiv i procent 3,4 3,37 3,39 1,82 1,48 1,62 0,15 0,4 0,29 0,53 -0,02 1,49 

Kilde: dst.dk 

Markedsrisikopræmie  

Markedsrisikopræmien er forskellen mellem det forventede afkast på markedsporteføljen og den 

risikofrie rente. Det er ydermere et udtryk for merafkastet på en aktie, som investorerne forventer i 

forhold til investering i en statsobligation med lang løbetid. Man kan estimere markedsrisikopræmien 

på mange måder, men for at give det mest realistiske billede af markedsrisikopræmien, er der valgt at 

kigge på de historiske observationer. De historiske risikopræmier kan give et kvalitativt billede af den 

nuværende markedsrisikopræmie, og derfor vurderes det også, at denne metode er den mest 

optimale til at opgøre markedsrisikopræmien. De historiske observationer er foretaget af store 

virksomheder, såsom DMS, Carnegie, Fernandez, PwC og Forsyningstilsynet. Af nedenstående tabel, 

som er indhentet fra Forsyningstilsynets rapport fra 2018.  Estimeringen er foretaget på baggrund af 

et gennemsnit for alle observationer i 2019. Gennemsnittet udgør således 6,5% ((5,29+8,82+6 +6) /4 

= 6,5%).93 

 
93 https://forsyningstilsynet.dk/media/5392/bilag-2-wacc-parametre-oktober-2018.pdf 

https://forsyningstilsynet.dk/media/5392/bilag-2-wacc-parametre-oktober-2018.pdf
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Beta 

Beta kaldes også den systematiske risiko, og udtrykker risikoen forbundet med investering i aktier. 

Beta kan opgøres på flere forskellige måder, ved blandt andet at kigge på de historiske tal for afkastet 

på aktier, og herefter gøre forudsætninger for fremtidens risiko, ved investering af aktier hos Matas. 

Denne metode er dog mere kompleks, idet de historiske tal ikke nødvendigvis, kan estimere de 

fremtidige forløb på markedet. Der er derfor gjort brug af ’Common Sense’ metoden, hvor man ser 

nærmere på to faktorer, herunder den driftsmæssige risiko og den finansielle risiko for Matas. Denne 

metode bliver ofte anvendt af analytikere, da det er muligt at vurdere den systematiske risiko 

kvalitativ for en specifik virksomhed i forhold til markedet. Nedenstående figur er udarbejdet af FSR, 

og giver et beta estimat på baggrund af de to nævnte faktorer. Det vurderes at Matas’ driftsmæssige 

risiko på nuværende tidspunkt er neutralt, baseret på de foregående analyser. Eksempelvis har Matas 

nogle klare styrker i form af, at de er markedsleder i branchen, samt at de har en del 

konkurrencemæssige forhold. Matas har eksempelvis haft mulighed for at tilpasse deres salgspriser i 

forhold til ændringer forårsaget af indkøbspriser. Derudover er konjunkturen i Danmark på et stabilt 

niveau, hvorfor det samlet indikerer at den driftsmæssige risiko er neutral. Den finansielle risiko 

vurderes at ligge i den høje ende, idet det antages, at der i fremtiden skal tages flere lån for at kunne 

opkøbe flere virksomheder. Gearing har været stagnerende igennem hele analysen, hvorfor det 

ligeledes antages, at der ikke sker de store ændringer på gearingen i de kommende år. På baggrund af 

ovenstående vurderinger, kan det jævnfør nedenstående figur, konkluderes at betaværdien ligger i 

intervallet 1,15-1,4, hvoraf der er foretaget et gennemsnit af dette, og kommet frem til en endelig 

betaværdi på 1,275.  

94 

 
94 FSR – Faglig notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af 
virksomheder og virksomhedsandel – December 2002 – Side 58 & 59 
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Alle funktionerne for fastlæggelse af egenkapitalomkostningerne (ejernes afkastkrav) er nu 

gennemgået, hvorfor der nu kan beregnes et estimat ved brug af tidligere nævnte formel. 

𝑆𝑆𝑒𝑒 = 𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝛽𝛽 �𝐸𝐸 (𝑆𝑆𝑚𝑚)− 𝑆𝑆𝑓𝑓� = 1,49% + (1,275 ∗ 6,5%) =  9,78% 

Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

I dette afsnit skal fremmedkapitalomkostningerne estimeres, ved at kigge nærmere på følgende 

funktioner: 

1. Risikofrie rente 

2. Selskabsspecifikt risikotillæg 

3. Selskabsskatteprocenten 

Ved de tre ovenstående funktioner kan lånerenten estimeres, som i sidste ende skal beregnes som 

en del af WACC. Formlen for lånerenten udgøres derfor som følgende: 

𝑆𝑆𝑔𝑔 = �𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝑆𝑆𝑠𝑠� ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑠𝑠) 

Hvor, 

𝑆𝑆𝑔𝑔 = lånerenten 

𝑆𝑆𝑓𝑓 = risikofrie rente 

𝑆𝑆𝑠𝑠 = selskabsspecifikt risikotillæg 

𝑆𝑆𝑠𝑠 = Selskabsskatteprocenten  

 

Under estimeringen af egenkapitalomkostningerne blev den risikofrie rente estimeret til at udgøre 

1,49%. For at opgøre det selskabsspecifikke risikotillæg, er der blevet benyttet en syntetisk rating 

tilgang, hvor man tager udgangspunkt i kredit ratings fra sammenlignende virksomheder.95 For at 

opgøre kredit ratingen, skal Matas’ Interest Coverage Ratio beregnes (EBIT/renteomkostninger), 

hvilket er beregnet i forhold de seneste 5 regnskabsår. Derefter sammenlignes denne beregning med 

kredit ratingen jf. bilag 8. Nedenstående beregning viser at ICR har været svingende i 

analyseperioden, hvorfor det har været mest hensigtsmæssigt at beregne gennemsnittet af ICR, som 

giver 11,31. En ICR på 11,31 svarer til en kredit rating på Aa2/AA, hvilket kan henføres til 

selskabsspecifikt risikotillæg på 0,72%.  

 
95 Bilag 8: Kredit rating 
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Interest Coverage Ratio (mio. kr.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 Gns. 
EBIT 363,30 368,90 475,10 513,60 526,20  
Renteomkostninger 24,60 30,60 48,40 43,60 64,60   
ICR 14,77 12,06 9,82 11,78 8,15 11,31 

Kilde: Egen tilvirkning 

Selskabsskatteprocenten estimeres til 22% på baggrund af den nuværende selskabsskat i Danmark pr. 

31.03.2019. Renteomkostningerne fradragsberettigede, hvorfor fremmedkapitalomkostningerne er 

beregnet efter skat basis, med en selskabsskatteprocent på 22%. 

På baggrund af ovenstående estimater, kan fremmedkapitalomkostningerne beregnes, hvilket giver 

følgende estimat:  

𝑆𝑆𝑔𝑔 =  �𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝑆𝑆𝑠𝑠� ∗ (1 − 𝑆𝑆𝑠𝑠) = (1,49% + 0,72%) ∗ (1 − 22%) = 1,72%  

Estimering af WACC 

Den samlede estimering af driftens kapitalomkostninger (WACC) kan nu foretages på baggrund af 

estimeringerne af henholdsvis egenkapitalomkostningerne og fremmedkapitalomkostningerne. 

WACC udgør således 7,36%:  

𝑊𝑊𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑉𝑉0𝐸𝐸

𝑉𝑉0𝐸𝐸𝐸𝐸
∗ 𝑆𝑆𝑒𝑒 +

𝑉𝑉0𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑉𝑉0𝐸𝐸𝐸𝐸
∗  𝑆𝑆𝑔𝑔 = (70% ∗ 9,78%) + (30 ∗ 1,72%) = 7,36% 

Værdiansættelse  

I dette afsnit kan Matas’ markedsværdi opgøres, da både budgetteringen og estimeringen af WACC 

sammenlagt kan benyttes til finde frem til den endelige markedsværdi for Matas på baggrund af DCF-

modellen. For at beregne markedsværdien af Matas, er den indirekte model – DCF-modellen blevet 

benyttet, hvor der som nævnt tidligere, sker tilbagediskontering af de fremtidige frie pengestrømme. 

Formlen for udledning af markedsværdien er følgende: 

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁 =  �
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑡𝑡

(1 −𝑤𝑤𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠)

𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

+
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑇𝑇+1

(𝑤𝑤𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑓𝑓)(1 + 𝑤𝑤𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑇𝑇 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁0  

Værdiansættelsen for Matas fremgår af bilag 7, hvor Matas’ Enterprise Value er beregnet til 3.584 

mio. kr., hvorefter de netto finansielle forpligtelser på 1.504 mio. kr. fratrækkes og giver en 

egenkapitalværdi på 2.080 mio. kr. Herefter kan markedsværdien pr. aktie findes ved at dividere 

egenkapitalværdien med Matas antal aktier pr. 31.03.2019, som udgjorde 38.291.492.96  

 
96 Matas A/S – Årsrapport 2018/19 – Side 38 
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𝑉𝑉æ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑆𝑆.𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑆𝑆 =
2.080

38,291
= 54,31 𝑆𝑆𝑆𝑆. 

Værdien pr. aktie er beregnet til 54,31 kr., hvilket kan sammenlignes med den faktiske aktiekurs pr. 

31. marts 2019, som blev handlet til 65,80 kr. pr. aktie jf. Nordnet.dk.97 Det beregnede værdiestimat 

indikere således, at aktien på daværende tidspunkt var overvurderet, da aktien blev handlet til en 

højere aktiekurs end det beregnede værdiestimat.  

Følsomhedsanalyse 

Der er foretaget en følsomhedsanalyse af WACC for at vise hvad en lille ændring på WACC kan gøre 

for værdien pr. aktie. Følsomhedsanalysen er godt analyse værktøj, da WACC er estimeret på 

baggrund af flere skøn, og dermed følsom overfor små ændringer, som kan være afgørende for den 

samlede vurdering af aktiekursen for Matas. I nedenstående tabel kan det ses, at en ændring på WACC 

med -0,5% til 1%, kan indikere et billede af, om hvorvidt Matas’ værdi pr. aktie er overvurderet eller 

undervurderet. Det kan ses at jo højere WACC er, des lavere er værdien pr. aktie, og modsat ved en 

lavere WACC er værdien pr. aktie højere. Havde WACC været 1% lavere, altså 6,36% ville Matas værdi 

pr. aktie været 77,12 kr., hvilket ville have betydet at Matas’ værdi havde været undervurderet på 

markedet. Et fald i WACC med 0,5%, altså 6,83% ville betyde at Matas værdi på 64,53 kr. pr. aktie, 

nogenlunde havde været på niveau med den faktiske aktiekurs som lå på 65,80 kr. pr. 31. marts 2019, 

og dermed været minimal overvurderet på markedet.  

WACC Værdi pr. aktie 
8,36% 38,73 
7,86% 45,85 
7,36% 54,31 
6,86% 64,53 
6,36% 77,12 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af DCF-modellen 

  

 
97 https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16215677-matas  

https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16215677-matas
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Diskussion  

Dette afsnit har til formål at belyse en diskussion af efterfølgende begivenheder, med afsæt i det 

beregnede værdiestimat for Matas, som gav en værdi på 54,31 kr. pr. aktie. Det beregnede 

værdiestimat for Matas indikerede, at aktien var overvurderet på markedet pr. 31. marts 2019. Da 

Matas årsrapport for 2019/20 endnu ikke er aflagt, er der for god ordens skyld tjekket op på 

aktieværdien pr. 31. marts 2020 på Nordnet.dk, som viser sig at være 42,65 kr. pr. aktie98, hvilket i 

store hovedtræk skyldes COVID-19’s påvirkning på den globale økonomi, hvor samtlige butikker i 

Danmark har været nødsaget til at holde lukket, og dermed ikke kunne genere salg på samme måde 

som førhen. Hvis man ser nærmere på Matas aktie lige inden COVID-19’s påvirkning jf. nedenstående 

graf (Nordnet.dk), kan det ses at værdien pr. aktie var omkring 65 kr. i februar 2020, hvilket stort set 

er på niveau med den faktiske aktiekurs pr. 31 marts. 2019, som var 64,80 kr. pr. aktie. Dette indikerer 

således, at markedsværdien stort set er på niveau med tidligere år, hvorfor der er usikkerhed om hvor 

meget Matas kommer til at vækste fremadrettet. Ligeledes er der set nærmere på forbrugertilliden i 

2020, sammenlignet med 2019, som i den grad er præget af COVID-19 i april 2020. Der er derfor set 

på forbrugertilliden pr. januar 2020, som ligger på 4,5 modsat 3,9 i januar 2019, hvilket indikere at 

forbrugerne har haft tillid til økonomien, hvorfor det ligeledes antages at forbruget har været stigende 

i denne periode.99 Ligeledes viser det sig at danskernes økonomi vurderes bedre end sidste år, hvorfor 

det forventes at Matas vækst vil være stige en smule i det kommende regnskabsår, og således 

vurderes den beregnede værdiansættelse af Matas til at give det mest realistiske billede af selskabets 

vækst fremadrettet.  

 
98 https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16215677-matas  
99 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29703 

https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16215677-matas
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=29703
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Konklusion 

Projektets formål var at finde frem til Matas værdi på markedet pr. 31. marts 2019. Dette er blevet 

besvaret ved hjælp af en række undersøgelsesspørgsmål, herunder delanalyser af henholdsvis 

strategi, regnskab, samt budgettering og værdiansættelse.  

Den strategiske analyse havde til formål at se nærmere på hvilke forhold Matas og dens branche står 

over for, samt hvilke tiltag Matas har gjort brug af de seneste par år. Det kunne i den strategiske 

analyse, konkluderes at Matas står over for nye udfordringer og omstillinger, i form af øget nethandel 

og en teknologisk udvikling der kommer med hastige skridt, hvilket gør det udfordrende for Matas. I 

regnskabsåret 2018/19, var Matas særligt præget af øget nethandel, hvilket resulterede i at 11% af 

den samlede omsætning kom fra onlinesalg i 2018/19 mod 4% året før, hvilket medførte at Matas, 

måtte omstille deres forretning, ved blandt andet at ansætte en hel afdeling til at kunne håndtere 

onlinesalget.  

Det blev i brancheanalysen konkluderet at Mats konkurrenceintensitet var høj med et 

attraktionsniveau svarende til middel – lav. Branchen bærer præg af en slut vækstfase og start 

modningsfase, hvorfor det er vigtigt for Matas’ at holde trop med branchen, da de ellers kan risikere 

at miste deres indtjening hurtigt. En klar styrke for Matas har været deres effektive lagersystem, der 

har skabt værdi, i form af tidsbesparelse og omkostningseffektivisering hos medarbejderne. Med de 

knap 1,6 millioner medlemmer, har Matas adgang til værdifulde data, der kan skabe mersalg i form af 

tilrettet markedsføring til den enkelte kunde. En af Matas’ strategier i 2018/19 har været at opkøbe 

leverandørvirksomheder samt konkurrerende virksomheder ved hjælp af vækststrategien horisontal- 

og vertikal integration, for at øge deres markedsandele på markedet, og ligeledes kunne vækste på 

markedet på længere sigt. 

I regnskabsanalysen blev der foretaget reformulering af Matas’ resultatopgørelser og balancer over 

en tidshorisont på 5 år. Reformuleringen blev brugt til videre analyse af Matas’ rentabilitet og nøgletal 

i form af trendanalysen. Det kunne ses at Matas havde en vækst i omsætningen på 3,15% set over en 

5-årig periode, hvorimod der havde været en forringelse af selskabets samlede driftsoverskud 28,15%. 

Forringelsen skyldtes i store hovedtræk at Matas omkostninger var steget proportionelt mere end 

omsætningen, hvilket blandt andet kunne ses på stigende afskrivninger, som stammer fra opkøb af 

virksomheder i form af goodwill. Matas samlede rentabilitet kunne derfor konkluderes som værende 

forringet, hvilket især kunne ses i regnskabsåret 2018/19, da Matas stod over for faldende 

overskudsgrader og lavere forrentninger over for ejerne. De faldende nøgletal i 2018/19, skyldtes især 

opkøbet af Firtal Group, hvor der har været en del engangsomkostninger forbundet med købet, 
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hvorfor det blev vurderet, at Matas nøgletal vil vækste fremadrettet, hvilket antages at kunne ses i de 

kommende regnskabsår.  

I budgetafsnittet blev budgetperioden for Matas fastlagt til at udgøre 10 år efterfulgt af 

terminalperioden. Der blev endvidere estimeret på Matas’ fremtidige vækstrater, på baggrund af 

rentabilitetsanalysen samt de faktorer der udspillede sig i den strategiske analyse. Budgettet blev 

opstillet via en proforma-opgørelse, hvor der blev gjort de nødvendige forudsætninger for at kunne 

give det mest realistiske billede af Matas budget.   

I værdiansættelsen skulle der foretages estimater af egenkapitalomkostningerne samt 

fremmedkapitalomkostninger, for at kunne finde frem til WACC, som i sidste ende skulle opgøre Matas 

markedsværdi ved hjælp af DCF-modellen. WACC blev estimeret til 7,36%, hvilket gav Matas en 

markedsværdi 2.080 mio. kr., svarende til en værdi på 54,31 kr. pr. aktie. Værdien pr. aktie blev 

vurderet til at være overvurderet, da den faktiske børskurs på markedet blev handlet til 64,80 kr. pr. 

31. marts 2019, hvilket vil sige at aktionærerne betalte 11,49 kr. for meget for meget pr. aktie. Det 

kan derfor konkluderes at aktionærerne ikke bør foretage køb af Matas aktie, da den bliver handlet til 

overpris.  

Aktieværdien pr. 31.marts 2020, udgjorde 42,65 kr. pr. aktie, hvilket var præget af COVID-19, som 

forårsagede at Matas butikker måtte holde lukket, samt at den globale økonomi var sat på hold. 

Kursen lige inden COVID-19 lå på omkring 65 kr. pr. aktie, hvilket var på niveau med aktieværdien pr. 

31. marts 2019. Det skal dog understreges at der er en del usikkerheder forbundet med estimeringen 

af Matas værdi, da WACC er fastlagt på baggrund af flere estimater og skøn. Det viste sig dog i 

følsomhedsanalysen, at en stigning i WACC ville medføre endnu lavere værdi pr. aktie, mens et fald i 

WACC på 1% (6,36%), ville ændre konklusionen om at Matas er overvurderet på markedet. Dog 

fastholdes konklusionen om at Matas er overvurderet på markedet, idet WACC er beregnet efter de 

mest præcise estimater og begrundelser, hvorfor værdiansættelsen konkluderes til at give det mest 

realistiske billede af Matas fremtid.  
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Bilag 

Bilag 1 – Modeller tilknyttet til strategisk analyse 
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Bilag 2 – Reformulering af de historiske regnskaber 

Resultatopgørelse (2014/15 – 2018/19) 

(Beløb i DKK mio.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Nettoomsætning 3.541,30 3.464,80 3.463,40 3.426,10 3.433,30 
Vareforbrug -1.952,50 -1.915,50 -1.851,60 -1.821,60 -1.838,30 
Bruttoresultat 1.588,80 1.549,30 1.611,80 1.604,50 1.595,00 

      
Andre eksterne omkostninger -354,90 -319,60 -302,00 -296,00 -292,30 
Personaleomkostninger -704,20 -695,20 -689,70 -656,40 -642,20 
Af - og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -166,40 -165,60 -145,00 -138,50 -134,30 
Resultat af primær drift (EBITDA) 363,30 368,90 475,10 513,60 526,20 

      
Resultatandele efter skat i associeret virksomhed 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finansielle indtægter 3,00 10,90 9,70 7,10 0,10 
Finansielle omkostninger -24,60 -30,60 -48,40 -43,60 -64,60 
Resultat før skat 341,90 349,20 436,40 477,10 461,70 

      
Skat af årets resultat -78,80 -68,90 -97,70 -112,60 -121,40 
Årets resultat 263,10 280,30 338,70 364,50 340,30 
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Balance – (2014/15 – 2018/19) 

(Beløb i DKK mio. kr.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Aktiver      
Varemærker og navnerettigheder 247,60 287,90 361,80 435,70 509,70 
Goodwill 3.838,10 3.736,40 3.734,50 3.691,00 3.691,00 
Andre immaterielle aktiver 82,30 58,00 53,10 41,10 43,30 
Immaterielle aktiver 4.168,00 4.082,30 4.149,40 4.167,80 4.244,00 

      
Grunde og bygninger 86,40 88,30 92,70 96,50 98,70 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 91,70 76,10 69,90 67,30 53,20 
Indretning af lejede lokaler 16,80 11,60 12,10 10,00 13,60 
Materielle aktiver 194,90 176,00 174,70 173,80 165,50 

      
Kapitalandele i associerede virksomheder 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre værdipapirer og kapitalandele 0,70 0,70 0,70 0,90 1,30 
Deposita 42,60 40,70 39,70 36,90 36,20 
Udskudte skatteaktiver 0,00 19,80 17,70 16,00 18,00 
Andre langfristede aktiver 44,00 61,20 58,10 53,80 55,50 

      
Langfristede aktiver 4.406,90 4.319,50 4.382,20 4.395,40 4.465,00 

      
Varebeholdninger 785,50 749,00 693,20 662,80 662,10 
Tilgodehavender fra salg 11,40 7,10 20,70 29,50 34,30 
Tilgodehavende selskabsskat 51,80 112,00 112,90 129,50 112,30 
Andre tilgodehavender 90,10 6,70 11,40 4,50 2,60 
Periodeafgrænsningsposter 32,20 22,90 16,90 23,70 19,00 
Likvide beholdninger 160,90 86,40 33,30 69,90 41,50 
Kortfristede aktiver  1.131,90 984,10 888,40 919,90 871,80 

      
Aktiver 5.538,80 5.303,60 5.270,60 5.315,30 5.336,80 
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(Beløb i DKK mio. kr.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
Passiver      
Aktiekapital 95,70 95,70 98,20 100,70 101,90 
Overkurs ved emission 0,00 0,00 0,00 1.787,30 1.787,30 
Reserve for sikringstransaktioner -2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reserve for valutakursregulering 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Reserve for egne aktier -33,30 -73,70 -185,30 -137,40 -85,70 
Overført totalindkomst 2.494,90 2.357,40 2.411,80 653,60 603,20 
Foreslået udbytte for regnskabsåret 114,90 241,20 247,50 253,80 236,50 
Egenkapital tilhørende aktionærerne  2.669,90 2.620,90 2.572,50 2.658,30 2.643,50 
Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Egenkapital 2.669,90 2.620,90 2.572,50 2.658,30 2.643,50 

      
Kreditinstitutter 1.665,00 1.558,30 1.492,00 1.493,50 1.560,60 
Udskudte skatteforpligtelser 209,40 211,40 236,50 248,20 263,90 
Betinget købsvederlag 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anden gæld 0,00 0,00 13,10 22,80 28,10 
Langfristede forpligtelser 1.889,60 1.769,70 1.741,60 1.764,50 1.852,60 

      
Rentebærende gæld 0,00 0,00 56,30 0,00 45,30 
Leverandørgæld 638,30 579,40 587,90 584,20 499,50 
Forudbetalinger fra kunder 156,00 160,20 156,50 149,80 141,20 
Anden gæld 185,00 173,40 155,80 158,50 154,70 
Kortfristede forpligtelser 979,30 913,00 956,50 892,50 840,70 

      
Forpligtelser 2.868,90 2.682,70 2.698,10 2.657,00 2.693,30 

      
Passiver 5.538,80 5.303,60 5.270,60 5.315,30 5.336,80 
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Reformuleret resultatopgørelse – (2014/15 – 2018/19) 

(Beløb i DKK mio. kr.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Rapporteret nettoomsætning 
     

3.541,30  
     

3.464,80  
     

3.463,40  
     

3.426,10  
     

3.433,30  

Core nettoomsætning 
     

3.541,30  
     

3.464,80  
     

3.463,40  
     

3.426,10  
     

3.433,30  

Driftsomkostninger 
   -

3.011,60  
   -

2.930,30  
   -

2.843,30  
   -

2.774,00  
   -

2.772,80  
Core driftsoverskud fra salg før afskrivninger og amortiseringer 
(EBITDA) 

         
529,70  

         
534,50  

         
620,10  

         
652,10  

         
660,50  

Afskrivninger 
       -

166,40  
       -

165,60  
       -

145,00  
       -

138,50  
       -

134,30  

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 
         

363,30  
         

368,90  
         

475,10  
         

513,60  
         

526,20  

Skat på EBIT 83,55  
         

73,23  106,21  120,63  136,56  

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 
         

279,75  
         

295,67  
         

368,89  
         

392,97  
         

389,64  
Core andet driftsoverskud, netto        

Resultatandele efter skat i associerede virksomheder 
             

0,20  
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    

  
             

0,20  
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    

Core andet driftsoverskud 
         

279,95  
         

295,67  
         

368,89  
         

392,97  
         

389,64  

Usædvanlige driftsposter 
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    

Samlet driftsoverskud, efter skat 
         

279,95  
         

295,67  
         

368,89  
         

392,97  
         

389,64  
Core netto finansielle omkostninger        

Renter af bankgæld m.v. 
         

24,60        30,60  
         

48,40          43,60  
         

64,60  

Andre finansielle indtægter 
             

3,00  
           

10,90  
             

9,70  
             

7,10  
             

0,10  

  
         -
21,60  

         -
19,70  

         -
38,70  

         -
36,50  

         -
64,50  

Skattefordel (2015:23,5%, 2016-2019:22,0%) 
             

4,75  
             

4,33  
             

8,51  
             

8,03  
           

15,16  

Core netto finansielle omkostninger 
         -
16,85  

         -
15,37  

         -
30,19  

         -
28,47  

         -
49,34  

Usædvanlige finansielle poster        

Skattefordel (2015:23,5%, 2016-2019:22,0%) 
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat 
         -
16,85  

         -
15,37  

         -
30,19  

         -
28,47  

         -
49,34  

Totalindkomst 
         

263,10  
         

280,30  
         

338,70  
         

364,50  
         

340,30  
         

Resultatopgørelsen:       263,10  
       

280,30  
       

338,70   -364,50  
       

340,30  

Afstemning 
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
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Reformuleret balance – (2014/15 – 2018/19) 

(Beløb i DKK mio.) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Varemærker og navnerettigheder 247,60 287,90 361,80 435,70 509,70 
Goodwill 3.838,10 3.736,40 3.734,50 3.691,00 3.691,00 
Andre immaterielle aktiver 82,30 58,00 53,10 41,10 43,30 
Immaterielle langfristede aktiver 4.168,00 4.082,30 4.149,40 4.167,80 4.244,00 

       
Grunde og bygninger 86,40 88,30 92,70 96,50 98,70 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 91,70 76,10 69,90 67,30 53,20 
Indretning af lejede lokaler 16,80 11,60 12,10 10,00 13,60 
Materielle langfristede aktiver 194,90 176,00 174,70 173,80 165,50 

       
Kapitalandele i associerede virksomheder 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre værdipapirer og kapitalandele 0,70 0,70 0,70 0,90 1,30 
Deposita 42,60 40,70 39,70 36,90 36,20 
Udskudte skatteaktiver 0,00 19,80 17,70 16,00 18,00 
Udskudte skatteforpligtelser -209,40 -211,40 -236,50 -248,20 -263,90 
Periodeafgrænsningsposter 0,00 0,00 -13,10 -22,80 -28,10 
Andre langfristede aktiver, netto -180,60 -150,20 -191,50 -217,20 -236,50 

       
ANLÆGSKAPITAL 4.182,30 4.108,10 4.132,60 4.124,40 4.173,00 

       
Varebeholdninger 785,50 749,00 693,20 662,80 662,10 
Tilgodehavender fra salg 11,40 7,10 20,70 29,50 34,30 
Tilgodehavende selskabsskat 51,80 112,00 112,90 129,50 112,30 
Andre tilgodehavender 90,10 6,70 11,40 4,50 2,60 
Periodeafgrænsningsposter 32,20 22,90 16,90 23,70 19,00 
Kortfristede driftsaktiver 971,00 897,70 855,10 850,00 830,30 

       
Leverandørgæld 638,30 579,40 587,90 584,20 499,50 
Forudbetalinger fra kunder 156,00 160,20 156,50 149,80 141,20 
Anden gæld 185,00 173,40 155,80 158,50 154,70 
Kortfristede driftsforpligtelser 979,30 913,00 900,20 892,50 795,40 

       
ARBEJDSKAPITAL -8,30 -15,30 -45,10 -42,50 34,90 

       
NETTO DRIFTSAKTIVER (INVESTERET KAPITAL) 4.174,00 4.092,80 4.087,50 4.081,90 4.207,90 

       
       
Likvide beholdninger -160,90 -86,40 -33,30 -69,90 -41,50 
Rentebærende gæld (langfristet) 1.665,00 1.558,30 1.492,00 1.493,50 1.560,60 
Rentebærende gæld (kortfristet) 0,00 0,00 56,30 0,00 45,30 
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 1.504,10 1.471,90 1.515,00 1.423,60 1.564,40 

       
EGENKAPITAL TILHØRENDE AKTIONÆRERNE: 2.669,90 2.620,90 2.572,50 2.658,30 2.643,50 

       
Samlet finansiering 4.174,00 4.092,80 4.087,50 4.081,90 4.207,90 

      
      
Kontrol              -                -                -                -                -    
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Bilag 3 – Trendanalyse 

Trendanalyse - Resultatopgørelse  
     

(Beløb i DKK mio. kr.) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Core nettoomsætning 100 99,79 100,88 100,92 103,15 
Core driftsomkostninger 100 100,04 102,54 105,68 108,61 
Resultat af primær drift (EBITDA) 100 98,73 93,88 80,92 80,20 
Afskrivninger 100 103,13 107,97 123,31 123,90 
Core driftsoverskud, før skat (EBIT) 100 97,61 90,29 70,11 69,04 
Core driftsoverskud, efter skat (NOPAT) 100 100,85 94,67 75,88 71,80 
Andet driftsoverskud (Efter skat) 100 0,00 0,00 0,00 0,00 
Usædvanlige driftsposter (Efter skat) 100 0,00 0,00 0,00 0,00 
Samlet driftsoverskud, Efter skat: 100 100,85 94,67 75,88 71,85 

      
    

Trendanalyse - Balance      
(Beløb i DKK mio. kr.) 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Goodwill 100 100,00 101,18 101,23 103,99 
Varemærker og navnerettigheder 100 85,48 70,98 56,48 48,58 
Andre immaterielle aktiver 100 94,92 122,63 133,95 190,07 
Immaterielle langfristede aktiver 100 98,20 97,77 96,19 98,21 

      
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100 126,50 131,39 143,05 172,37 
Indretning af lejede lokaler 100 73,53 88,97 85,29 123,53 
Grunde og bygninger 100 97,77 93,92 89,46 87,54 
Materielle langfristede aktiver 100 105,02 105,56 106,34 117,76 

      
Kapitalandele i associerede virksomheder 100 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deposita 100 101,93 109,67 112,43 117,68 
Udskudte skatteaktiver 100 88,89 98,33 110,00 0,00 
Udskudte skatteforpligtelser 100 0,00 0,00 0,00 79,35 
Betinget købsvederlag 100 0,00 0,00 0,00 0,00 
Periodeafgrænsningsposter 100 81,14 46,62 81,14 0,00 
Andre værdipapirer og kapitalandele 100 69,23 53,85 53,85 53,85 
Andre langfristede aktiver, netto 100 91,84 80,97 63,51 76,36 
ANLÆGSKAPITAL 100 98,84 99,03 98,44 100,22 

      
Varebeholdninger 100 100,11 104,70 113,12 118,64 
Tilgodehavender fra salg 100 86,01 60,35 20,70 33,24 
Tilgodehavende selskabsskat 100 115,32 100,53 99,73 46,13 
Andre tilgodehavender 100 173,08 438,46 257,69 3.465,38 
Periodeafgrænsningsposter 100 124,74 88,95 120,53 169,47 
Kortfristede driftsaktiver 100 102,37 102,99 108,12 116,95 

      
Forudbetalinger fra kunder 100 106,09 110,84 113,46 110,48 
Leverandørgæld 100 116,96 117,70 116,00 127,79 
Anden gæld 100 102,46 100,71 112,09 119,59 
Kortfristede driftsforpligtelser 100 112,21 113,18 114,79 123,12 
ARBEJDSKAPITAL 100 -121,78 -129,23 -43,84 -23,78 
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NETTO DRIFTSAKTIVER 100 97,01 97,14 97,26 99,19 
Likvide beholdninger 100 168,43 80,24 208,19 387,71 
Rentebærende gæld (langfristet) 100 95,70 95,60 99,85 106,69 
Rentebærende gæld (kortfristet) 100 0,00 124,28 0,00 0,00 
NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 100 91,00 96,84 94,09 96,15 

      
EGENKAPITAL TILHØRENDE 
AKTIONÆRERNE: 100 95,38 97,06 96,40 98,37 
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Bilag 4 – Dupont pyramiden  
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Bilag 5 – Rentabilitetsanalyse 
Niveau 1 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
ROE  9,95% 10,79% 12,95% 13,75% 12,98% 
ROIC 6,77% 7,23% 9,03% 9,48% 9,25% 
FGEAR 0,56 0,58 0,56 0,56 0,61 
r 1,13% 1,03% 2,05% 1,91% 3,10% 
SPREAD 5,64% 6,20% 6,98% 7,58% 6,16% 

      
Niveau 2 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
ROIC 6,77% 7,23% 9,03% 9,48% 9,25% 
OG  7,91% 8,53% 10,65% 11,47% 11,35% 
AOH 0,86 0,85 0,85 82,66% 81,54% 
1/AOH 116,72% 118,05% 117,94% 120,98% 122,64% 

      
Niveau 3 Analyse af OG 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 
Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Driftsomkostninger -85,04% -84,57% -82,10% -80,97% -80,76% 
EBITDA-margin 14,96% 15,43% 17,90% 19,03% 19,24% 
Afskrivninger -4,70% -4,78% -4,19% -4,04% -3,91% 
EBIT-margin 10,26% 10,65% 13,72% 14,99% 15,33% 
Skat på EBIT -2,36% -2,11% -3,07% -3,52% -3,98% 
NOPAT-margin 7,90% 8,53% 10,65% 11,47% 11,35% 
Core andet driftsoverskud, efter skat 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Usædvanlig driftsposter, efter skat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Samlet OG 7,91% 8,53% 10,65% 11,47% 11,35% 

      
Niveau 3 Analyse af AOH  2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Netto driftsaktiver / nettoomsætning 
                         

1,17  
                         

1,18  
                         

1,18  
                         

1,21  
                       

1,23  

      
Varebeholdninger / nettoomsætning 0,22 0,21 0,20 0,19 0,10 
Tilgodehavender fra salg / 
nettoomsætning 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 
Leverandørgæld / nettoomsætning -0,17 -0,17 -0,17 -0,16 -0,07 
Andre kortfristede driftsaktiver, netto / 
nettoomsætning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arbejdskapital / nettoomsætning 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03 

      
Immaterielle langfristede aktiver / 
nettoomsætning 

                         
1,16  

                         
1,19  

                         
1,20  

                         
1,23  

                       
0,62  

Materielle langfristede aktiver / 
nettoomsætning 

                         
0,05  

                         
0,05  

                         
0,05  

                         
0,05  

                       
0,02  

Andre langfristede aktiver, netto / 
nettoomsætning 

                       
-0,05  

                       
-0,05  

                       
-0,06  

                       
-0,07  

                      
-0,03  

Anlægskapital / nettoomsætning 
                         

1,17  
                         

1,19  
                         

1,19  
                         

1,21  
                       

0,61  
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Bilag 6 – Budgettering  

Budgettering 

 

 

 

 

 

 

  

           Terminalår 

Driver 2019/20E 2020/21E 2021/22E 2022/23E 2023/24E 2024/25E 2025/26E 2026/27E 2027/28E 2028/29E 2029/30E 

Salgsvækstrate (pct.) 2,0% 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0% 2,0% 

Primo arbejdskapital / salg -0,002 -0,001 0,001 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,015 

Primo anlægskapital / salg 1,184 1,186 1,188 1,190 1,192 1,194 1,196 1,198 1,200 1,202 1,202 

EBIT-margin 9,5% 9,0% 9,2% 9,4% 9,6% 9,8% 10,0% 10,2% 10,4% 10,6% 10,6% 

Skatteprocent på EBIT 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 

Core Andet DO, efter skat / salg 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Finansiel gearing (primo) 0,563 0,565 0,567 0,569 0,571 0,573 0,575 0,577 0,579 0,581 0,581 

Efter-skat lånerente (r) 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 1,72% 
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Proforma opgørelse 
 

                      Terminalår 
  2019/20E 2020/21E 2021/22E 2022/23E 2023/24E 2024/25E 2025/26E 2026/27E 2027/28E 2028/29E 2029/30E 
Resultatopgørelse            
Nettoomsætning       3.612        3.648        3.703        3.777        3.890        3.937        3.992        4.056        4.129        4.212           4.296  
Driftsoverskud fra salg (EBIT)          343           328           341           355           373           386           399           414           429           446              455  
Skat på EBIT           -75            -72            -75            -78            -82            -85            -88            -91            -94            -98            -100  
Driftsoverskud fra salg, efter skat 
(NOPAT)          268           256           266           277           291           301           311           323           335           348              355  
Andet driftsoverskud, efter skat              0               0               0               0               0               0               0               0               0               0                  0  
Driftsoverskud efter skat i alt (DO)          268           256           266           277           292           301           312           323           335           349              356  
Netto finansielle omkostninger           -26            -27            -27            -28            -29            -30            -30            -31            -32            -32              -33  
Nettooverskud          242           230           239           249           263           272           282           292           304           316              323  
              
              
Balancer (primo)             
Anlægskapital       4.182        4.327        4.399        4.495        4.637        4.701        4.775        4.859        4.955        5.062           5.164  
Arbejdskapital             -8              -4               4             11             19             28             36             45             54             63                64  
Netto driftsaktiver       4.174        4.323        4.403        4.506        4.657        4.728        4.811        4.904        5.009        5.126           5.228  
              
              
Egenkapital       2.670        2.762        2.810        2.872        2.964        3.006        3.054        3.110        3.172        3.242           3.307  
Netto finansielle forpligtelser       1.504        1.561        1.593        1.634        1.693        1.722        1.756        1.794        1.837        1.884           1.921  
Samlet finansiering       4.174        4.323        4.403        4.506        4.657        4.728        4.811        4.904        5.009        5.126           5.228  
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Bilag 7 – Værdiansættelse 

DCF-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

Diskontering - år:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
WACC 7,36%            
              
DCF- modellen 2019/20E 2020/21E 2021/22E 2022/23E 2023/24E 2024/25E 2025/26E 2026/27E 2027/28E 2028/29E 2029/30E 
Driftsoverskud efter skat i alt (DO)            268             256             266             277             292             301             312             323             335             349             356  
Netto driftsaktiver (primo)         4.174          4.323          4.403          4.506          4.657          4.728          4.811          4.904          5.009          5.126          5.228  
Diskonteringsfaktor (1,074)t         1,074          1,153          1,237          1,329          1,426          1,531          1,644          1,765          1,895          2,034          2,184  
FCFF = DO - DNDA            119             177             163             127             220             219             219             218             218             246             251  
PV FCF            111             153             132                95             154             143             133             124             115             121             115  
PV FCF t.o.m 2028/29         1.281             
Terminalværdi (TV)             
PV TV         2.302          4683,747   
Enterprise Value         3.584             
NFF         1.504             
Værdi af egenkapital         2.080             
Værdi pr. aktie (38,3)         54,31                      
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Bilag 8 – Kredit rating 
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