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Indledning 

Detailmarkedet i Danmark bliver kraftigt påvirket af ændringer, som virksomhederne slet ikke eller 

i begrænset omfang har indflydelse på. Det drejer sig blandt andet om ændringer i den danske 

økonomi og ændringerne i forbrugernes købsadfærd. Især den sidstnævnte har haft en stor 

påvirkning på detailmarkedet i løbet af de sidste 10 år. Internethandel er blevet en vigtig salgskanal 

for virksomhederne. Tendensen for virksomhederne har været at omdanne deres fysiske butikker til 

at fungere som et showroom, hvorefter salget forventes at foregå på internettet. Det skyldes, at salg 

i butikker har været forholdsvis stillestående, imens salg på internettet er vokset.1 

Markedet for skønhed og personlig pleje i Danmark, som er en del af detailmarkedet, har ikke været 

undtaget denne udvikling. Der har været vækst på markedet for skønhed og personlig pleje i 

Danmark, men dette marked er også hårdt presset af store globale spillere såsom L’Oréal. 2 

Derudover kommer der også hele tiden nye spillere på markedet, som skaber en hård konkurrence 

på prisen. Et eksempel på en forholdsvis ny aktør er Normal.3 

Matas, som er en del af markedet for skønhed og personlig pleje i Danmark, bliver påvirket af alle 

ovennævnte faktorer. Det har været svært for Matas i en længere periode at forøge deres 

omsætning, og en stor del af deres nøgletal har haft en negativ udvikling. Matas hårde situation 

afspejler sig også i udviklingen af deres aktiekurs, som har været faldende grundet skuffende 

resultater.4  

 
1 https://www.newsec.dk/om-os/presserum/nyheder/fysiske-detailbutikker-flytter-fokus/ - 13-04-2020 
2 https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab - 13-04-2020 - Beauty and 
personal care in Denmark 
3 https://nyheder.tv2.dk/business/2017-10-11-normal-og-internettet-presser-matas-i-knae - 13-04-2020 
4 https://borsen.dk/investor/aktie/S1060/MATAS/Matas - 13-04-2020 

https://www.newsec.dk/om-os/presserum/nyheder/fysiske-detailbutikker-flytter-fokus/
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab
https://nyheder.tv2.dk/business/2017-10-11-normal-og-internettet-presser-matas-i-knae
https://borsen.dk/investor/aktie/S1060/MATAS/Matas


Side 5 af 94 
 

Problemfelt 

Matas er en virksomhed, som har en lang historie på det danske marked for skønhed og personlig 

pleje. Det virker dog som, at de har haft svært ved at tilpasse sig de seneste års ændringer på 

markedet. Det har ført til nogle negative udviklinger i deres nøgletal og en svag udvikling i deres 

omsætning. De har lagt en ny strategi, der løber til 2023. Den hedder ”Et fornyet Matas” og skal 

blandt andet forøge deres omsætning væsentligt. Det skal for eksempel ske gennem øget fokus på 

digitalisering. Om deres nye strategi er realistisk med så stor en omsætningsstigning, er dog 

usikkert, da virksomheden historisk set har leveret skuffende resultater på det seneste. Det afspejler 

sig tydeligt i aktiekursens udvikling, som har været faldende de sidste fem år. 

Billede 1 - fra Børsen5 

Problemformulering: 

Afspejler Matas A/S aktiekurs d. 01-04-2019 virksomhedens værdi? 

 

Undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan ser konkurrencesituationen ud på markedet? 

Hvordan opnår Matas A/S konkurrencefordele? 

Hvilken udvikling har Matas A/S økonomiske situation haft de seneste år? 

Hvilke forudsætninger bør medtages i værdiansættelsen? 

  

 
5 https://borsen.dk/investor/aktie/S1060/MATAS/Matas - 05-04-2020 

https://borsen.dk/investor/aktie/S1060/MATAS/Matas
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Afgrænsning 

Opgaven vil udelukkende blive udarbejdet ud fra data, der er offentlig tilgængelige. Det er primært 

årsrapporter fra virksomheden, brancheanalyser og artikler, der anvendes til opgaven. Der er 

dermed ikke nogen interne virksomhedsoplysninger, som muligvis kunne have gjort opgaven mere 

nøjagtig. I årsrapporterne er det koncernregnskaberne og informationerne, der er centrale. Fokus vil 

ligge på skønhedsprodukterne i Danmark, da de udgør den største del af omsætningen. 

Den historiske periode, hvor tal og informationer bliver anvendt fra, bliver også afgrænset. Med 

hensyn til årsrapporter anvendes de blandt andet til besvarelsen af den økonomiske udvikling. Her 

benyttes historiske data fra fem år tilbage. Det vil sige i perioden 2014/15 til 2018/19. Til andre 

informationer og tal benyttes en lidt længere periode, som svarer til ca. 10 år. Det er for at få de 

væsentligste udviklinger med i opgaven, samt hvordan virksomheden tidligere håndterede lignende 

situationer, der ser ud til at være gældende nu eller i fremtiden. 

Det er aktiekursen fra d. 01-04-2019, der bruges til at vurdere, om aktiekursen afspejler den faktiske 

værdi af virksomheden. Det skyldes, at det er til denne dato, at realiserede tal fra årsrapporter er 

tilgængelige på tidspunktet, hvor opgaven er blevet udarbejdet. Eftersom det første regnskabsår i 

budgetperioden er 2019/20, giver det ikke mening at benytte en aktiekurs fra et senere tidspunkt. 

En afgrænsning har også været nødvendig i Porters Five Forces. Branchen indeholder 

virksomheder, der producerer selv, men den indeholder også handelsvirksomheder. Nogle af 

virksomhedernes leverandører er derfor producenterne, mens andre virksomheders leverandører er 

råvarer leverandører. Der bliver afgrænset, så leverandørerne kun indeholder producenter. 

PESTEL modellen afgrænses således, at kun de faktorer i omverden, hvor det vurderes, at der har 

været en væsentlig påvirkning på branchen, medtages i analysen. Hvis for eksempel teknologi ikke 

har påvirket branchen væsentligt, bliver dette punkt derfor ignoreret i besvarelsen. 

I Boston matricen afgrænses der til at vurdere de markedsområder, der er beskrevet i starten af 

analysen. Det skyldes, at det var disse områder, der var mest relevante, og kunne få størst betydning 

for virksomheden i fremtiden. 

Til sidst blev nøgletallene afgrænset til at indeholde dem, der var mest centrale for en vurdering af 

virksomhedens nuværende situation. Samtidig indeholder nøgletallene også dem, der var vigtigst at 

budgettere i fremtiden. Budgetperioden bliver afgrænset til 5 år, hvorefter terminalperioden starter. 

Dette er beskrevet i opgaven. 



Side 7 af 94 
 

Valg af teori, modeller, struktur og empiri 

Indledende sider 

Denne opgave vil blive startet med en indledning til problemfeltet. I både indledningen og 

problemfeltet vil der blive beskrevet nogle af de ændringer og udfordringer, som branchen og Matas 

har oplevet i den seneste periode. Dette leder hen til en redegørelse for aktiens nuværende niveau, 

samt om denne vurderes korrekt. Det er spørgsmålet, som problemformuleringen stiller. 

Herefter kommer disse sider om afgrænsning, modeller, data osv., som lægger rammen for 

opgavens indhold. Det bliver efterfulgt af en redegørelse, som beskriver Matas historie og hvilke 

aktiviteter, virksomheden har nu. 

Analyse 

Analysen er det næste punkt i opgaven. Denne vil udgøre størstedelen af opgaven, da det er her, 

problemformuleringen skal besvares. For at besvare problemformuleringen vil der blive anvendt en 

række modeller. 

Ekstern analyse 

Analysen struktureres således, at den starter med at analysere Matas eksterne forhold. For at gøre 

dette benyttes Herfindahl indekset til at vurdere hvilken konkurrenceform, der er på markedet. 

Herfindahl indekset bliver beregnet ved at lægge de kvadrede markedsandele sammen. 

Konkurrenceformen er relevant, da den kan fortælle noget om virksomhedens mulighed for at skabe 

profit. 

Der vil også være en Porters Five Forces, hvor resultatet fra Herfindahl indekset vil hjælpe til 

analysen. Porters Five Forces benyttes til at vurdere, om det er attraktivt at befinde sig som 

virksomhed i denne branche. Det er en samlet vurdering af de fem faktorer kundernes 

forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke, potentielle indtrængere, substituerende 

produkter og rivaliseringen i branchen, som udgør attraktiviteten af branchen. 

Til sidst afrundes de eksterne analyser med en PESTEL for at finde frem til de faktorer fra 

omverdenen, der påvirker markedet. I PESTEL analyseres politiske, økonomiske, sociale og 

kulturelle, teknologiske, miljømæssige og lovmæssige forhold. Det er dog kun dem, som vurderes 

at have relevans for markedet, som inddrages i analysen. 
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Intern analyse 

Den næste del af analysen indeholder de interne modeller. Her starter analysedelen med Porters 

værdikæde, som skal hjælpe med at belyse hvilke områder af virksomhedens aktiviteter, som skaber 

værdi for kunden. Fremgangsmetoden for dette er at kigge nærmere på hvilke primære aktiviteter 

og hvilke støtteaktiviteter, der skaber værdi. 

En analyse af virksomhedens tidligere anvendte vækststrategier ved hjælp af Ansoffs vækstmatrice 

vil komme efter værdikæden. Vækststrategierne kan fortælle noget om, hvad virksomheden har 

gjort tidligere og dermed muligvis, hvad der er af muligheder i fremtiden. Denne model sondrer 

mellem, om strategien indeholder nuværende eller nye markeder, og om den indeholder nuværende 

eller nye produkter. 

Denne bliver efterfulgt af en Boston Matrice, der skal belyse virksomhedens porteføljestrategi. Her 

vurderes produktområdernes markedsandel og markedsvækst. Grundet manglende informationer er 

denne dog udarbejdet ud fra produktområdernes andel af nettoomsætningen. Det giver dermed et 

indblik i, hvad der fylder og vækster i Matas omsætning. 

De interne modeller afsluttes derefter af Porters generiske strategier, som fortæller hvilken strategi, 

virksomheden benytter. Modellen sondrer mellem om der fokuseres på en stor eller lille del af 

markedet, samt om virksomheden koncentrerer sig om differentiering eller lave omkostninger. 

Denne kan bruges til at vurdere, om der er kongruens mellem virksomhedens konkurrencefordele 

og forskellige strategier. 

Økonomisk udvikling 

Efter de bløde interne modeller er anvendt, vil der blive foretaget en analyse af virksomhedens 

økonomiske situation. Denne giver et indblik i den historiske udvikling for virksomheden og 

vurderer hvilken position, virksomheden er i på nuværende tidspunkt. Før denne analyse kan laves, 

skal der foretages en reformulering. Det er nødvendigt for at sikre, at der kun medtages de 

værdiskabende forhold i analysen. 

TOWS 

På dette tidspunkt er der analyseret virksomhedens eksterne forhold, interne forhold samt den 

økonomiske situation. Disse 3 dele vil blive samlet i en TOWS-analyse. Opstillingen starter med en 

SWOT-analyse, som viser virksomhedens mest centrale styrker, svagheder, muligheder og trusler. 
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Herefter bliver TOWS benyttet for at finde frem til de strategier, som Matas kan benytte for at 

forbedre deres nuværende situation. 

Værdiansættelsen 

Det ovenstående vedrørende analysen er alt sammen en del af analysens første del. Den næste del af 

opgaven handler om værdiansættelsen. Der vil blive foretaget både en relativ og en absolut 

værdiansættelse for bedre at vurdere resultaterne.  

Den relative model tager ikke højde for budgettering, hvilket vil sige, at det er begrænsede 

informationer, som denne model tager højde for. Der vil blive brugt en multipel på P/E værdien til 

at beregne Matas aktiekurs. Fremgangsmåden er at finde sammenlignelige virksomheder med 

Matas, som kommer til at udgøre en peer group. For de sammenlignelige virksomheder skal 

aktiekursen og overskud pr. aktie findes. Ud fra disse kan P/E beregnes for hver enkelt peer. 

Gennemsnittet af P/E for peer group bliver anvendt som multipel, der ganges med Matas overskud 

pr. aktie. Resultatet af dette giver værdien af Matas aktiekurs. 

Herefter vil den absolutte værdiansættelse blive foretaget. Den kræver budgettering og en del 

forudsætninger. Den første del af analysen, som er udarbejdet før, dette laves, bliver blandt andet 

benyttet til at budgettere Matas kommende fremtid.  

Den absolutte værdiansættelse vil blive indledt af en vurdering af budgetperiode og 

terminalperiode. Derefter kommer budgetteringen af de poster og nøgletal, der er nødvendige for at 

fuldføre værdiansættelsen efter DCF og EVA modellerne. Det bliver i opgaven diskuteret, hvorfor 

disse modeller bør anvendes. 

For at udføre disse værdiansættelsesmodeller er det ikke nok at udarbejde et budget. Det skyldes, at 

disse modeller gør brug af tilbagediskontering. Det er derfor nødvendigt at udregne en WACC, så 

man kender diskonteringsfaktoren. For at udregne en WACC skal man kende 

egenkapitalomkostning og fremmedkapitalomkostning, som kræver, at en række faktorer bliver 

fastsat først. 

Når alt dette er på plads, kan DCF værdiansættelsen laves. Det er denne, der er central i opgaven, og 

EVA laves efterfølgende som en kontrollerende beregning. Når disse to er lig hinanden, 

formindskes risikoen for, at der har været en fejl i en Excel beregning. 

Eftersom der er meget usikkerhed omkring den påvirkning, som COVID-19 kan få på den danske 

økonomi, vil der blive arbejdet med 2 scenarier. Det første scenarie forudsætter, at den danske 
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økonomi vil genoprette sig forholdsvis hurtigt efter COVID-19. Der er derfor lagt et optimistisk 

budget til dette scenarie. Det andet scenarie forudsætter, at den danske økonomi vil være hårdere 

ramt i en længere periode, hvilket skaber et pessimistisk budget. 

Efter den relative og absolutte værdiansættelse er beregnet, bliver de to sammenlignet for at vurdere 

resultaterne. Vurderingen vil indeholde, hvor realistisk resultatet er, hvad der kunne have påvirket 

resultatet, samt om der er noget, der ikke er taget højde for. 

Analysen afsluttes af en følsomhedsanalyse, som kan fortælle, hvilken betydning ændringer i 

kritiske faktorer vil få værdiansættelsen. Denne del er dermed med til at vurdere hvor meget 

usikkerhed, der er omkring værdiansættelsen. 

Konklusion og perspektivering 

Opgaven vil blive afsluttet af en konklusion og perspektivering. Konklusionen skal opsummere de 

vigtigste punkter igennem opgaven. Der vil ikke blive tilbragt noget nyt til opgaven i dette afsnit, 

det er dog brugbare sider for læseren til at få et hurtigt overblik over resultaterne fra opgaven. 

Perspektiveringen vil meget kortfattet belyse nogle andre områder, som kunne have været 

interessante at gå i dybden med i forlængelse af opgaven.   
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Valg af datagrundlag 

Der er udelukkende gjort brug af sekundære data til at besvare denne opgave. Det er som førnævnt 

kun data, der er offentlig tilgængelige, der har været benyttet. Det betyder, at der hverken har været 

kontakt til virksomheden igennem et interview eller forbrugerne igennem et spørgeskema. Dette 

kunne dog muligvis have tilført noget ny viden og givet et andet resultat af opgaven. 

De sekundære data, som har været anvendt, er primært årsrapporter fra virksomheden, 

brancheanalyser og artikler. Virksomhedens årsrapporter har givet indblik i den økonomiske 

situation for virksomheden samt forklaringer på tallenes udvikling. Derudover bidrager 

årsrapporterne også til strategiske tiltag, der bliver udført i fremtiden, samt hvilke mål 

virksomheden har. Brancheanalyserne stammer hovedsageligt fra Euromonitor. Disse analyser 

bruges til at finde frem til forhold, der påvirker branchen. De indeholder derudover også hvilke 

aktører, der er store på markedet, og hvordan markedet vil udvikle sig i fremtiden. Til sidst bruges 

artiklerne til at understøtte data fra de to andre steder samt at finde faktorer, som ikke er nævnt i 

årsrapporterne og brancheanalyserne. 

Matas hjemmeside er også en kilde, som har været hyppigt benyttet. Det er naturligvis til at finde 

informationer om virksomheden. Eftersom det vurderes at være stor del af de anvendte data, der 

stammer fra Matas hjemmeside og deres årsrapporter, bliver man nødt til at tænke lidt på 

kildekritik. Det må antages at være urealistisk at informationer, som stammer fra virksomheden 

selv, ikke er subjektive i en vis grad. Det er blandt andet grunden til, at artikler bliver anvendt for at 

understøtte pointer fra årsrapporterne. 

Til Porters Five Forces, PESTEL, Porters værdikæde, Boston matricen og Porters generiske 

strategier er det hovedsageligt kvalitative data, der bliver anvendt. Det er blevet brugt her, da der 

var behov for beskrivelser af emnerne. Det er dermed også disse modeller, der bliver svære at 

vurdere en økonomisk påvirkning af og omdanne til et budget. 

Ved Herfindahl indekset og udviklingen af den økonomiske situation har det primært været 

kvantitative data, der er blevet benyttet. Boston matricen indeholdt også nogle kvantitative data. 

Kvantitative data er tal, hvilket gør det oplagt at benytte til en økonomisk analyse samt til at 

analysere markedsandele. Disse tal er nemmere at overføre til et budget, da man allerede kan se, 

hvilken påvirkning de har på virksomheden. 
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Til værdiansættelsen med den relative metode er data i form af aktiekurs og overskud pr. aktie 

fundet på aktiemarkeder og i virksomhedernes årsrapporter. Det er blandt andet Nasdaq, som bliver 

anvendt, da en del af virksomhederne i peer group er fra USA. Både aktiekurs og overskud pr. aktie 

er sekundære kvantitative data. 

Ud over dette er der blevet gjort brug af en lærebog for teori til modellerne. Derudover har skat.dk 

mange beskrivelser for, hvordan en praktisk tilgang til en værdiansættelse bør håndteres. Disse er 

dermed ikke data, der direkte er brugt til besvarelse af opgaven, men informationer om hvordan 

opgaven kan udarbejdes. 

I forbindelse med et udbud af aktier fra 2013 offentliggjorde Matas et prospekt. Dette indeholder en 

del virksomhedsinformationer. Til de emner, hvor det ikke har været muligt at finde informationer 

fra en nyere dato, antages det, at forholdene ikke har ændret sig siden prospektets offentliggørelse.  
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Kritik af modeller 

Porters Five Forces har været kritiseret, eftersom modellen vægter alle 5 faktorer lige højt i den 

samlede vurdering af branchens attraktivitet. Her kan det være forskelligt fra branche til branche, 

hvilke faktorer der har den største indflydelse på branchen. Derudover kan det være et problem til 

denne analyse, at modellen betragter leverandører som modstandere til virksomheden. I Matas 

tilfælde har de haft et langvarigt samarbejde med deres leverandør af striberne. I denne situation kan 

de skabe værdi for hinanden ved at samarbejde. 

En anden benyttet model, som har været udsat for kritik, er PESTEL. Denne har et bagudrettet 

fokus, hvilket kun kan hjælpe virksomheden på nuværende tidspunkt ved at bruge logikken med at 

lære fra historien. Et andet problem ved denne model er, at den ikke giver nogle redskaber til, 

hvordan man skal løse de problemer, som man finder i analysen. 

Porters værdikæde har været kritiseret af sit bagudrettede fokus ligesom PESTEL. Modellen giver 

hovedsageligt mulighed for at analysere hvilke aktiviteter, der har skabt værdi for kunden indtil 

nuværende tidspunkt. Derudover er denne model ikke direkte anvendelig på alle virksomheder. Der 

findes mange forskellige virksomhedstyper i dag, derfor bør denne model tilpasses den enkelte 

virksomhed før, den benyttes, eller der bør tages højde for det i analysen. Det er for eksempel ikke 

muligt at overføre denne model til anvendelse på en servicevirksomhed. Det skyldes, at modellen er 

designet til en produktionsvirksomhed. 

En ulempe ved Boston matricen er, at den kun indeholder to variabler. Det er tvivlsomt, om det er 

nok til at vurdere, hvordan et forretningsområde klarer sig. Man kunne med fordel have inddraget 

for eksempel markedsstørrelse og branchens dækningsgrad for at give modellens resultater et mere 

retvisende billede af de enkelte områders vigtighed. 

Porters generiske strategier er den sidste model, der vil blive kommenteret på fra den første del af 

analysen. Den har været udsat for meget kritik. Det skyldes, at tankegangen bag modellen er, at man 

som virksomhed skal ligge i en af fire kasser. Hvilken kasse, man ligger i, skal afgøres ud fra, om 

man går efter at have lave omkostninger, eller om man koncentrerer sig om at differentiere sig fra 

konkurrenterne. Herudover om man sælger til en stor del af markedet eller til et fokuseret 

markedssegment. Hvis man ikke vælger at placere sig i en af disse fire kasser, bliver man ”stuck in 

the middle”. Ifølge Porter har man fejlet strategisk, hvis man havner i midten. Det er dog blevet 

modbevist af flere virksomheder, at det absolut er en ulempe at havne imellem kasserne. Det 
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muligvis største eksempel på dette er Ikea, som ikke bare har et kæmpe fokus på lave omkostninger, 

men også har høj kvalitet i hvert fald på nogle af deres forretningsområder. 

Situationerne, hvor man kan have succes med at placere sig imellem kasser, er organisations 

adskillelse, teknologisk eller ledelsesmæssig innovation, som både kan øge differentiering og 

reducere omkostninger og til sidst, hvis konkurrenterne også placerer sig i midten med et dårligere 

resultat som følge. 

Der er en del forhold, der kan kritiseres ved en værdiansættelse, der bygger på en relativ metode. I 

dette tilfælde er det P/E multipel, der kritiseres, eftersom den er anvendt i opgaven. En af ulemperne 

ved metoden er, at Matas aktiekurs fastsættes på baggrund af andre virksomheders aktiekurs. Det er 

en ulempe, da der kan være forhold, der påvirker de andre virksomheder fra peer group, som ikke 

påvirker Matas. Det kan især være tilfældet i denne opgave, hvor Matas er på det danske marked, 

men de sammenlignelige virksomheder har drift på andre markeder. En anden ulempe kan være 

subjektiv udvælgelse af peer group. Der kan være forskellig prioritering af, hvordan 

virksomhederne bør udvælges for, at de er sammenlignelige. Udvælgelsen af virksomheder har 

indflydelse på Matas aktiekurs. Det er også negativt, da det giver mulighed for at manipulere med 

resultatet af værdiansættelsen, da nogle virksomheder kan fravælges, hvis de ikke giver det ønskede 

resultat.  
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Virksomhedspræsentation 

I 1949 blev koncernen Matas grundlagt som en frivillig kæde. Det var nogle materialister, som 

opdagede at de kunne drage fordel af mængderabat, hvis de benyttede sig af fælles indkøb. Navnet 

Matas opstod fra ordene MATerialisternes AktieSelskab.6 

Matas fik i 1957 opstillet en grundlov for deres produkter. Denne grundlov indebar, at der ikke 

måtte være skadelige stoffer i produkterne, og vægt- og rummæssigt skulle de indeholde, hvad der 

var oplyst på emballagen. Derudover skulle der altid være samme ensartede kvalitet. 

I løbet af 90’erne blev det tydeligt, at Matas har fokus på miljøet i deres måde at drive forretning på. 

De introducerede her deres retursystem, og blev dermed den første kæde i landet, der tog emballage 

retur og sørgede for genbrug af dette.7 

Virksomheden har i dag omkring 3.000 ansatte, der er fordelt i Matas 275 butikker i Danmark samt 

på deres hovedkontor, som er beliggende i Allerød. Udover deres fysiske butikker i Danmark kan 

man også købe virksomhedens produkter på deres webshop.8 

Størstedelen af butikkerne overgik til en kapitalkæde i 2007. CVC Capital Partners havde en 

aktiemajoritet i denne kapitalkæde. Nogle af butikkerne fortsatte i en periode, men i 2018 var 

samtlige Matas butikker samlet i børsselskabet, som blev børsnoteret i 2013. 

Matas har et one-stop butikskoncept, som muliggøres af deres brede produktsammensætning. De 

fire kategorier, som produkterne deles op i, er: 

Beauty – skønhedsprodukter og personlig pleje dette dækker blandt andet over kosmetik og dufte. 

Vital – vitaminer, mineraler, kosttilskud mv. 

Material – husholdningsprodukter og personlig pleje for eksempel rengøringsprodukter, 

vedligeholdelse, babypleje, fodpleje mv. 

Medicare – sygeplejeprodukter og håndkøbsmedicin mv. 

Virksomhedens største del af omsætningen består af videresalg af produkter fra andre 

virksomheders brands.  I 1967 startede virksomheden deres eget brand, som hedder Striberne. Dette 

 
6 https://www.matas.dk/historie-1 - 07-03-2020 
7 https://www.matas.dk/historie-1 - 07-03-2020 
8 https://www.matas.dk/organisation - 07-03-2020 

https://www.matas.dk/historie-1
https://www.matas.dk/historie-1
https://www.matas.dk/organisation
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brand indeholder blandt andet produkter i kategorien Beauty. Udover striberne er Matas Natur og 

Plaisir også virksomhedens egne brands. 

Matas.dk blev lanceret i 2008 og to år senere blev Club Matas oprettet. Club Matas er et 

loyalitetsprogram, der har til formål at styrke relationen mellem Matas og kunderne. Dette er blevet 

en af Danmarks største loyalitetsklubber og har mere end 1,4 mio. aktive medlemmer.9  

 
9 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 07-03-2020 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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Hvordan ser konkurrencesituationen ud på markedet? 

Herfindahl indekset 

I bilaget vises det, at de kvadrede markedsandele i branchen for skønhed og personlig pleje i 

Danmark samlet giver 719,84.10 Denne beregning er lavet med en antagelse om, at ”Private Label” i 

bilaget indeholder 4 virksomheder, og at ”Others” indeholder 50 virksomheder. Eftersom dette er et 

marked, hvor kunderne har en høj præferencegrad, er der tale om monopolistisk konkurrence, når 

de kvadrede markedsandele giver dette resultat. Denne konkurrenceform er kendetegnet ved, at der 

findes mange udbydere af differentierede produkter på markedet. Der er derudover også mange 

købere på markedet. 

I monopolistisk konkurrence er der ingen overnormal profit på lang sigt. Begrundelsen til det er, at 

ved overnormal profit vil der komme nye spillere på markedet. Det vil forøge konkurrencen og 

presse prisen ned. De dygtige på markedet har dog mulighed for at skabe overnormal profit på lang 

sigt, da det er gennemsnitligt, at det ikke eksisterer. Monopolistisk konkurrence kan derfor blive 

attraktivt, hvis man som virksomheden kan skabe nogle konkurrencefordele. 

Porters five forces 

Denne model belyser branchens attraktivitet. Den branche som Matas befinder sig i kaldes 

”skønhed og personlig pleje”. Analysen bliver lidt speciel, da Matas videresælger produkter fra 

mange virksomheder, som også selv sælger produkter direkte til forbrugerne. Dette er især muligt 

igennem webshops. Det betyder, at nogle af leverandørerne også kategoriseres som rivaler i 

branchen. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

På Matas hjemmeside kan man se, der er mange forskellige mærker, som de sælger.11 Det øger 

virksomhedernes forhandlingsstyrke, da de har muligheder for at vælge imellem disse leverandører. 

I bilaget til Herfindahl indekset kunne det ses, at der var nogle leverandører, som har en meget stor 

størrelse, hvilket trækker forhandlingsstyrken for virksomheder ned igen. Det kan også ses, at de 

 
10 Bilag 1 
11 https://www.matas.dk/maerker - 07-03-2020 

https://www.matas.dk/maerker
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store leverandører har en vis forhandlingsstyrke, da de stiller krav til videresælgerne om indretning 

af butikker, uddannelse af personale osv.12 

Som tidligere nævnt er der mange af leverandørerne, som også sælger direkte til forbrugerne. Når 

leverandørerne har mulighed for at sælge deres produkter igennem webshops, er kapitalkravet for at 

sælge direkte ikke særlig stort. Det forøger leverandørernes forhandlingsstyrke, at de uden store 

ressourcekrav kan benytte vertikal forlæns integration. 

Leverandøraftalerne i branchen løber ofte i 3 år, eller ubegrænset indtil en af parterne opsiger 

aftalen.13 Switching cost må derfor antages for ikke at være særlig store i denne branche, hvilket 

forøger virksomhedernes forhandlingsstyrke. Det skyldes, at de inden for relativ kort tid kan vælge 

en ny leverandør, som det tidligere er fastslået, at der er en del af. 

Samlet set er det tydeligt, at der er forhold der trækker leverandørernes forhandlingsstyrke både op 

og ned. Det må dog vurderes, at nogle af leverandørernes størrelse og deres mulighed for 

anvendelse af vertikal forlæns integration giver dem en overhånd. Det, der trækker det ned, er især 

mængden af leverandører. 

 

 

 

 

Billede 2 – egen fremstilling 

Trussel fra nye indtrængere 

Eftersom man kan komme ind på markedet ved benyttelse af en webshop, er der en vis trussel fra 

nye indtrængere. Det skyldes, at der ikke nødvendigvis er særlig store kapitalkrav til oprettelse af 

denne.  

Derudover er switching cost for kunderne stort set ikke eksisterende i denne branche. Det er muligt 

for kunderne at købe produkter hos en virksomhed den ene dag og en anden virksomhed den næste 

 
12https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3
CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 08-03-2020 
13https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3
CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 08-03-2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjRwJO034roAhVBs4sKHYs3CKYQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
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dag uden at få ekstra omkostninger. Der er dog virksomheder, der forsøger at skabe loyalitet med 

opsparing af point ved gentagne køb hos virksomheden, som kan udløse rabat senere. Luxplus 

forsøger at skabe loyalitet igennem et medlemskab. Man betaler månedligt for at være medlem, men 

man kan opnå besparelser igennem billigere medlemspriser.14 

Der er dog forhold i denne branche, som gør det svært for nye indtrængere. Her er der især henblik 

på de største aktører i branchen. For at få en væsentlig størrelse og kunne konkurrere mod de store 

spillere, vil en stor kapital til markedsføring være påkrævet. Herudover opnår de største på 

markedet også fordele med effektive indkøbssystemer osv., som også kræver kapital. 

Det må vurderes, at størrelsen på nogle af spillerne på markedet samt deres effektivitetsfordele 

vægter mindre end de mildest talt overkommelige indgangsbarrierer og lave switching cost. Truslen 

fra nye indtrængere er derfor over middel, da de kan komme ind på markedet og presse prisen for 

allerede etablerede virksomheder. 

 

 

 

Billede 3 – egen fremstilling 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Som tidligere nævnt er der tale om monopolistisk konkurrence. Det betyder, at der er mange 

udbydere at vælge imellem, hvilket er positivt for kundernes forhandlingsstyrke. Det betyder dog 

også, at det er et differentieret produkt, hvilket er negativt for kundernes forhandlingsstyrke.  

Det har også været nævnt før, at switching cost stort set ikke er eksisterende for forbrugerne. Det er 

også med til at forøge deres forhandlingsstyrke. Derudover er det også til kundernes fordel, at der er 

meget stor gennemsigtighed i markedet. Med lave switching cost og stor gennemsigtighed har 

kunderne nemlig mulighed for at finde virksomheden med den mest attraktive pris og købe 

produktet hos den. 

 
14 https://www.luxplus.dk/ - 15-03-2020 

https://www.luxplus.dk/
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Der er en faktor, som forværrer kundernes forhandlingsstyrke i høj grad. Denne faktor er kundernes 

ordrestørrelse. Da det ofte er relativt små køb, der bliver foretaget af kunderne, har den enkelte 

kundes ordre ikke en stor effekt for virksomhederne. 

Den enkelte kundes lille størrelse gør, at deres forhandlingsstyrke ligger lavt. Det er på trods af 

forhold såsom gennemsigtigheden i markedet, som trækker den lidt opad sammen med de lave 

switching cost. 

 

 

 

Billede 4 – egen fremstilling 

Trussel fra substituerende produkter 

Truslen fra substituerende produkter er blevet forøget de seneste år. Ifølge artiklen er kosmetiske 

tatoveringer populært som aldrig før.15 Disse tatoveringer kan erstatte produkter til øjenbryn og 

læber. Det er for eksempel læbestift, man formindsker forbruget af, når man får denne form for 

permanent makeup. 

Botox er en anden længerevarende løsning, som kan reducere forbruget af produkter fra branchen. 

Dette substituerende produkt kan reducere eller fjerne rynker midlertidigt.16 Det betyder, at 

forbrugerne ikke har behov for cremer til at bekæmpe dette problem. 

Antallet af unge danskere, der benytter solarier, er stigende.17 Denne metode benyttes for at opnå en 

brunere hudfarve. Det kan dermed erstatte behovet for at benytte bruncreme. 

Stigningen i antallet af forbrugere, som begynder at anvende substituerende produkter, er en 

alvorlig trussel for branchen. Det skyldes, at flere af disse mere permanente produkter kan fjerne 

forbrugernes behov for branchens produkter i op til flere måneder. 

 
15 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-19-26-aarig-sover-med-laebestift-efter-hun-fik-permanent-makeup-
forening-efterlyser 08-03-2020 
16 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kosmetisk-kirurgi/behandling/rynkebehandling-med-botox/ - 
08-03-2020 
17 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-10-06-det-sker-der-med-huden-naar-du-gaar-i-solarium - 08-03-2020 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-19-26-aarig-sover-med-laebestift-efter-hun-fik-permanent-makeup-forening-efterlyser
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-01-19-26-aarig-sover-med-laebestift-efter-hun-fik-permanent-makeup-forening-efterlyser
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kosmetisk-kirurgi/behandling/rynkebehandling-med-botox/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-10-06-det-sker-der-med-huden-naar-du-gaar-i-solarium
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Billede 5 – egen fremstilling 

Rivalisering 

I denne branche er der mange konkurrenter. Det ses tydeligt i bilaget vedrørende Herfindahl 

indekset. Derudover har nogle af konkurrenter også en stor størrelse på markedet. Dette er med til at 

forøge rivaliseringen. 

Ifølge industrianalysen18 forventes det, at markedet vil opleve en større vækst i de kommende år, 

end der har fundet sted de seneste år. Det kan reducere rivaliseringen en smule, da der vil være 

mindre behov for at kæmpe om konkurrenternes markedsandele. Det vurderes dog ikke at være 

realistisk, at markedet vil vækste, da COVID-19 påvirker den danske økonomi og markedet 

negativt.19 Der kan forventes et fald i markedet, hvilket øger konkurrencen. 

For nogle af spillerne på markedet forekommer der ikke særlig store udgangsbarrierer, da man kan 

sælge igennem en webshop, og leverandøraftaler ikke er overskueligt lange. Dette tvinger ikke 

spillere til at blive på markedet og kan derfor reducere rivaliseringen. Der er dog heller ikke nogen 

switching cost for kunderne, hvilket øger rivaliseringen meget, eftersom kamp om kunderne er 

oplagt. 

Eftersom der ikke er nogen switching cost for kunderne, og der er mange konkurrenter, hvor nogle 

af dem har en stor størrelse, må det vurderes, at rivaliseringen er stor. Markedet vil højst sandsynligt 

opleve et fald, hvilket tvinger virksomhederne til at kæmpe om kunderne for at øge omsætning og 

markedsandel. 

 

 

 

Billede 6 – egen fremstilling 

 
18 https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab - 09-03-2020 
19 https://www.information.dk/indland/2020/04/tre-scenarier-hvordan-corona-paavirker-oekonomien-ingen-gode - 
09-04-2020 

https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab
https://www.information.dk/indland/2020/04/tre-scenarier-hvordan-corona-paavirker-oekonomien-ingen-gode
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Specielt for Matas 

For Matas er der nogle specielle forhold, som ændrer på attraktivitet af nogle af faktorerne i 

branchen. Mange af disse forhold findes for Matas grundet deres størrelse og fordele, som de har 

opbygget igennem deres lange periode i branchen. 

Leverandører: 

I 2012/13 skabte Matas 57,3% af deres samlede omsætning fra produkter, der var indkøbt af de 10 

største leverandører til virksomheden.20 Det formindsker Matas forhandlingsstyrke en del, at de er 

så afhængige af deres store leverandører.  

14% af virksomhedens omsætning stammer dog fra deres egne mærker.21 Der er her tale om 

striberne samt andre mærker. Disse produkter indkøbes hos en leverandør, der hedder Persano 

Group A/S. Der har været et samarbejde i over 40 år imellem disse parter. Dette samarbejde øger 

Matas forhandlingsstyrke i forhold til de andre leverandører, da de kan skabe omsætning med deres 

egne mærker. 

Til sidst for leverandører bør det nævnes, at Matas modtager indtægter fra deres leverandører for 

markedsføring af deres produkter i virksomhedens tilbudsavis.22 Det viser, at de har skabt en 

attraktiv distributionskanal for leverandører til branchen, hvilket forøger virksomhedens 

forhandlingsstyrke. 

Kunder: 

Eftersom Matas har nogle produkter, der er deres egne mærker, styrkes deres forhandlingsstyrke. 

De er eneforhandler af for eksempel striberne, så kunderne skal foretage køb i Matas for at få disse 

mærker. 

 
20 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYl
AEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 11-03-2020 
21 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 11-03-2020 
22 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYl
AEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 11-03-2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
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Konklusion på Porters five forces 

Eftersom alle kategorierne i porters five forces bortset fra kundernes forhandlingsstyrke er vurderet 

som værende negative for branchen, må det konkluderes, at branchens attraktivitet samlet set er lav. 

De største grunde til dette er lave switching cost, høj gennemsigtighed, stigende popularitet af 

permanent make-up, de store konkurrenter samt et forventet fald i markedet. I Matas tilfælde er der 

dog forhold, som forbedrer attraktiviteten såsom deres egne mærker og indtægter for markedsføring 

af leverandørernes produkter. Dermed stemmer konklusionen på porters five forces godt overens 

med den monopolistiske konkurrenceforms kendetegn. Det er en branche, hvor det er svært at skabe 

overnormal profit på længere sigt, men de dygtigste spillere har muligheden for at gøre det. 

 

PESTEL 
Politiske forhold 

Mange virksomheder, der sælger direkte til slutforbrugerne, opbevarer data vedrørende deres 

kunder. Det er derfor vigtigt at have fokus på GDPR, da de data, der indsamles og behandles, må 

antages i høj grad at være personfølsomme. Der er en stor risiko, hvis man ikke overholder 

persondataforordningen, da den er særligt kendt for høje bøder. Hvis kravene ikke overholdes, 

risikerer man for milde overtrædelser en bøde på 10 mio. euro eller 2 procent af selskabets samlede 

globale årlige omsætning. For grove overtrædelser er det 20 mio. euro eller 4 procent af selskabets 

samlede globale årlige omsætning.23 Både for milde og grove overtrædelser er det det største beløb, 

som er gældende.24 Hvis man overtræder GDPR, er det ikke blot bøden, der er en negativ 

konsekvens. Det kan også have en indflydelse på en virksomheds omdømme.25 

Økonomiske forhold 

Ifølge brancheanalysen af Euromonitor, har samfundsøkonomien en stor indflydelse på, hvor meget 

branchen vækster med.26 Euromonitor forventer, at den danske økonomi vil stige positivt i forecast 

perioden med lav arbejdsløshed og stærke stigninger i bruttonationalprodukt. Dette vil føre til et 

større forbrug fra kunderne og dermed en vækst i branchen. 

 
23 https://www.legaldesk.dk/artikler/hvad-er-gdpr - 15-03-2020 
24 https://gdpr.eu/fines/ - 15-03-2020 
25 https://gdpr.dk/persondataforordningen/hvad-er-informationssikkerhed/ - 15-03-2020 
26 https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab - 15-03-2020 

https://www.legaldesk.dk/artikler/hvad-er-gdpr
https://gdpr.eu/fines/
https://gdpr.dk/persondataforordningen/hvad-er-informationssikkerhed/
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab
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Der er dog forekommet et uventet forhold, som ikke kun vil påvirke den nationale, men også den 

globale samfundsøkonomi negativt. COVID-19 virussen har bredt sig til hele verden, og det 

forventes, at denne vil få store konsekvenser for samfundsøkonomiens vækst. Ifølge Nordea er 

hovedscenariet for prognosen af den globale vækst på 1,5 procent. En vækst på dette niveau 

karakteriseres som lavkonjunktur. Det kan dermed forventes, at der vil komme en periode med 

højere arbejdsløshed og lavere forbrugertillid, hvilket betyder et lavere forbrug.  

Denne forventning er muligvis blevet forværret i perioden, hvor denne opgave er blevet udarbejdet. 

Der forventes en BNP-udvikling på et sted imellem -3% og -10% i løbet af året 2020 i Danmark. 

Det vil blive omtalt nærmere senere i opgaven.27 Det giver mening, at konjunktursvingninger 

påvirker denne branche, da der er forholdsvis høje faste omkostninger, som det kan ses i Matas 

årsrapport, og køberne har mulighed for at udsætte købet på nogle af produkterne og muligvis helt 

lade vær med at foretage købet af andre. Hvis der kommer et behov for at spare penge, er det oplagt 

at gøre det på nogle af produkterne fra dette marked. 

I analysen fra Euromonitor er det ikke kun forbrugets størrelse, der er afhængig af 

samfundsøkonomien, det er også hvilke produkter, der købes. Der er en tendens til, at når 

økonomien i samfundet er positiv, så skifter forbrugerne fra de billigere brands til premium 

produkter. Det er denne udvikling, der har været i branchen de seneste år. Men omvendt så skifter 

forbrugerne også tilbage til de billigere brands, når økonomien udvikler sig negativt. Euromonitor 

havde dermed forventet en stigning i forbruget af premium brands. Det må dog antages, at det vil 

være de billigere brands, som forbrugerne vender tilbage til i løbet af den kommende periode. 

Udviklingen i renterne er ikke særlig relevante for kundernes køb af virksomhedernes produkter, da 

produkternes priser i mange tilfælde ikke er særlig høje i forhold til kundernes disponible indkomst. 

Produkterne anses altså ikke for at være investeringer, som kræver at kunderne optager lån. Dog har 

det en betydning for virksomhedernes egne investeringer. Der har været negative og lave renter i en 

længere periode i Danmark, hvilket har reduceret virksomhedernes renteomkostninger.28 Derudover 

er det med til at opfordre virksomhederne til at foretage investeringer, da investeringerne er 

nemmere at gøre rentable. Det bliver også mere attraktivt, når den risikofrie rente ligger på -

 
27 https://www.information.dk/indland/2020/04/tre-scenarier-hvordan-corona-paavirker-oekonomien-ingen-gode 06-
04-2020 
28 https://finans.dk/okonomi/ECE11476154/topoekonomer-lave-renter-er-kommet-for-at-blive/?ctxref=ext – 19-04-
2020 

https://www.information.dk/indland/2020/04/tre-scenarier-hvordan-corona-paavirker-oekonomien-ingen-gode
https://finans.dk/okonomi/ECE11476154/topoekonomer-lave-renter-er-kommet-for-at-blive/?ctxref=ext
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0,02%.29 Renteniveau forventes af nogle at blive forandret snart, da nationalbanken muligvis kan 

blive nødt til at hæve deres rente på grund af den økonomiske udvikling, der finder sted i 

øjeblikket.30 

Sociale forhold 

Euromonitor har også fremhævet i deres brancheanalyse, at forbrugerne stiller store krav til, at 

produkterne er naturlige og ikke skader miljøet. De vurderer dog, at der er så mange leverandører, 

der benytter kvalitetsmærker såsom den nordiske svane, at det ikke længere er en måde at adskille 

sig fra konkurrenterne. Det er dermed ikke en konkurrencefordel, men mere en forventning fra 

forbrugerne at virksomhederne skal leve op til det. 

COVID-19 vil som nævnt under økonomiske forhold medbringe nogle negative konsekvenser for 

branchen. Men den har også været skyld i øget omsætning på visse områder. Kunderne til branchen 

har stor fokus på denne virus. Det har betydet, at håndsprit og sundhedsmasker er efterspurgt i høj 

grad.31 Derudover har mange danskere også købt flere produkter indenfor hudpleje og kosttilskud.32 

Det er dog uvist, hvor længe det kan forventes, at det øgede salg af disse produkter vil fortsætte. Det 

kan derudover også betyde, at kunderne ikke har behov for at købe produkterne i en længere 

periode, da det har været hamstring i stedet for køb til nærmeste fremtids behov. 

I den demografiske udvikling i Danmark er det tydeligt, at der vil være flere personer over 80 år i 

fremtiden. Det vil dermed være en god ide at have et vist fokus på produkter til ældre. Det kan være 

håndkøbsmedicin, der hjælper på typiske sygdomme, der kommer med alderdommen. Et andet 

eksempel er hudprodukter, der afhjælper hudproblemer, som ældre ofte får. Derudover forventes det 

også, at der vil blive født flere børn inden for den nærmeste fremtid. Babyprodukter er derfor også 

en måde at forøge sit salg på om nogle år.33 

Teknologiske forhold 

Den teknologiske udvikling har igennem de seneste år haft en stor indflydelse på branchen for 

skønhed og personlig pleje. Det skyldes, at internethandlen på dette marked bliver større og større.34 

 
29 Bilag 2 
30 https://finans.dk/okonomi/ECE12019682/presset-paa-realkredit-og-statsobligationer-stiger-danmarks-rolle-som-
sikker-havn-er-udfordret/?ctxref=ext – 19-04-2020 
31 https://sn.dk/Ringsted/Efter-dansk-coronaudbrud-Matas-melder-udsolgt-af-sprit-og-masker/artikel/918387 - 15-
03-2020 
32 https://www.bt.dk/samfund/coronavirus-giver-boom-i-salg-paa-onlineapotek - 15-03-2020 
33 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26827 – 19-04-2020 
34 https://www.erhvervsnyhederne.dk/markedet-for-skoenhedsprodukter-faar-stadig-flere-spillere/ - 15-03-2020 

https://finans.dk/okonomi/ECE12019682/presset-paa-realkredit-og-statsobligationer-stiger-danmarks-rolle-som-sikker-havn-er-udfordret/?ctxref=ext
https://finans.dk/okonomi/ECE12019682/presset-paa-realkredit-og-statsobligationer-stiger-danmarks-rolle-som-sikker-havn-er-udfordret/?ctxref=ext
https://sn.dk/Ringsted/Efter-dansk-coronaudbrud-Matas-melder-udsolgt-af-sprit-og-masker/artikel/918387
https://www.bt.dk/samfund/coronavirus-giver-boom-i-salg-paa-onlineapotek
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26827
https://www.erhvervsnyhederne.dk/markedet-for-skoenhedsprodukter-faar-stadig-flere-spillere/


Side 26 af 94 
 

Internethandel har gjort det nemmere for forbrugerne at sammenligne priser. Som førnævnt er 

gennemsigtigheden i dag meget stor på dette marked. Denne udvikling tvinger virksomhederne til at 

have fokus på deres webshops og priser. 

En anden central faktor, som den teknologiske udvikling bringer til branchen, er måling. Her er der 

særligt henblik på måling af forbruger adfærd. Forbruger adfærd er essentielt at overvåge på B2C 

markeder, eftersom det kan anvendes til forecast og markedsføring. 

Denne branche kræver opbygning af forholdsvis store lagre for at have en høj 

leveringsoverholdelse. Der kan derfor være fordele ved investering i automatiserede lagrer. IT-

systemer er også vigtige både til måling som beskrevet i ovenstående afsnit, men også til styring af 

virksomhederne. 

Miljømæssige forhold 

Den danske forbruger har i 2020 et kæmpe fokus på klima og bæredygtighed. Det er særligt unge 

født efter 2001, der kræver, at deres produkter bliver produceret under ordentlige vilkår.35 Dette 

sætter også krav til virksomheder, der sælger produkter inden for skønhed og personlig pleje. Det er 

ikke nok at have styr på virksomhedens værdikæde. Man bliver i dag nødt til at overvåge hele 

forsyningskæden. Det kan derfor være nødvendigt at få sammensæt en gennemarbejdet code of 

conduct til sine leverandører og derefter sørge for at følge op på denne. Eftersom det er hos de unge 

forbrugere, at disse punkter har den største indflydelse, må det også vurderes, at virksomhederne 

bliver mere presset i fremtiden til at tage stilling til dette. 

Konklusion på PESTEL 

Det kan konkluderes at forhold, som virksomhederne overhovedet ikke eller i kun begrænset 

omfang har indflydelse på i denne branche, er særdeles vigtige at have fokus på, og at der er en del 

forhold, som har en påvirkning på denne branche. En af de store trusler er økonomien i den 

nærmeste fremtid, som kan betyde meget for omsætningen i branchen. Der er dog også muligheder, 

hvor særligt måling af forbrugere er relevant at nævne, som kan danne grundlag for analyser, der 

kan forbedre omsætningen. 

De eksterne forhold der har haft størst indflydelse for skønhed og personlig pleje i de seneste år, må 

vurderes at være økonomien, forbrugernes adfærd og holdninger samt den teknologiske udvikling. 

  

 
35 https://csr.dk/den-danske-forbruger-anno-2019-handler-mere-b%C3%A6redygtigt – 15-03-2020 

https://csr.dk/den-danske-forbruger-anno-2019-handler-mere-b%C3%A6redygtigt
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Hvordan opnår Matas A/S konkurrencefordele? 

Værdikæde 
Primære aktiviteter 

Indgående logistik 

I Allerød har Matas et central lager på 10.000 m2. Det blev udvidet i 2012 med et nyt lager ved 

siden af, som er på 3.000 m2. Alle butikkernes varer bliver leveret fra disse centrallagre. Udvidelsen 

var nødvendig for at få High-End Beauty produkter til centrallageret i stedet for direkte til 

butikkerne. Dette reducerer altså butikkernes håndteringsomkostninger.36 Det kan også være med til 

at formindske risiko for restordrer, da virksomheden selv kan opbygge et lager af produkterne og 

nemmere styre forsendelser til butikkerne. 

Virksomheden har mulighed for at bestille i små mængder af deres egne mærker. Dette øger 

fleksibilitet og reducerer lagerbeholdningen, hvilket formindsker kapitalbindingen i varelageret.  

For nogle år siden blev der investeret i automatisk lagersystem. Dette system har medført flere 

kontroller og forøget effektivitet.37 Forholdene nævnt her kan frigøre nogle ressourcer, der kan 

anvendes i mere værdiskabende aktiviteter. 

Produktion 

Matas har ingen produktion, da de er en handelsvirksomhed og modtager alle deres varer fra 

leverandører og partnere, som videresælges i virksomhedens webshop og butikker. 

Udgående logistik 

Det er ikke Matas, som selv står for fragt fra centrallager til butikker eller fra centrallager til 

slutforbruger. Denne del af værdikæden er outsourcet. Til slutforbrugerne via internethandel er der 

4 forskellige muligheder, som er GLS, Postnord, DAO eller Burd.38 Disse muligheder giver mere 

fleksibilitet for forbrugerne, da de forskellige fragtvirksomheder ofte benytter sig af forskellige 

leveringsmuligheder og afhentningslokationer. 

Marketing og salg 

Virksomheden benytter mange forskellige former for markedsføring. De omdeler deres tilbudsavis i 

 
36 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYl
AEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 15-03-2020 
37 https://www.berlingske.dk/virksomheder/matas-faar-hitech-logistik - 15-03-2020 
38 https://kundeservice.matas.dk/hc/da/articles/360000064058-Hvem-leverer-min-ordre- - 15-03-2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.berlingske.dk/virksomheder/matas-faar-hitech-logistik
https://kundeservice.matas.dk/hc/da/articles/360000064058-Hvem-leverer-min-ordre-
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Danmark, markedsfører gennem Club Matas samt webshoppen, laver reklame i fjernsynet osv.39 

Den store indsats i markedsføringen er en af grundene til, at Matas er blevet et stærkt brand. Deres 

brand giver kunderne en forventning om, hvad de kan forvente af serviceniveauet, kvalitetsniveauet 

samt sortimentet i butikkerne og på webshoppen. 

Tilbudsavisen bliver sendt ud ca. hver anden uge til 75 procent af Danmarks husstande. 

Virksomheden vurderer selv, at det har været deres væsentligste markedsføringskanal i mange år, 

men det er også den, der trækker størstedelen af markedsføringsomkostningerne.40 

Som tidligere nævnt har Club Matas 1,4 mio. medlemmer. Det gør den til en af Danmarks største 

loyalitetsklubber. Det er næsten udelukkende kvinder, som klubben er bestående af. Der er et stort 

potentiale i Club Matas, som ikke bliver fuldt udnyttet endnu. De indsamler og behandler en masse 

informationer om deres kunder samt deres købsadfærd. Disse informationer gør det muligt at lave 

markedsføringen til den enkelte kunde mere personlig. Det er også noget, som de har fokus på i 

fremtiden.41 Under ”produkt- og teknologiudvikling” vil der blive forklaret mere til fordele ved 

denne kundeklub. 

De får indtægter fra deres leverandører, når de foretager markedsføring af deres produkter. Det er 

hovedsageligt, når annonceringen foregår i Matas tilbudsavis eller i Club Matas. Det giver 

virksomheden nogle ressourcer, som de kan anvende på at gøre markedsføringen bedre. De ekstra 

ressourcer kan også vælges at blive benyttet andre steder, hvis det kan skabe mere værdi for 

kunderne. 

Det er også relevante at nævne, hvor let tilgængelige Matas produkter er for kunderne. De har både 

en webshop samt et omfattende netværk af butikker i hele Danmark. Dermed er der hele tiden en 

mulighed for at foretage købet hos Matas ligegyldigt, hvor man befinder sig i landet. Dog viser en 

hurtig søgning på virksomhedens hjemmeside, at mange af butikkerne lukker klokken 18 i 

 
39 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYl
AEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 15-03-2020 
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hverdage.42 Mange supermarkeder såsom Føtex lukker først klokken 21 i hverdage, hvilket kan 

betyde mistet salg for Matas.43 Det mistede salg vil opstå i situationer, hvor en kunde havde 

besluttet sig for at købe et nyt produkt på den givne dag, men ikke kunne nå at foretage købet inden 

klokken 18. 

For virksomheden er det vigtigt at have kompetente personer ansat i deres butikker til at sælge og 

rådgive om produkterne. Derfor deltager alle fuldtidsansatte butiksmedarbejdere i selskabets 

strukturerede uddannelsesprogram.44 Det kan forbedre kundernes købsoplevelse. Forklaring til det 

kan læses under ”menneskelige ressourcer” i denne analyse. 

Service efter salg 

Der er mulighed for returnering af produkter i alle Matas butikker. Dette er gældende upåvirket af, 

om produkterne er købt i en butik eller på webshoppen.45 Det gør returneringsprocessen meget 

lettere for kunderne. Ved en god mulighed for returnering kan lysten øges til at tage en chance med 

et køb, da forbrugerne ved, at det er nemt at fortryde, hvis det var anderledes i fysisk tilstand end 

hvad, der var forventet. 

Støtteaktiviteter 

Virksomhedens infrastruktur 

Matas ERP-løsning er central i deres IT-systemer. Denne løsning behandler alle data vedrørende 

produkterne. Det inkluderer også priser og kampagner. Til de enkelte butikker bliver pris- og 

kampagnedata automatisk overført.46 Det kan sikre, at kunderne altid vil få den pris, som de har set i 

Matas reklamer, samt at medarbejderne i butikkerne får mere overskud til at servicere kunderne. 

Menneskelige ressourcer 

Som tidligere nævnt er uddannet personale meget vigtigt for Matas. Det betyder, at alle 

fuldtidsansatte butiksmedarbejdere skal igennem deres interne uddannelse. Herudover får 

 
42 https://www.matas.dk/find-butik - 19-03-2020 
43 https://www.foetex.dk/kundeservice/find-din-foetex - 19-03-2020 
44 
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AEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 19-03-2020 
45 https://kundeservice.matas.dk/hc/da/categories/360000034665-Retur-og-reklamation - 19-03-2020 
46 
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c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 19-03-2020 
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butikscheferne uddannelse i ledelse, coaching samt drift og regnskab, hvilket skal hjælpe til at 

håndtere den daglige drift. Disse uddannelsesprogrammer sikrer, at kunderne kan få en ensartet 

købsoplevelse i alle virksomhedens butikker.  

Der bliver målt på medarbejdere igennem er program. Målingen gør det muligt at udpege 

butiksmedarbejdere, der præsterer under middel og uddanne dem individuelt for at forøge 

niveauet.47 Afhængigt af hvad der bliver målt på, kan dette reducere risikoen for, at der opleves 

dårlig service i butikkerne. 

Produkt- og teknologiudvikling 

I forhold til teknologiudvikling har der allerede været nævnt mange systemer, som virksomheden 

har implementeret i deres drift. Der refereres her især til deres lagersystem og deres ERP-system. 

Herudover har virksomheden et stort fokus på udvikling af deres webshop og Club Matas. 

Teknologiudviklingen har gjort Club Matas særligt interessant at videreudvikle på, da den giver 

muligheder for mere kundetilpasset markedsføring. Det skyldes, at markedsføringen kan tage højde 

for kundernes egne indtastede oplysninger, men også deres købsadfærd som der kan måles på 

gennem medlemskabet. Denne tilpassede markedsføring kan skabe værdi, da der på baggrund af 

købsadfærd og forbrugsmønstre ikke blot kan foretages reklame på kundens foretrukne produkter. 

Markedsføringen kan også finde sted på det tidspunkt, hvor det må forventes, at kunden har brug for 

at købe produktet igen. 

Matas producerer ikke selv nogle produkter, og har derfor ikke en typisk produktudvikling. De har 

dog hele tiden fokus på udvælgelse af nye produkter, tilføjelse af nye mærker samt udvikling af 

deres butikskoncept. Med hensyn til tilføjelse af nye mærker så købte virksomheden Kosmolet A/S 

i 2019, som har det succesrige danske premium makeup-brand Nilens Jord. Det butikskoncept, der 

har været fokus på siden 2016, er shop-in-shop.48 Konceptet øger belejligheden for forbrugernes 

indkøb, da det er muligt for dem at klare flere af deres køb i samme butik. 

Indkøb/forsyninger 

Indkøbsafdelingen er bestående af en indkøbschef og mere end 10 produktchefer. Disse besidder 
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ansvaret for daglig koordinering af leverancer fra leverandører samt forhandling og planlægning af 

fremtidige leverancer.49 

I 2007 blev Matas indkøb centraliseret i højere grad. Dette blev gjort for at øge indkøbssynergier og 

give virksomheden en stærkere position i forhold til forhandling med leverandører. De får blandt 

andet en bagudbetalt mængdebaseret bonus fra nogle af deres leverandører.50 Det kan give værdi for 

kunderne, da prisen kan få en lavere fastsættelse. Derudover kan det også, afhængigt af hvordan den 

mængdebaseret bonus fungerer, motivere Matas til at køre kampagner med rabatter til forbrugerne. 

Virksomhedens ERP-system beregner også en automatisk lageropfyldning samt frigiver ordrer til 

lagerstyringssystemet. Det gælder både for centrallageret og for de enkelte butikker.51 Med dette 

system kan de reducere risikoen for, at der opstår restordrer, hvilket kan betyde mistet salg grundet 

køb hos konkurrenter i stedet. Det forbedrer kundernes oplevelse, da de kan forvente, at 

produkterne er på hylderne i butikken, og leveringsoverholdelsen ved internetkøb forøges. 

Konklusion på Værdikæde 

Det kan konkluderes, at langt størstedelen af værdien for kunderne bliver skabt under kategorierne 

”Markedsføring og salg” samt ”Produkt- og teknologiudvikling”. Virksomhedens markedsføring 

har gennem årene skabt dem et stærkt brand samt opbygget stærke kanaler for kundekontakt. 

Eftersom leverandørerne også betaler for at være med i kanalerne, kan det ses, at det skaber meget 

værdi. Med henblik på deres salg giver deres uddannede personale og lette tilgængelighed stor 

værdi for kunderne. 

Virksomhedens produktudvikling i forhold til udvælgelse af nye produkter gør, at de hele tiden 

forbliver attraktive for kunderne. Derudover giver deres fokus på teknologiudvikling en forbedret 

oplevelse for kunderne, da investeringerne i systemer reducerer situationer såsom restordrer. 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
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Det er tydeligt at se, at især teknologiudviklingen kan komme til at støtte markedsføringen i højere 

grad i fremtiden. Der er her tale om Club Matas, som kan skabe en øget værdi, hvis de forbedrer 

deres personligt tilrettede markedsføring. 

Matas har fastlagt en strategi mod 2023, som blandt andet indeholder et mål om at opnå en 

forholdsvis stor omsætningsvækst. Det må vurderes, at det især er aktiviteterne i de ovenstående 

afsnit, som kan hjælpe virksomheden til at opfylde disse mål. 

Boston matrice 
Matas har 4 overordnede produktkategorier, som de selv arbejder med: 

• Beauty – her ligger der produkter såsom hverdags- og luksusskønhed samt personlig pleje. 

Dette inkluderer produkter indenfor kosmetik, dufte, hudpleje og hårpleje. 

• Vital – denne kategori indeholder vitaminer, mineraler, kosttilskud, specialfødevarer og 

naturlægemidler. 

• Material – dette er produkter til husholdning og personlig pleje. Her er det babypleje, 

fodpleje og sport, der menes med personlig pleje. Husholdning er rengøring og 

vedligeholdelse. 

• MediCare – i denne kategori findes håndkøbsmedicin og sygeplejeprodukter mv.52 

Udover disse 4 produktgrupper vil virksomhedens egne mærker (Striberne, Matas Natur og Plaisir) 

også blive inddraget i analysen. Til sidst vil webshoppen og Club Matas også være en del af Boston 

matricen for at undersøge, hvordan disse klarer sig. 

Beauty 

I Porters five forces blev det fastslået, at markedet for High End Beauty har været stigende, og at 

Euromonitor fortsat forventede, det ville stige i fremtiden. Dette var grundet en forventet fremgang i 

den danske økonomi. Denne fremgang bliver dog nok lavere end forventet grundet COVID-19. Det 

er dog muligt, at der stadig kan være markedsvækst i hele Beauty kategorien, da Mass Beauty kan 

forventes at stige ved en dårlig økonomisk periode. Denne markedsvækst vil dog højst sandsynlig 

være mindre end den oprindeligt forventede. 

 
52 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 15-03-2020 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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I løbet af 2018/19 regnskabsåret steg Beauty med 1,7% i omsætning for Matas. Denne kategoris 

samlede del af omsætningen udgjorde 71%.53 

Vital 

Ifølge artiklen54 forventes stigningen af ældre i samfundet at kunne skabe vækst på dette marked i 

fremtiden. For Matas steg denne kategori med 12,6% i 2018/19. Vital udgjorde 14% af den samlede 

omsætningen.55 

Material 

Ifølge Matas årsrapport udgjorde denne 9% af den samlede omsætning, og der har været en vækst 

på 1,2% i omsætning i kategorien.56 Som det kan ses i statistikken fra Euromonitor, har markedet 

for produkter til rengøring af hjemmet og personlig pleje været i vækst siden 2013.57 Det er kun i 

2015, at markedet oplevede tilbagegang. 

MediCare 

I statistikken fra Euromonitor vises det, at markedet for forbruger sundhed er steget med et stort 

beløb fra 2014 til 2019. 58 Matas har dog oplevet et fald på -0,7% i omsætning i 2018/19 på dette 

område. Samlet set udgør MediCare 5% af omsætningen.59 

Egne mærker 

Disse produkter udgjorde i 2018/19 14% af virksomhedens omsætning. Størstedelen lå inden for 

Beauty.60 Det antages derfor, at dette marked er i vækst, da Beauty markedet kunne forventes at 

være det. 

 
53 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 21-03-2020 
54 https://finans.dk/erhverv/ECE9709410/danskerne-har-gjort-kosttilskud-til-en-lukrativ-milliardindustri/?ctxref=ext 
21-03-2020 
55 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 21-03-2020 
56 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 21-03-2020 
57 https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/StatisticsEvolution/index (household cleaning 
and personal care products market size) - 21-03-2020 
58 https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/StatisticsEvolution/index (consumer health 
market size) - 21-03-2020 
59 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 21-03-2020 
60 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 21-03-2020 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://finans.dk/erhverv/ECE9709410/danskerne-har-gjort-kosttilskud-til-en-lukrativ-milliardindustri/?ctxref=ext
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/StatisticsEvolution/index
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/StatisticsEvolution/index
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf


Side 34 af 94 
 

Webshop 

Internethandel har været stigende i mange år i Danmark.61 Det er derfor vigtigt, at Matas har fokus 

på dette område. Det kunne det også tyde på, at de har fokus her, eftersom salget på matas.dk steg 

med 54% i 2018/19 i forhold til året før.62 

Club Matas 

Loyalitetsklubben Club Matas har haft et faldende antal medlemmer over de seneste år. Dette 

skyldes i høj grad GDPR. Det behøver dog ikke være en negativ udvikling. Det er muligt, at GDPR 

har fået de medlemmer, som ikke havde intentioner om at foretage køb hos Matas til at melde sig ud 

af Club Matas. Dermed kan der måles på aktive medlemmer, som har været mere stabilt.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 7 – egen fremstilling 

Konklusion 

Overordnet set ser Matas Boston matrice positiv ud. De har nogle Cash cows i form af deres egne 

 
61 https://www.berlingske.dk/annonce/e-handel-vokser-og-vokser - 21-03-2020 
62 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 21-03-2020 
63 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 21-03-2020 

https://www.berlingske.dk/annonce/e-handel-vokser-og-vokser
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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mærker og Beauty. Disse kan benyttes til at finansiere deres forholdsvis unge kategori MediCare, 

som ikke fylder en særlig stor del af forretningen endnu, selvom der er udsigt til markedsvækst i 

fremtiden. Derfor ender denne som et Question mark. Det er også værd at nævne deres helt store 

Star Club Matas, som ligger så højt, da det kan forventes, at den kan skabe en stor markedsvækst 

for i fremtiden. Den ligger dog ikke helt til venstre, da de ikke udnytter dens fulde potentiale endnu. 

Af de kategorier, som er udvalgt til denne analyse, har virksomheden ikke nogen Dogs. Det skyldes 

højst sandsynligt de overordnede kategorier. Hvis der blev kigget på individuelle produkter, ville de 

højst sandsynligt have nogen. 

Ansoffs vækstmatrice 

Markedspenetrering 

Denne kategori handler om at vækste ved at anvende nuværende produkter til nuværende marked. 

Det er blevet konstateret, at Matas bruger mange ressourcer på deres markedsføring både igennem 

deres tilbudsavis og Club Matas. Markedsføringen kan hjælpe dem med at øge deres salg til 

nuværende kunder eller opnå en større andel af forbrugere fra deres nuværende målgruppe, der 

køber hos virksomheden. Matas anvender i øvrigt markedsføring andre steder end ovennævnte. 

I fremtiden kan Club Matas blandt andet hjælpe dem til at vækste endnu mere i kategorien 

markedspenetrering. Det skyldes, at en bedre personlig markedsføring til virksomhedens nuværende 

kunder kan forøge omsætningen. 

Produktudvikling 

Produktudvikling er en vækststrategi, der handler om at sælge nye produkter til nuværende 

markeder. Matas opdaterer hele tiden deres sortiment ved at tilføje nye produkter. De har dog ikke 

selv en direkte produktudvikling, da de ikke selv producerer.  

Det er mere et koncept end et produkt, men de har udviklet shop-in-shop. Det har givet forbrugerne 

en øget kundeoplevelse ved at handle i Matas, da de kan foretage flere af deres køb det samme sted. 

Nilens Jord er et kendt dansk make-up brand, som Matas ejer efter at have købt Kosmolet A/S. 

Dette er ikke bare vækst strategien produktudvikling, men også horisontal integration da de opkøber 

en konkurrent. Det kan også ses om vertikal integration, hvis man betragtede dem som leverandør 

før, hvilket de var til blandt andet Matas. Det ville dermed være baglæns vertikal integration. Når 

Matas ejer Nilens Jord, kan de sørge for, at prisen på lang sigt er mest attraktiv hos Matas. Det vil 

muligvis få nogle af dem, som er en del af Matas målgruppe, men ikke tidligere foretog køb hos 



Side 36 af 94 
 

virksomheden til at købe hos Matas på grund af produktet. Her kan deres shop-in-shop koncept 

blive attraktivt, hvis de kan få kunderne til samtidig at foretage deres andre køb i butikken eller på 

webshoppen. På den måde kan det blive en god strategi, som kan skabe meromsætning. 

Markedsudvikling 

Markedsudvikling handler om at anvende nuværende produkter til nye markeder. Denne 

vækststrategi kan altså benyttes ved at have fokus på salg til nye segmenter eller at anvende 

geografisk ekspansion. 

Matas er allerede meget tilgængelige i Danmark med butikker i det meste af landet og en webshop. 

Det er dermed ikke muligt for dem at anvende geografisk ekspansion inden for landets grænser. De 

har tidligere forsøgt at etablere butikker i Sverige. På et tidspunkt var planen, at der skulle åbnes 

120 butikker i nabolandet.64 Det blev dog langt fra et succeseventyr. Deres periode med butikker i 

Sverige sluttede med 2 butikker, hvor den ene blev lukket i 2014 og den anden i 2015.65 I Danmark 

er nogle af Matas konkurrencefordele, at de er let tilgængelige i hele landet, og at de har et stærkt 

brand, som er blevet udviklet igennem mange år på markedet. For at opnå fordelene i andre lande er 

der mange ressourcer påkrævet til markedsføring og etablering af mange butikker i det givne land. 

Matas har også givet udtryk for, at de vil fokusere på salg til et nyt segment. Der er her tale om 

mænd i Danmark.66 De har forsøgt at øge deres omsætning ved hjælp af salg til mandlige 

forbrugere. Her kunne det være interessant at have kendskab til købsadfærden hos par. Det er 

sandsynligt, at der opstår kannibalisme tendenser her, da det måske tidligere har været kvinden i 

parforholdet, der har foretaget et køb i butikken for sin mandlige kæreste. Dermed ville det ikke øge 

omsætningen for Matas, hvis det bare var manden, som købte det samme produkt i stedet. Dog ville 

single mænd være oplagte at fokusere på, da risikoen for kannibalisme formindskes her. 

Diversifikation  

Det vurderes ikke, at virksomheden har benyttet sig af denne vækststrategi. Den handler om at 

bruge nye produkter til nye markeder. Virksomhedens opkøb af Kosmolet A/S kan dog muligvis 

argumenteres for at være det. Argumentationen for det ville ligge i, at Nilens Jord måske anvendes 

 
64 https://finans.dk/artikel/ECE4240891/Matas-%C3%A5bner-120-butikker-i-Sverige/?ctxref=ext – 25-03-2020 
65 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/matas-tynget-af-haardt-detailmarked - 25-03-2020 
66 https://www.berlingske.dk/business/matas-ekspansion-endt-i-blindgyde - 25-03-2020 

https://finans.dk/artikel/ECE4240891/Matas-%C3%A5bner-120-butikker-i-Sverige/?ctxref=ext
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/matas-tynget-af-haardt-detailmarked
https://www.berlingske.dk/business/matas-ekspansion-endt-i-blindgyde
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af nogle, som ikke er en del af Matas målgruppe. Der ville dog her være tale om en koncentrisk 

diversifikationsstrategi, da produkter ligger inde for samme område, som dem de allerede sælger. 

Konklusion på Ansoffs vækstmatrice 

Det kan konkluderes, at Matas har begrænsede muligheder for at vækste. De har allerede butikker i 

hele Danmark og en webshop, så geografisk ekspansion i landet er ikke en mulighed. De rammer 

bredt med deres produkter, og det er svært at se, hvilke segmenter de kan udvide til. Derudover har 

de forsøgt sig med geografisk ekspansion til andre lande, som ikke var en succesoplevelse. Den 

sidstnævnte løsning vil kræve mange ressourcer for en virksomhed som Matas for at udnytte de 

konkurrencefordele, de har på det danske marked.  

Matas bedste muligheder for at vækste vurderes at være produktudvikling og markedspenetration. 

Det vil højst sandsynlig kræve, at der skal stjæles markedsandele fra konkurrenter, da markedet er 

forholdsvist mættet. Ved markedspenetrationen er Club Matas et oplagt værktøj at videreudvikle på 

for personlig tilrettet markedsføring. Produktudviklingen kan være at have fokus på Striberne for 

”organisk vækst” eller fortsætte deres strategi med opkøb af konkurrenter. 

Porters generiske strategier 

Til at starte med kan det hurtigt fastslås, at Matas henvender sig til en stor del af totalmarkedet. Det 

skyldes, at de videresælger så mange forskellige mærker og produkter. Samtidig sker dette salg på 

internettet og i butikker fordelt i hele Danmark. 

Hvis der ses på konklusioner fra analysen af Porters værdikæde, er det tydeligt, at Matas har et vist 

fokus på at reducere deres omkostninger. De forsøger at gøre brug af stordriftsfordele ved at 

investere i systemer. 

Det kan dog også ses, hvis der både tages højde for resultaterne i Porters værdikæde og Boston 

matricen, at Matas benytter differentiering. Det er tydeligt, at mange ressourcer går til 

”markedsføring og salg” samt ”produkt- og teknologiudvikling”. Det afspejler sig også i Boston 

matricen, hvor de har nogle forholdsvis nye områder, som kan forbedre fremtiden. Her er der blandt 

andet tale om MediCare, som har været med til at udvikle et unikt shop-in-shop koncept, men også 

Club Matas som kan skabe yderligere vækst i fremtiden. Matas generiske strategi er differentiering. 
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Hvilken udvikling har Matas A/S økonomiske situation haft de seneste år? 

Introduktion til Matas Regnskab 

Matas årsregnskab er fra perioden 1. april 2014 til 31. marts 2019 blevet aflagt efter IFRS og 

yderligere krav fra årsregnskabsloven. Der har ikke været nogle ændringer i anvendt 

regnskabspraksis i løbet af perioden. Dette muliggør en sammenligning af tallene fra de forskellige 

år. Matas har dog implementeret IFRS 15 i deres seneste regnskab (2018/19). Det har betydet, at de 

tidligere års omsætning og vareforbrug er blevet forøget. I 2018/19 årsrapport er der vist en 

udvikling i resultatopgørelsen over de seneste fem år. Det er herfra, at nettoomsætningen og 

vareforbruget er anvendt, for at disse poster bliver sammenlignelige for hele perioden.67 

Til sidst kan det også nævnes, at der ikke har været nogle forhold, der gav anledning til 

bemærkninger i den uafhængige revisors revisionspåtegning. Ifølge dem giver regnskabet et 

retvisende billede af Matas aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter og 

pengestrømme.68 

Udvikling i resultatopgørelse og balance 

Omsætningen er steget alle årene i analyseperioden bortset fra i 2017/18. Her faldt den til det 

laveste punkt i perioden, hvorefter den steg i 2018/19 til det højeste punkt. Omsætningsmæssigt har 

2018/19 dermed været det bedste år i perioden, hvor indekstallet ender i 102.69 Der skal også tages 

højde for vareforbruges udvikling, som har haft en negativ udvikling i perioden. Vareforbruget er 

både steget med et højere indekstal og et højere beløb i analyseperioden, end omsætningen er steget. 

Vareforbruget steg endda fra indeks 101 til 102 i 2017/18, hvor omsætningen faldt. Denne 

udvikling har betydet, at bruttoresultat er faldet beløbsmæssigt. Den er dog i indeks 100 igen efter 

den store beløbsmæssige stigning i omsætningen i 2018/19. 

Virksomhedens andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og af- og nedskrivninger er 

steget i analyseperioden til henholdsvis indeks 121, 110 og 124. Det er forholdsvis høje stigninger i 

forhold til udviklingen i nettoomsætningen. Denne udvikling kunne tyde på, at Matas ikke har været 

gode nok til at tilpasse kapaciteten til aktiviteten.  

 
67 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 25-03-2020 
68 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 25-03-2020 
69 Bilag 3 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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Billede 8 – egen fremstilling 

I billedet illustreres det, hvordan udviklingen har været i nettoomsætningen i forhold til 

omkostningerne. Nettoomsætningen er den blå linje, der ligger nederst i slutningen af perioden. 

Billedet giver en klar opfattelse af, at der har været en negativ udvikling i indekstallene for 

virksomheden. 

Den mest sammenlignelige virksomhed til Matas er højst sandsynligt Normal. Normal er på det 

danske marked, sælger en del af de samme produkter i butikker fordelt i hele landet og har også 

mange forskellige brands. De har dog ikke helseprodukter og bruger ikke deres internetside som 

salgskanal. I løbet af den periode, hvor Matas har haft en indeksstigning til 102, har Normal haft en 

indeksstigning til 585. Det er en stigning fra 323 mio. kr. til 1.889 mio. kr., der giver dette 

indekstal. I beløb havde Matas en stigning på 66,6 mio. kr., hvorimod Normals stigning var på 

1.566 mio. kr. 

Matas har selv udtalt, at Normal har øget konkurrencen på markedet. Det er især mass beauty 

produkterne, som Matas er blevet presset på.70 Men det kunne også tyde på, at Normal vil have en 

strategi om at øge fokus på premium produkter.71 Et kvalificeret bud på baggrunden for Matas 

 
70 https://finans.dk/investor/ECE9136409/matas-normal-har-sat-ild-i-vores-marked/?ctxref=ext – 27-03-2020 
71 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/normal-optrapper-krig-mod-matas-vil-saelge-luksuscreme-og-parfume-
8doxl - 27-03-2020 

https://finans.dk/investor/ECE9136409/matas-normal-har-sat-ild-i-vores-marked/?ctxref=ext
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/normal-optrapper-krig-mod-matas-vil-saelge-luksuscreme-og-parfume-8doxl
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/normal-optrapper-krig-mod-matas-vil-saelge-luksuscreme-og-parfume-8doxl
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svage stigning i omsætningen er pres fra Normal og internettets gennemsigtighed samt at færre 

køber produkter i butikker.72 

Hvis der ses på årets resultat, er det positivt, at der skabes et overskud i alle analyseårene. 

Overskuddet steg i 2015/16, hvilket skyldtes et fald i de finansielle omkostninger. Det kan ses, 

eftersom resultat af primær drift faldt dette år. Alle andre år har årets resultat været faldende, og i 

2018/19 ligger det på indeks 77. Denne negative udvikling skyldes de tendenser, der har været 

beskrevet i de to ovenstående afsnit. 

Der bør også ses på virksomhedens aktiver, hvor deres største post er goodwill. Denne er steget til 

indeks 104 i 2018/19, hvilket skyldes købet af Firtal Group. Det er en virksomhed, som opererer en 

række webshops, hvor der er et fokus på nichesegmenter. Den næststørste er varebeholdninger, som 

slutter i indeks 119 i 2018/19. Denne løbende vækst kunne tyde på, at Matas fortsætter deres fokus 

med at øge lagre for at undgå restordrer. Den store stigning til indeks 3.465 i andre tilgodehavender 

skyldes opkrævning af rentekildeskat fra tidligere år. Derudover er det værd at lægge mærke til 

virksomhedens stigning i likvide beholdninger, som i det sidste år i perioden har indeks 388. 

Egenkapitalen er steget lidt fra 2014/15 til 2018/19. Der var et fald i 2016/17, som skyldes et større 

opkøb af egne aktier, end der tidligere havde været. Egenkapitalen er i indeks 101 i slutningen af 

perioden. Stigningen skyldes, at Matas har været i stand til at skabe overskud. 

De langfristede forpligtelser er steget med 37 mio. og de kortfristede forpligtelser er steget med 

138,6 mio. i perioden. I den langfristede del er det kreditinstitutter, der trækker gælden op. I den 

kortfristede del er det leverandørgæld, som er steget til indeks 128 i 2018/19. 

Introduktion til reformulering 

Ovenstående redegørelse af udviklingen i de forskellige poster er en god måde at skabe et overblik 

over, hvordan økonomien ser ud i virksomheden. Men hvis man vil ud af virksomhedens evne til at 

skabe overskud, bliver man nødt til at reformulere. Det skal gøres for at adskille driftsaktiviteter fra 

finansieringsaktiviteter, da det typisk er driftsaktiviteterne, der skaber værdi. Til nøgletalsanalyse af 

rentabilitet og vækst er det den reformulerede balance og den reformulerede resultatopgørelse, der 

anvendes. 

 
72 https://finans.dk/erhverv/ECE11245624/matas-kaemper-imod-rivaler-og-investerer-i-luksus/?ctxref=ext – 27-03-
2020 

https://finans.dk/erhverv/ECE11245624/matas-kaemper-imod-rivaler-og-investerer-i-luksus/?ctxref=ext
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Reformulering af balance 

Balancen skal reformuleres, før den kan bruges til analysen. Det første skridt er at dele aktivsiden 

op i driftsaktiver og finansielle aktiver. Herefter deles passivsiden op i driftsforpligtelser og 

finansielle forpligtelser. Driftsforpligtelser trækkes fra driftsaktiver, hvilket giver netto driftsaktiver, 

som afspejler beløbet, der er investeret i virksomheden af dens investorer. Derudover trækkes 

finansielle aktiver fra finansielle forpligtelser. Hvis de finansielle forpligtelser er størst, er summen 

en del af passivsiden. Hvis de finansielle aktiver er størst, er summen en del af aktivsiden. 

Ved reformuleringen af aktivsiden var der en del af posterne, der ikke var en stor udfordring at 

definere som driftsaktiver eller finansielle aktiver. Der var dog også et par poster, hvor der kunne 

være tvivl, hvilket har ført til følgende forudsætninger: 

• Kapitalandele i associeret virksomhed – dette ses ikke som en formueplacering, men antages 

at være en driftsrelateret investering. Denne post hører dermed til driftsaktiverne. 

• Udskudte skatteaktiver – Eftersom størstedelen af virksomhedens aktiver vedrører 

driftsaktiver, er denne post også et driftsaktiv. 

• Andre værdipapirer og kapitalandele – Ifølge det offentliggjorte prospekt vedrører denne 

post ejerandele i kontokortordninger i indkøbscentre. Det er dermed driftsrelateret, og 

posten tilhører derfor driftsaktiver. 73 

Den eneste post, der vedrører finansielle aktiver, er likvide beholdninger. De resterende er vurderet 

til at være driftsaktiver. 

Ved reformulering af passivsiden var langfristede kreditinstitutter og kortfristede kreditinstitutter de 

eneste poster, der var finansielle forpligtelser. De resterende var driftsforpligtelser.74 

Reformulering af resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen skal også reformuleres. Grunden til dette er, at resultatopgørelsen kan bestå af to 

dele. Tilsammen giver disse totalindkomsten. Den første del er driftsoverskuddet. Anden 

totalindkomst er den anden del. Det er posteringer, som direkte bogføres på egenkapitalen, som 

anden totalindkomst består af. Disse har altså ingen indflydelse på resultatopgørelsen. Det 

 
73 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYl
AEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-
c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 29-03-2020 
74 Bilag 4 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh5MiU1JfpAhWGDOwKHcYlAEwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
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overskud, som vises i resultatopgørelsen, er dermed ikke fuldstændigt, hvilket kaldes dirty surplus 

accounting. Formålet med reformuleringen er dermed at skabe clean surplus accounting. Herefter 

skal der vurderes hvilke indtægter og omkostninger, der forventes at være tilbagevendende. 

Derudover skal den skattemæssige allokering også laves. 

I reformuleringen af resultatopgørelsen blev de fleste poster vurderet til at være ordinær drift. Dette 

inkluderer andre eksterne omkostninger. Denne er vurderet til at være ordinær drift, da det primært 

vedrører omkostninger til husleje, nettomarkedsføringsudgifter, administration samt øvrige 

omkostninger til drift og vedligeholdelse.75 

De finansielle indtægter og finansielle omkostninger vedrører naturligvis finansielle poster. 

Resultatandele efter skat i associeret virksomhed vedrører øvrig drift inklusiv anden totalindkomst. 

Den sidste post er skat af årets resultat, som selvfølgelig angår skatteallokering. Skattesatsen var i 

øvrigt 23,5% i det første år af perioden, men 22% i resten af årene. 

I egenkapitalen er værdiregulering af sikringsinstrument samt skat af denne dirty surplus. Disse 

medtages derfor som driftsoverskud fra andre poster. Overførsler er et skattefrit kapitalindskud og 

står i 0 i hele perioden. Resultatandelene efter skat i associeret virksomhed er beskattet, og indgår 

derfor ikke i skat til andet driftsoverskud.76 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

En reformulering af egenkapitalen handler om at adskille totalindkomst fra transaktioner med ejere. 

Det skyldes, at totalindkomsten måler ændringen i virksomhedens egenkapital i løbet af perioden. 

Matas havde dog allerede lavet denne opdeling i deres egenkapitalopgørelse, hvilket vil sige, at den 

bare kræver en anderledes præsentation.77 

Rentabilitetsanalyse 

Matas økonomiske udvikling er tidligere blevet redegjort på et overordnet niveau. I dette afsnit vil 

rentabilitetsanalysen belyse virksomhedens indtjeningsevne samt dens performance. Denne analyse 

giver et indblik i virksomhedens nuværende situation ud fra de sidste fem års regnskaber.  

 
75 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 02-04-2020 
76 Bilag 5 
77 Bilag 6 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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Det bliver Dupont-pyramiden, der anvendes for analyse af rentabiliteten for at sikre en systematisk 

gennemgang af nøgletallene. Det betyder, at egenkapitalens forrentning bliver det centrale nøgletal. 

Nogle af disse nøgletal bliver beregnet med et gennemsnit af ultimo og primo værdier fra poster på 

balancen. Dette er grunden til, at balancens reformulering indeholder et regnskabsår mere end 

reformuleringen af egenkapitalen og resultatopgørelsen. 

Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentning viser afkastet i forhold til den gennemsnitlige egenkapital for 

regnskabsåret. Aktionærerne kan være meget interesseret i dette nøgletal, da det viser hvor meget 

forrentning, der har været på den investerede kapital. 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

(𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜)/2
 

Udviklingen i egenkapitalens forrentning for Matas i den historiske periode på fem år er vist i  

nedenstående tabel: 

Tabel 1 – egen fremstilling 

Som det kan ses i tabellen, så er egenkapitalens forrentning faldet fra 12,98% i 2014/15 til 9,85% i 

2018/19. Dette er et fald på 3,13 procentpoint, hvilket er en negativ udvikling. Nøgletallet var på sit 

højeste niveau i 2015/16 (13,75%), hvilket også er det eneste år i perioden, hvor der var en stigning. 

Det laveste niveau er også det sidste år af perioden. Egenkapitalens forrentning havde den største 

nedgang i 2017/18. Her faldt den med 2,16 procentpoint. 

Egenkapitalens forrentning bliver påvirket af den gennemsnitlige egenkapital og resultatet efter 

skat, som det også kan ses i formlen. Egenkapitalen er steget lidt i perioden, hvilket har en negativ 

påvirkning. Den største grund til nøgletallets udvikling er dog det store fald i resultatet efter skat. I 

resultat efter skat var den største nedgang også i regnskabsåret 2017/18. 

Dette nøgletal kan også beregnes ved brug af andre nøgletal. Formlen for dette er afkastningsgraden 

lagt sammen med afkastet fra finansieringen ganget med forskellen mellem afkastningsgraden og 

lånerenten. Disse er alle en del af Dupont pyramiden, hvor egenkapitalens forrentning er på toppen. 

Udviklingen i egenkapitalens forrentning kan dermed analyseres nærmere ved at gå længere ned i 

pyramiden. 

Procent 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Egenkapitalens forrentning 9,85% 10,79% 12,95% 13,75% 12,98% 
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Afkastningsgraden 

Afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at genere et overskud med den indskudte kapital. 

Dette nøgletal kan sammenlignes med markedsrenten plus et risikotillæg. Det skyldes, at den 

indskudte kapital kunne være blevet anbragt i nogle finansielle investeringer såsom obligationer. 

Eftersom risikoen er større ved at investere i en virksomhed, bør afkastningsgraden overstige 

markedsrenten ved en sammenligning. 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑓ø𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜)/2
 

Udviklingen i afkastningsgraden for Matas i den historiske periode på fem år er vist i nedenstående 

tabel: 

Tabel 2 – egen fremstilling 

Matas afkastningsgrad har haft en nedgang fra 9,24% til 6,71% i løbet af analyseperioden. Dette er 

et fald på 2,53 procentpoint. Det er en meget negativ udvikling for virksomheden. Det er tydeligt, at 

udviklingen minder meget om udviklingen i egenkapitalens forrentning. Afkastningsgraden havde 

det højeste niveau i 2015/16, det største fald fandt sted i 2017/18, og det laveste niveau var i 

2018/19.  

Dette nøgletal bliver påvirket af årets driftsoverskud før finansielle poster og de gennemsnitlige 

netto driftsaktiver for regnskabsåret. Den førstnævnte faktor har haft et væsentligt fald i løbet af 

perioden. Netto driftsaktiver har haft et lille fald, men det må dog vurderes at være relativ stabilt. 

Det er dermed driftsoverskuddet før finansielle poster, der har været den største grund til 

forringelsen af afkastningsgraden. 

Hvis der sammenlignes med markedsrenten lagt sammen med et risikotillæg, må det dog vurderes, 

at afkastningsgraden ligger på et positivt niveau. Markedsrenten er fastsat som renten på en 10-årig 

statsobligation. Det kan ses i bilaget, at markedsrenten er faldet i denne periode og faktisk ender i 

minus i 2019. 78 Det vil sige, at den investerede kapital har været bedre anvendt i virksomheden end 

i obligationerne. 

 
78 Bilag 2 

Procent 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Afkastningsgrad 6,71% 7,23% 9,03% 9,48% 9,24% 
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Afkastningsgraden kan ligesom egenkapitalens forrentning også udregnes ved brug af andre 

nøgletal. Hvis overskudsgraden ganges med aktivernes omsætningshastighed, giver resultatet 

afkastningsgraden. Dermed går vi længere ned i den ene side af pyramiden. 

Overskudsgraden 

Overskudsgraden er et udtryk for hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der ender med at 

blive til overskud. Dermed er dette nøgletal også en indikation af, hvor god virksomheden er til at 

tilpasse sine omkostninger til indtægterne. 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑓ø𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Udviklingen i overskudsgraden for Matas i den historiske periode på fem år er vist i nedenstående 

tabel: 

Tabel 3 – egen fremstilling 

Overskudsgraden har haft en negativ udvikling i perioden, eftersom den startede på 11,21%, men 

faldt til 7,83%. Det er en nedgang på 3,38 procentpoint. Igen kan den samme udvikling ses med en 

stigning i 2015/16, det største fald i 2017/18 og det laveste niveau i 2018/19. 

Dette nøgletal bliver som førnævnt beregnet af årets driftsoverskud før finansielle poster divideret 

med nettoomsætningen. Det er naturligvis derfor disse, der kan have en effekt på overskudsgraden. 

Som det tidligere har været nævnt, har årets driftsoverskud før finansielle poster haft en negativ 

udvikling i perioden. Denne har haft en stor betydning for faldet i overskudsgraden. 

Nettoomsætningen har ligget rimelig stabilt og er kun steget lidt i løbet af perioden, hvilket også har 

en lille negativ effekt på overskudsgraden. 

Det er dermed interessant at undersøge hvilke poster i den reformulerede resultatopgørelse, der har 

haft stor indflydelse på driftsoverskuddet før finansielle poster. Det tyder på, at virksomheden ikke 

har været gode nok til at tilpasse deres omkostninger til omsætningen. 

Omkostninger i forhold til nettoomsætningen 

Tidligere blev det gjort klart, at de fire store omkostningsposter vareforbrug, andre eksterne 

omkostninger, personaleomkostninger og af- og nedskrivninger er steget til et væsentligt større 

indekstal end nettoomsætningen i løbet af analyseperioden. Det viser, at virksomheden ikke har 

været gode nok til at tilpasse deres omkostninger. Det kan dog ikke ses ud fra indekstal alene hvilke 

Procent 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Overskudsgrad 7,83% 8,53% 10,51% 11,32% 11,21% 
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af posterne, der har stor påvirkning på forringelsen af overskudsgraden. Derfor bliver posterne i 

regnskabet sat i procent af, hvor meget de udgør af nettoomsætningen i dette afsnit.79 

Eftersom Matas er en handelsvirksomhed, er det oplagt at starte med vareforbruget, da det er en 

central omkostningspost i regnskabet. Det er også tydeligt, at det er den største omkostning, da den 

fylder 54,1% af nettoomsætning i starten af perioden og slutter på 55,1%. Den udgør dermed over 

halvdelen af omsætningen. Det er også denne, der har haft den største beløbsmæssige stigning på 

72,8 mio. Denne omkostning afhænger af omsætningen. Den primære grund til stigningen er derfor 

højst sandsynligt forøgede indkøbspriser eller, at salget indeholder en større andel af produkter med 

lav dækningsgrad. Det kan også være, at nogle produkter har fået en lavere dækningsgrad, hvilket 

kan være på grund af et pres på prisen fra Normal og internethandel. 

De andre eksterne omkostninger har haft en forøgelse i forhold til omsætningen fra 8,4% til 10%. 

Denne kapacitetsomkostning har haft en stor stigning, hvilket også kan ses, da den sluttede i indeks 

121.  

Personaleomkostningerne har udviklet sig fra at udgøre 18,5% til at udgøre 19,9%. I løbet af hele 

perioden har dette været den største kapacitetsomkostning for virksomheden. Det er derfor en vigtig 

post for virksomheden at holde øje med. Personaleomkostninger er også den kapacitetsomkostning, 

der er endt i det laveste indekstal, men det er stadig 110, hvilket er højt. 

Af og nedskrivninger er den sidste kapacitetsomkostning, som er vokset fra at udgøre 3,9% til at 

udgøre 4,7% af nettoomsætningen. Det er en udvikling, som får posten til at slutte i indeks 124 i 

2018/19. Det er dermed den omkostning, der har haft den højeste indeksstigning. Det er dog også 

den kapacitetsomkostning, der udgør mindst af omsætningen. 

Hvis der ses på driftsoverskuddet fra salg før skat, så kan det ses, at dette er faldet fra at udgøre 

15,1% af omsætningen til at udgøre 10,3% af omsætningen. Det betyder, at der i 2018/19 er 10,3% 

tilbage af omsætningen, når de variable omkostninger og kapacitetsomkostningerne er trukket fra. 

Omvendt fyldte disse omkostninger 84,9% af omsætningen i starten, men 89,7% i slutningen af 

perioden. Dette skyldes i høj grad udviklingen i kapacitetsomkostningerne, som viser, at 

virksomheden ikke har været gode nok til at tilpasse dem til omsætningen. 

 
79 Bilag 7 
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Skatteomkostningerne har fulgt driftsoverskuddet fra salg før skats udvikling bortset fra i 2017/18. 

Her udgjorde skatteomkostningen en lavere del af nettoomsætningen end i 2018/19, selvom 

driftsoverskuddet fra salg før skat udgjorde mere af nettooverskuddet i 2017/18. Dette skyldes 

aktivering af skattemæssigt fremført underskud og regulering til skat vedrørende tidligere år.80 

Aktivernes omsætningshastighed 

Som førnævnt kan afkastningsgraden udregnes ved at gange overskudsgraden med aktivernes 

omsætningshastighed. Derfor påvirker aktivernes omsætningshastighed selvfølgelig 

afkastningsgraden. Nøgletallet viser virksomhedens evne til at skabe omsætning med den kapital, 

der er bundet i netto driftsaktiverne. Aktivernes omsætningshastighed fortæller dermed noget om 

kapitaltilpasningsevnen. Det er typisk et tegn på, at virksomheden ikke har været i stand til at 

reducere sine aktiver i samme grad som nettoomsætningens fald, hvis nøgletallet falder. 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Udviklingen i aktivernes omsætningshastighed for Matas i den historiske periode på fem år er vist i 

nedenstående tabel: 

Tabel 4 – egen fremstilling 

I ovenstående tabel kan det ses, at aktivernes omsætningshastighed er steget fra 0,82 gange til 0,86 

gange. Det er en positiv udvikling på 0,04 gange, hvilket trækker afkastningsgraden en smule opad. 

Det har været i 2015/16 og 2016/17, hvor de største stigninger har været. Begge år var udviklingen 

på 0,02 gange. 

Aktivernes omsætningshastighed er blevet påvirket positivt i perioden af nettoomsætningen. Det 

skyldes, at nettoomsætningen er steget i perioden. Samtidig er netto driftsaktiver faldet i perioden, 

hvilket også har en positiv effekt på nøgletallet. Det ser derfor ud til, at virksomhedens 

kapitaltilpasningsevne har haft en positiv udvikling fra 2014/15 til 2018/19, selvom den er relativ 

stabil. 

 
80 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 03-04-2020 

Gange 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Aktivernes omsætningshastighed             0,86              0,85              0,86              0,84              0,82  

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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Finansiel gearing 

Finansiel gearing viser forholdet mellem netto finansielle forpligtelser og egenkapitalen. Begge to 

er på gennemsnitlig basis. Dette nøgle fortæller derfor, om driften bliver finansieret af låneudbydere 

eller aktionærerne. 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔

=  
(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜)/2

(𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜)/2
 

Udviklingen i finansiel gearing for Matas i den historiske periode på fem år er vist i nedenstående 

tabel: 

Tabel 5 – egen fremstilling 

Den finansielle gearing er faldet i løbet af perioden. Den var på 0,61 i 2014/15 og sluttede på 0,56 i 

2018/19. Det er et fald på 0,5 point. Den største nedgang var i 2015/16, hvor nøgletallet faldt med 

0,5 point. 

Matas finansielle gearing har oplevet en nedgang på grund af en stigning i den gennemsnitlige 

egenkapital. Udover stigningen i egenkapitalen har et fald i de gennemsnitlige finansielle 

forpligtelser også medvirket til et fald i gearingen. Denne udvikling betyder, at der har været en 

stigning af den andel af driften, som bliver finansieret af aktionærerne i forhold til låneudbyderne. 

Gældsrente 

Gældsrenten illustrerer den gennemsnitlige rente, som en virksomhed betaler for sin gæld. 

Rentabiliteten bliver derfor naturligvis bedre for virksomheden jo mindre, denne gennemsnitlige 

rente er. 

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

=  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜)/2
 

Udviklingen i gældsrenten for Matas i den historiske periode på fem år er vist i nedenstående tabel: 

Tabel 6 – egen fremstilling 

G/E forhold 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Finansiel gearing             0,56              0,58              0,56              0,56              0,61  

Procent 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Gældsrente 1,13% 1,03% 2,05% 1,91% 3,10% 
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Gældsrenten har haft en meget positiv udvikling for Matas. Den gennemsnitlige rente, som 

virksomheden betaler for sin gæld, er faldet fra 3,10% i 2014/15 til 1,13% i 2018/19. Det er et fald i 

renten på 1,96 procentpoint. Det største fald i gældsrenten fandt sted i 2015/16, hvor den havde en 

nedgang på 1,19 procentpoint. 

Dette store fald i gældsrenten er sket på trods af, at de gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser 

er steget i perioden. Det betyder, at det har været det store fald i netto renteomkostninger efter skat, 

der er skyld i den positive udvikling i gældsrenten. 

Rentemarginal 

Rentemarginalen illustrerer forskellen mellem afkastningsgraden og gældsrenten. Hvis 

afkastningsgraden er større end gældsrenten, tjener virksomheden på at arbejde med gæld. Omvendt 

hvis gældsrenten er størst, så taber virksomheden på at arbejde med gæld. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 − 𝑔æ𝑙𝑑𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Udviklingen i rentemarginalen for Matas i den historiske periode på fem år er vist i nedenstående 

tabel: 

Procent 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Rentemarginal 5,58% 6,20% 6,98% 7,58% 6,15% 

Tabel 7 – egen fremstilling 

Rentemarginalen har haft en negativ udvikling i perioden, hvor den er faldet fra 6,15% til 5,58%. 

Det er et fald på 0,57 procentpoint. Rentemarginalen lå endda på 7,58%, da den var på sit højeste 

niveau i 2015/16. Selvom dette er en negativ udvikling, så viser tallene, at Matas tjener på at 

arbejde med gæld alle årene i perioden. 

Dette nøgletal bliver positivt påvirket af faldet i gældsrenten, som er beskrevet tidligere. 

Afkastningsgradens negative udvikling har dog en større påvirkning, hvilket fører til en nedgang af 

rentemarginalen. 

Konklusion på rentabilitetsanalyse 

Egenkapitalens forrentning er blevet negativt påvirket af afkastningsgraden, den finansielle gearing 

og rentemarginalen. Afkastningsgraden har haft en nedgang især grundet virksomhedens manglende 

evne til at forøge nettoomsætningen samtidig med, at de har haft en dårlig 

kapacitetstilpasningsevne. Dermed har indtjeningsevnen været meget negativ i perioden. De 
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gennemsnitlige finansielle forpligtelsers reducering samt stigningen i egenkapitalen har ført til et 

fald i den finansielle gearing. Til sidst er rentemarginalen blevet negativt påvirket af 

afkastningsgradens udvikling. 

Af nøgletal, der har haft en positiv indirekte påvirkning på egenkapitalens forrentning, kan 

aktivernes omsætningshastighed og gældsrenten nævnes. Stigningen i aktivernes 

omsætningshastighed har reduceret faldet i afkastningsgraden. Virksomhedens 

kapitaltilpasningsevne har været forholdsvis god her. Faldet i gældsrenten har formindsket den 

negative påvirkning, afkastningsgraden havde på rentemarginalen. 

TOWS 

Styrker 

Matas har en del styrker. En af de største må vurderes at være Club Matas, da det er en af de største 

loyalitetsklubber i Danmark, og den kan udnyttes til personlig målrettet markedsføring. I relation til 

markedsføring kan virksomhedens tilbudsavis også nævnes. Denne er attraktiv for leverandører at 

blive en del af, hvilket kan ses på indtægterne, Matas modtager fra dem, når de er en del af 

tilbudsavisen. Det er især virksomhedens markedsføring samt deres lange historie i branchen, som 

har gjort, at Matas har opbygget et stærkt brand på det danske marked. 

Udover ovenstående styrker kan der også nævnes deres lette tilgængelighed. Der er butikker fordelt 

i hele landet samt en webshop, som kunderne har mulighed for at købe produkterne i. Der er et stort 

fokus på at have veluddannet butikspersonale. Til sidst er det også vigtigt at nævne Matas gode 

porteføljestrategi. De har nogle stærke Cash cows, en del Stars og et interessant Question Mark, 

som har muligheden for at vokse i fremtiden. 

Svagheder 

Af svagheder kan åbningstiderne på butikkerne nævnes, da det kan føre til mistet salg. Nogle 

kunder kan muligvis ikke nå at handle i en butik inden klokken 18, hvilket kan betyde, at de 

foretager købet i et supermarked i stedet. 

Det er en svag side, at Matas har haft en faldende markedsandel i løbet af perioden 2013 til 2018. 

Det kunne også ses på rentabilitetsanalysen, at virksomhedens nettoomsætning ikke har haft en 

særlig stor stigning i perioden. Herfra kan det også konkluderes, at kapacitetstilpasningen, 

indtjeningsevnen og den finansielle gearing har haft en negativ udvikling. Disse forhold har direkte 

og indirekte påvirket egenkapitalens forrentning negativt. 
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Muligheder 

Nemmere måling grundet teknologisk udvikling er en mulighed. Hvis man kan forudsige 

forbrugernes adfærd gennem måling, er det nemmere at skabe øget salg. Der kan forventes en 

stigning i køb af billigere brands i den nærmeste fremtid. Det skyldes, at økonomien forventes at gå 

igennem en lavkonjunktur i Danmark grundet COVID-19. Forbrugerne har en tendens til at købe 

billigere brands i stedet for premium produkter i dårlige økonomiske tider. Voksende internethandel 

er den sidste mulighed, der er værd at nævne. Denne branche oplever et stadig stigende salg på 

internettet, hvilket er oplagt at sætte fokus på for virksomheder i branchen. 

Trusler 

En stor trussel for branchen er den lavkonjunktur, som COVID-19 kan forventes at skabe. Det kan 

føre til lavere forbrugertillid, som kan fortsætte i en periode, selvom det er overstået. Der vil også 

være større arbejdsløshed, hvilket betyder, at folk har færre penge mellem hænderne. Begge ting 

kan føre til et lavere forbrug af skønhedsprodukter. I disse perioder kan det derudover især 

forventes, at salget af premium brands vil falde. 

At salget inden for premium brands falder, er en trussel i sig selv for Matas. Det kan betyde, at de 

skal satse på salg fra mass beauty, hvor deres stærke konkurrent Normal har nogle fordele, eftersom 

det har været muligt at presse Matas i denne produktkategori de seneste år. 

Det er ikke en specielt attraktiv branche, hvilket blandt andet skyldes den store rivalisering, som der 

også gives udtryk for i ovenstående afsnit. Hvis markedet samtidig stopper med at vækste, vil der 

opstå hård kamp om salget. Til sidst kan der også nævnes truslen fra fremtidige forbrugere. Unge 

har et stort fokus på klima og bæredygtighed i dag, hvilket vil sætte større krav til virksomheder i 

fremtiden. 

Strategier 

Matas kan arbejde med en strategi i fremtiden, hvor en styrke maksimerer en mulighed. Her er det 

Club Matas, der er virksomhedens styrke, og muligheden er teknologiens udvikling, som muliggør 

forbedret måling af kunderne. Dette kan Matas anvende til mere personlig markedsføring baseret på 

personlige oplysninger og købsadfærd. 

Virksomheden har haft en faldende markedsandel og svagt stigende nettoomsætning i 

analyseperioden. Men det ser ud til, at internetsalget fortsat vil vokse i fremtiden. Der er dermed en 

mulighed, som kan forbedre svagheder, hvis Matas kan skabe nogle konkurrencefordele til e-

handel. 
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Der er en stor trussel for, at COVID-19 vil medføre en økonomisk krise, som kan påvirke salget af 

skønhedsprodukter. Her har Matas en styrke, som kan minimere denne trussel. Styrken er deres 

stærke porteføljestrategi. Hvis det for eksempel går dårligt for premium Beauty, sælger de også 

billigere produkter, der kan opveje for faldet.  
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Hvilke forudsætninger bør medtages i værdiansættelsen? 

Relativ værdiansættelse 

De relative modeller inddrager ikke budgettering. Det er altså begrænsede informationer, som bliver 

benyttet til disse modeller. Den relative model, der vil blive anvendt til værdiansættelse af Matas, er 

multipel på P/E værdien.  

Absolut værdiansættelse 

De absolutte modeller kræver budgettering. Budgetteringen for Matas vil blive foretaget ud fra de 

tidligere analyser i opgaven. Det er dermed de reformulerede regnskabstal og den strategiske 

analyse med interne og eksterne forhold, der danner grundlag for budgettet. 

Der vil blive budgetteret 2 scenarier i opgaven. Det skyldes, at COVID-19 har haft en stor 

indflydelse på den danske økonomi indtil videre, og det fortsat er uvist, hvor meget den kommer til 

at betyde for samfundsøkonomien. Der foretages derfor et optimistisk og et pessimistisk budget, 

som primært afhænger af forventningen til udviklingen i Danmarks økonomi. 

Det budget, der vil blive udarbejdet, kommer til at skabe tallene, der vil blive anvendt i 

værdiansættelsesmodellen. Denne model skal udvælges ud fra hvilke faktorer, som 

værdiansættelsesmodellerne tager højde for. 

For at lave en værdiansættelse skal der desuden benyttes en periode. Denne kan rent praktisk ikke 

være uendelig, da Excel har begrænsninger. Perioden bør fortsætte indtil, der ikke længere kan være 

overnormal profit, og væksten vil være stabil. 

WACC er en forkortelse og betyder på dansk vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Det er 

dermed en procentdel, som illustrerer, hvor meget de forskellige typer af finansiering fylder af den 

samlede finansiering. I Matas anvendes der gæld og egenkapital. 

Følsomhedsanalyse er en fornuftig måde at vurdere værdiansættelsen på, eftersom der er stor 

usikkerhed forbundet med en værdiansættelse. Hermed kan der ses hvilken betydning, ændringer i 

centrale faktorer vil have på modellen. 
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Relativ værdiansættelse 

P/E multipel 

Den relative værdiansættelse vil blive udført ved brug af multipel på P/E værdien. For at anvende 

denne model skal der findes virksomheder, som er sammenlignelige med Matas. Disse 

virksomheder danner tilsammen det, som kaldes en ”Peer group”. For at en virksomhed kan 

anvendes, er det et krav, at virksomheden har en markedsværdi, da den skal bruges til kursværdien 

pr. aktie (P). Det andet forhold i beregningen er indtjening pr. aktie (E). For alle virksomhederne i 

den udvalgte peer group skal denne værdi beregnes, hvorefter gennemsnittet af værdierne udregnes. 

Dette gennemsnit giver den multipel, som skal ganges med årets resultat pr. aktie fra Matas. 

Resultatet er værdiansættelsen af Matas aktiekurs. 

Udvælgelse af peer group 

Denne del er vigtig, da udvælgelsen kommer til at fastsætte Matas værdi. Virksomhederne skal 

være sammenlignelige med Matas for, at denne model kommer til at give en realistisk 

værdiansættelse. Det kan dog være besværligt at finde virksomheder, der minder nøjagtigt om 

hinanden på alle parametre, når det er monopolistisk konkurrence, som indeholder differentiering. 

Det har derfor været nødvendigt at foretage nogle kompromisser, hvor nogle parametre har vægtet 

højere end andre. 

Den første tilgang til udvælgelsen af peer group handlede om at finde virksomheder, der var på det 

danske marked og solgte forskellige brands af skønhed og personlig pleje produkter, hvor der også 

var helse i sortimentet. Det blev hurtigt konkluderet som værende urealistisk at finde virksomheder, 

der var sammenlignelige med Matas i så høj grad. Den tætteste virksomhed på denne beskrivelse på 

det danske marked var Normal, men da de ikke har en markedsværdi, kan de ikke bruges til peer 

group. Der var lagt vægt på det danske marked, da det er blevet analyseret igennem opgaven. Når 

udenlandske virksomheder anvendes, er det uvist, om de har samme forudsætninger som Matas. 

Dog vurderes det, at virksomheder, der minder om Matas, skal prioriteres højere end geografisk 

placering. 

Det næste skridt for at finde sammenlignelige virksomheder var at acceptere virksomheder fra det 

amerikanske og europæiske marked, hvis de havde et sortiment med forskellige brands af skønhed 

og personlig pleje samt helse. Her var der flere virksomheder såsom Kicks i Sverige. De var dog en 

del af en koncern, der indeholdt virksomheder, som ikke var relevante, hvilket betød, at 

markedsværdi ikke kunne anvendes. DM Drogerie Markt fra Tyskland og Rituals Cosmetics fra 
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Holland var også sammenlignelige, men havde desværre ingen markedsværdi. I denne kategori var 

Walgreens fra USA den eneste, der kunne bruges til Peer group. Walgreens sælger både skønheds 

og personlig pleje produkter fra forskellige brands og har helse i deres sortiment. 

 Eftersom der skal flere sammenlignelige virksomheder til en peer group, blev kravene lempet 

yderligere. Den geografiske placering blev fastholdt, da det antages, at det europæiske og 

amerikanske marked minder mest om det danske. Produktet skal derimod blot tilnærmelsesvis 

minde om Matas. Det er derfor acceptabelt, hvis virksomhederne kun har helse i sortimentet eller 

kun har skønhed og personlig pleje. Til dette er Ulta Beauty blevet udvalgt, som er en amerikansk 

kæde med skønhed og personlig pleje produkter. L’oréal er en del af peer group, da de sælger 

skønhed og personlig pleje. De er dog deres eget brand, men de er også interessante, da de har den 

største markedsandel på det danske marked. Estée Lauder er den sidste valgte inden for skønhed og 

personlig pleje. Denne virksomhed har også en stor markedsandel i Danmark, men er også et 

produkt brand. Til sidst er der valgt en virksomhed, som karakteriseres som apotek. Det er 

Dougherty’s Pharmacy. 

 Virksomhederne til denne peer group er fundet ved hjælp af to kilder. Den første kilde er bilag 1, 

som er markedsandele fra Euromonitor. I denne blev L’oréal og Estée fundet. Den anden kilde er 

Damodaran. Han underviser på New York University og laver en gang om året dataindsamling fra 

alle virksomheder med markedsværdi. I hans data blev Matas branche fundet, hvorefter de 161 

virksomheder på det amerikanske og europæiske marked blev undersøgt for at finde bedste match, 

som var Walgreens, Ulta Beauty og Dougherty’s Pharmacy.81 

 Eftersom det kun var muligt at finde en virksomhed (Walgreens), der havde sammenligneligt 

produkt med Matas, måtte det vurderes, hvordan resten af virksomhederne skulle udvælges. Her 

blev Matas omsætningsfordeling på deres fire produktgrupper anvendt. Der er derfor udvalgt 3 

virksomheder, der kun sælger skønhed og personlig pleje og en virksomhed, der kun sælger 

apoteksprodukter. På den måde afspejler den samlede peer group Matas virksomhed bedst muligt. 

 

 

 

 
81 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls - 17-04-2020 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
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Aktiekurser d. 01-04-2019 Price Earnings P/E 

Ulta Beauty (USD) 347,30 9,02 38,50 

L'oréal (EUR) 239,80 7,08 33,87 

Estée Lauder (USD) 163,22 3,01 54,23 

Walgreens (USD) 55,36 5,07 10,92 

Dougherty's Pharmacy (USD) 0,10 -0,15 -0,67 

Gns. P/E (multipel)     27,37 

Tabel 8 – egen fremstilling 

 Ovenstående tabel viser virksomhedens peer group samt beregning af P/E værdier for 

virksomhederne. Derudover er den gennemsnitlige P/E også beregnet, som også er udtryk for den 

multipel, som anvendes til Matas. Tallene for earnings er fundet i virksomhedernes årsrapporter. 

Det er tal fra året 2018. Det er dette tal, der har været anvendt, eftersom Matas sidste realiserede 

regnskab er 2018/19, hvor det er 2018, der fylder det meste af regnskabsåret. Kurserne er fra d. 01-

04-2019 eller så tæt på den dato, som det har været muligt.82 

Relativ værdiansættelse beregning 
 

Beregning af aktiekurs DKK 

Gns. P/E (multipel) 27,37 

Årets resultat 2018/19 mio. 263,10 

Antal aktier mio. 38,00 

Årets resultat pr. aktie 6,92 

Matas aktiekurs 189,50 

Tabel 9 – egen fremstilling 

I den ovenstående tabel er Matas aktiekurs beregnet ved hjælp af den fundne multipel. Denne skal 

ganges med årets resultat pr. aktie, hvilket giver en aktiekurs på 189,5 kr. Dette er et niveau, som 

virksomhedens aktiekurs på markedet aldrig har været oppe på. Det er næsten 3 gange så meget, 

som det Matas aktiekurs var på d. 01-04-2019 (64,86 kr.).  

I tabellen, der viser virksomhedens peer group, er det tydeligt, at valget af virksomheder har en stor 

indflydelse for værdiansættelsens resultat. Der ser ud til at være en tendens til, at virksomhederne, 

der kun sælger skønhed og pleje produkter, har den største P/E. Walgreens, som er tættest på Matas 

 
82 Peer group afsnit i litteraturliste 
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sortiment, har en lidt lavere P/E. Til sidst er den virksomheden, som skal afspejle Matas afdeling for 

håndkøbsmedicin og vitaminer. Den har en negativ P/E på grund af et negativt resultat. 

Hvis Dougherty's Pharmacy ikke havde været inkluderet i peer group, ville aktiekursen være 

værdiansat endnu højere. Der kunne også have været valgt en anden virksomhed end Estée, som har 

en høj P/E værdi. Det ville højst sandsynligt få aktiekursen til at falde, da den nye virksomhed nok 

ville have en lavere P/E. Hvis det kun havde været Walgreens, som minder mest om Matas, som 

analysen blev foretaget på grundlag af, havde værdien været: 10,92 x 6,82 = 75,6 kr. Det må derfor 

konkluderes, at der er stor usikkerhed ved denne værdiansættelse. 

Derudover bør det også nævnes, at hvis der blev taget højde for COVID-19 i denne 

værdiansættelse, kunne resultatet også se anderledes ud. Det skyldes, at aktiekurserne er faldet for 

alle virksomhederne, hvilket højst sandsynligt er på grund af pandemien. Det må dog også 

forventes, at det har fået overskud pr. aktie til at falde. Det er svært at vide, hvad der er faldet mest, 

da overskud er ukendt, siden COVID-19 begyndte at påvirke. Et logisk bud ville dog være 

markedsværdierne, da Matas aktiekurs dermed også ville værdiansættes lavere.  
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Absolut værdiansættelse 

Terminalperioden 

Som førnævnt skal terminalperioden defineres, da budgetteringen ikke kan regnes uendeligt i 

praksis. Terminalperioden skal findes på et tidspunkt, hvor der ikke er overnormal profit, og 

udviklingen må antages at være stabil. 

Der er en faktor, der især kommer til at skabe noget usikkerhed ved budgetteringen. Det er COVID-

19. Det er meget usikkert, hvordan den danske økonomi vil blive påvirket i 2020 og de kommende 

år af denne. Nationalbanken har opstillet 3 scenarier, hvor det mest optimistiske giver en udvikling i 

BNP på minus 3 procent, og det mest pessimistiske giver en udvikling på minus 10 procent 

udvikling i BNP. Til sammenligning faldt Danmarks BNP med minus 4,9 procent i 2009 under 

finanskrisen. Det vil derfor blive antaget, at Danmarks økonomi vil have en udvikling i 2020 og de 

efterfølgende år, der minder om økonomien under finanskrisen.83 

Ifølge Matas prospekt84 har deres marked haft en bedre udvikling end den danske økonomi og 

detailmarkedet i Danmark. Under finanskrisen havde skønheds- og sundhedsmarkedet et forløb, der 

mindede meget om den danske BNP. I statistikken fra verdensbanken kan det ses, at Danmarks 

BNP oplevede en stabil vækst i 2010 på 1,9%.85 Det er to år efter, at finanskrisen ramte Danmark. 

Dermed kan det også forventes, at der vil gå to år fra 2020 før, Matas vil opleve en stabil vækst 

igen.  Det kan desuden ses i deres prospekt, at Matas ikke havde lige så stor nedgang som det 

gennemsnitlige danske skønheds- og sundhedsmarked. 

Budgetperioden kommer dermed til at vare i fem år. Det første år er 2019/2020, og det sidste år er 

2023/2024. Terminalperioden starter dermed i 2024/2025. 

Derudover bør det nævnes, at væksten i terminalperioden bør svare til den langsigtede vækst i 

økonomien. Det skyldes, at hvis Matas fortsætter med at vokse mere end økonomien, så vil den 

ende med at fylde hele økonomien. Omvendt hvis den vokser mindre end den langsigtede vækst i 

økonomien, vil den svinde langsomt ind. 

 
83 https://www.information.dk/indland/2020/04/tre-scenarier-hvordan-corona-paavirker-oekonomien-ingen-gode - 
06-04-2020 
84 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fp
AhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-
4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 06-04-2020 
85 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DK – 06-04-2020 

https://www.information.dk/indland/2020/04/tre-scenarier-hvordan-corona-paavirker-oekonomien-ingen-gode
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=DK
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Budgettering 

For at udføre værdiansættelse skal der foretages budgettering af omsætningen, aktivernes 

omsætningshastighed, hvilket kræver budgettering af netto driftsaktiver, overskudsgraden og til 

sidst budgettering af den nettorentebærende gæld. Der vil blive budgetteret 2 scenarier til hvert af 

de ovenstående punkter. Det skyldes hovedsageligt, at der er stor tvivl om, hvor meget COVID-19 

vil påvirke den danske økonomi og dermed også markedet for skønhed og personlig pleje. 

Budgettering af omsætning 

Scenarie 1: 

I 3 af de seneste 5 år har virksomheden haft en faldende eller lav vækst i deres omsætning. I 

2014/15 havde de en omsætningsvækst på 3,2%, og i 2018/19 havde de en omsætningsvækst på 

2,2%.86 

Matas har lagt en strategi med målsætninger frem til 2023. En af målsætninger er at opnå 4 mia. kr. 

i samlet omsætning i regnskabsåret 2022/23. En opfyldelse af dette mål vil kræve en årlig stigning 

på lidt over 3 procent de næste 4 år i træk. Med henhold til virksomhedens evne til at forøge 

omsætningen de seneste 5 år samt den forventede nedgang i økonomien må det vurderes, at dette 

mål ikke er realistisk.87 

For 2019/20 regnskabsåret havde Matas en forventning om en omsætningsvækst på et sted mellem 

3,5% og 6,5%. Dette skyldes blandt andet det nye brand i samlingen, som hedder Nilens Jord, og 

opkøbet af Firtal Group.88 De har også oplevet øget salg inden for håndsprit, masker og kosttilskud 

grundet COVID-19 som tidligere nævnt. Det er dog sandsynligt, at deres salg er faldet i løbet af 

marts måned på mange andre områder på grund af COVID-19. Det forventes derfor, at 

omsætningsvæksten for 2019/20 kommer til at ligge på 3%.  

Som førnævnt klarede Matas sig bedre end det gennemsnitlige skønheds- og sundhedsmarked under 

finanskrisen. Dette skyldes i høj grad, at de også er stærke på billigere skønhedsprodukter, da 

forbrugerne skifter til disse i lavkonjunkturer. De havde et fald på -2% i 2008/09, hvor krisen var 

 
86 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 06-04-2020 
87 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 06-04-2020 
88 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 06-04-2020 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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værst.89 Det forventes, at samme udvikling vil finde sted i 2020/21, og Matas dermed vil opleve et 

fald på -2% i omsætningen. 

Det efterfølgende år 2021/22 vil det blive forventet, at markedet generelt vil opleve en lille vækst, 

hvis det kommer til at minde om finanskrisen. Dermed forventes der en stigning i omsætningen på 

1% i dette regnskabsår. 

I løbet af regnskabsåret 2022/23 er der en mulighed for, at omsætningen kan stige. Forbrugertilliden 

vil muligvis være vendt tilbage her. En stigning i omsætningen på 2,5% er både forventningen til 

væksten i dette år og i 2023/24. De store stigninger her skyldes også, at premium brandet Nilens 

Jord forventes at kunne bidrage positivt på dette tidspunkt. 

Terminalperiodens omsætningsvækst bliver fastsat til 2,5%. Det ligger tæt på den gennemsnitlige 

vækst i Danmarks BNP siden 1966.90 Grunden til at omsætningsvæksten bliver fastsat til dette, er 

som førnævnt, at hvis denne er større end Danmarks økonomi, vil Matas ende med at udgøre 

økonomien. Derudover er det også blevet konkluderet, at udviklingen på skønheds- og 

sundhedsmarkedet har haft nogle af de samme tendenser som Danmarks BNP historisk set. 

Procent 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Omsætning 3,00% -2,00% 1,00% 2,50% 2,50% 2,50% 

Tabel 10 – egen fremstilling 

Denne udvikling forudsætter, at virksomheden får succes med at udnytte det fulde potentiale, som 

Club Matas har. Samtidig skal de også have fokus på internetsalget. Disse to faktorer kan hjælpe 

dem til at opnå denne omsætning i fremtiden. 

Scenarie 2 

I scenariet med en mere negativ udvikling i den danske økonomi, bliver der budgetteret med, at 

Matas vil have haft et lavere salg i løbet af marts 2020. Derudover vil økonomien opleve et større 

fald i løbet af 2020/2021 regnskabsåret. Det store negative fald i løbet af dette år vil også betyde, at 

det kan tage længere tid for den danske økonomi at genoprette sig efter krisen, hvilket afspejler sig i 

 
89 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fp
AhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-
4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP – 06-04-2020 
90 https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-03-29-faktaark-om-dansk-oekonomi - 06-04-2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-03-29-faktaark-om-dansk-oekonomi
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Matas budgetterede omsætningsvækst for dette scenarie. Til sidst i perioden vil Matas dog ende 

med samme omsætningsvækst som i scenarie 1. 

Procent 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Omsætning 2,50% -3,00% -1,00% 1,50% 2,50% 2,50% 

Tabel 11 – egen fremstilling 

Budgettering af aktivernes omsætningshastighed 

Scenarie 1 

Aktivernes omsætningshastighed bliver påvirket af omsætningen og netto driftsaktiver. Derfor har 

den tidligere budgettering af omsætningen en stor indflydelse for budgettering af aktivernes 

omsætningshastighed. Det betyder også, at halvdelen af påvirkningen er vurderet, og det derfor er 

netto driftsaktivers udvikling, der vil være fokus på at estimere udviklingen af her. 

Nøgletallet har været stigende i den seneste periode historisk set. Det skyldes et fald i netto 

driftsaktiver. Denne udvikling kunne man forvente ville fortsætte, men der står dog i deres 

årsrapport, at de har et investeringsprogram vedrørende deres nye strategi. Dette program kommer 

til at indeholde investeringer i løbet af 5 år for 600 mio. kr.91 Det nævnes derudover, at 

investeringsforventningerne til 2019/20 regnskabsåret ligger på 145 mio. kr. Dog er 10 af 

millionerne sat af til Matas aktier. Det forventes derfor, at netto driftsaktiver vil stige en del i dette 

år, da omsætningen også stiger med 3%, og tilgodehavender fra salg samt leverandørgæld dermed 

også kan forventes at stige. Aktivernes omsætningshastighed budgetteres med en stabil udvikling 

det første år grundet stigningen i omsætningen, som opvejer for stigningen i netto driftsaktiver. 

2018/19 regnskabsåret var en del af de 5 år. Forskellen i nettodriftsaktiver fra 2017/18 til 2018/19 

vil derfor blive betragtet som det første af de 5 års investering. Stigningen var her på 43 mio. kr. Det 

vil sige, at der fra 2020/21 til og med 2022/23 er 412 mio. kr. tilbage af investeringsprogrammet. 

Dette beløb vil blive fordelt lige ud over perioden. Det bliver en stigning i netto driftsaktiver på 

137,3 mio. kr. årligt fra 2020/21 til 2022/23. Forhold, der reducerer netto driftsaktiver, skal dog 

også tages i betragtning såsom afskrivninger på aktiverne. 

I regnskabsåret 2020/21 forventes et fald i aktivernes omsætningshastighed grundet en negativ 

udvikling i omsætningen samtidig med, at investeringsprogrammet fortsat vil øge netto 

 
91 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 08-04-2020 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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driftsaktiverne. Stigningen i omsætningen i de efterfølgende år vil langsomt trække aktivernes 

omsætningshastighed op på det niveau, som den lå på i slutningen af analyseperioden. 

Til sidst skal netto driftsaktiverne stige med 2,5% i terminalperioden, da det er væksten i 

driftsoverskuddet for terminalperioden. 

Gange 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Aktivernes 

omsætningshastighed             0,86              0,84              0,84              0,85              0,86              0,86  

Tabel 12 – egen fremstilling 

Scenarie 2 

Til det mere pessimistiske scenarie antages det, at aktivernes omsætningshastighed vil falde i 

2019/20 grundet investeringsprogrammet i forhold til omsætningsvæksten. Faldet vil blive større i 

2020/21, hvor omsætningen også er budgetteret med -3%. Væksten i aktivernes 

omsætningshastighed vil starte samtidig med væksten i omsætning i 2022/23.  Det forventes ifølge 

dette scenarie, at nøgletallet vil ende perioden lidt under analyseperiodens slutniveau. 

Gange 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Aktivernes 

omsætningshastighed             0,85              0,82              0,82              0,83              0,84              0,84  

Tabel 13 – egen fremstilling 

Budgettering af overskudsgraden 

Scenarie 1 

Budgetteringen af overskudsgraden bliver fastgjort ud fra forventningen til omsætningen og 

driftsoverskuddet i alt. Ligesom under budgetteringen af aktivernes omsætningshastighed, så er 

omsætningen allerede fastsat. Det er derfor driftsoverskuddet, der vil blive fokuseret på i dette 

afsnit. 

Historisk set har overskudsgraden været faldende. Den store grund til det væsentlige fald, der har 

fundet sted i perioden, er, at driftsoverskuddet i alt har haft en stor nedgang. Der har derfor været en 

negativ udvikling i omkostningerne i forhold til omsætningen. 

Overskudsgraden er faldet i den historiske periode fra 11,21% til 7,83%. Det forventes dog, at den 

ikke vil falde meget mere end dette niveau. På den anden side er der heller ikke nogen forhold, der 

taler for, at overskudsgraden burde stige i budgetteringsperioden, da der er pres på prisen fra 
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konkurrenter. Ifølge Matas strategi til 2023 vil deres mål også være at fastholde indtjeningen.92 

Derfor kommer overskudsgraden til at blive budgettet med en stabil udvikling, som indeholder et 

lille fald. 

Det største fald i overskudsgraden forventes at forekomme det første år i budgetperioden, hvor den 

største omsætningsstigning også forventes. Der er muligvis nogle udfordringer for virksomheden 

med at tilpasse deres omkostninger her. Det samme kan være tilfældet det efterfølgende år, hvor der 

forventes en stor nedgang i omsætningen. Den resterende del af budgetperioden samt 

terminalperioden forventes en stabil udvikling. 

Procent 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Overskudsgrad 7,75% 7,73% 7,78% 7,77% 7,78% 7,78% 

Tabel 14 – egen fremstilling 

Scenarie 2 

I det andet scenarie budgetteres der med en lavere overskudsgrad i hele perioden. Baggrunden for 

dette er, at Matas får svært ved at tilpasse deres omkostninger til omsætningen, da der er meget 

usikkerhed i dette scenarie. De vil derfor muligvis ende med at have en del kapacitetsomkostninger, 

som ikke havde været nødvendige for perioden.  

Procent 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Overskudsgrad 7,70% 7,70% 7,55% 7,40% 7,30% 7,30% 

Tabel 15 – egen fremstilling 

Budgettering af nettorentebærende gæld 

Matas har netto finansielle forpligtelser for 1.504 mio. kr. i 2018/19. Dette år var egenkapitalen på 

2.670 mio. kr. For at budgettere dette vil soliditetsgraden blive beregnet, samt hvor meget 

fremmedkapitalen udgør af netto driftsaktiverne. 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Procent 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Soliditetsgrad 63,97% 64,04% 62,94% 65,12% 62,82% 

Tabel 16 – egen fremstilling 

 
92 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 08-04-2020 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf


Side 64 af 94 
 

I ovenstående tabel kan det ses, at soliditetsgraden har ligget rimeligt stabilt i analyseperioden med 

en udvikling på 1,14 procentpoint. Eftersom virksomhedens to finansierings typer er egenkapitalen 

og fremmedkapital, så udgør fremmedkapitalen den resterende procentdel. Men den kan også 

beregnes således: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Procent 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Fremmedkapital af NDA 36,03% 35,96% 37,06% 34,88% 37,18% 

Tabel 17 – egen fremstilling 

Der har altså været en tendens til, at Matas har finansieret en større andel af deres netto driftsaktiver 

med egenkapitalen. Denne andel er vokset i analyseperioden. udviklingen skyldes både en stigning i 

egenkapitalen og et fald i netto finansielle forpligtelser. 

Den kommende periode vil det dog forventes, at gælden til kreditinstitutter vil stige som en del af 

virksomhedens investeringsprogram på 600 mio. kr. Derfor antages det, at den fremtidige 

soliditetsgrad vil ligge på 60%. Det betyder dermed, at den andel af netto driftsaktiverne, som er 

finansieret med fremmedkapital, kommer til at udgøre 40%. 

Da det kan være svært at budgettere en kapitalstruktur, og det skaber meget usikkerhed, vil det være 

en konstant kapitalstruktur, der anvendes til hele den fremtidige periode.93 Denne struktur er 

gældende for begge scenarier. 

Valg af værdiansættelsesmodel 

Som det kan læses på skat.dk, så er DCF-modellen den model, som hyppigst benyttes til 

værdiansættelse. Skattestyrelsen har selv fokus på DCF og EVA. Disse er begge 

kapitalværdibaserede og kan bruges til en kontrollerende beregning på hinanden.94 

DCF-modellen udregner værdien af virksomheden på baggrund af nutidsværdi af de fremtidige frie 

pengestrømme. Man foretager altså en tilbagediskontering. En anden model er RIDO-modellen, 

som har fokus på den bogførte værdi af virksomhedens investerede kapital. Overnormal profit er 

 
93 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813226&chk=216301 – 10-04-2020 
94 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813206 – 10-04-2020 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813226&chk=216301
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813206
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centralt i denne model. Modsat DCF-modellen så skabes størstedelen af værdien i budgetperioden. I 

DCF-modellen er værdien ofte meget høj i terminalperioden.95 

Til denne analyse vil DCF-modellen blive benyttet. Dette er blandt andet grundet, at det er den mest 

almindelige model, men også at RIDO og DCF opnår samme resultat, når alle forudsætningerne er 

opfyldt. EVA vil desuden blive anvendt som en kontrollerende beregning efterfølgende. DCF 

beregnes således: 

𝐸𝑉0 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
·

1

1 + (𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

WACC 

For at udregne de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger benyttes denne formel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 · 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) + (𝐹𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙

· 𝐹𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) 

I denne formel er egenkapitalandelen og fremmedkapitalandelen allerede fastsat i budget- og 

terminalperioden. Egenkapitalandelen blev fastsat til at være 60% i hele perioden. 

Fremmedkapitalandelen blev fastsat til 40% i hele perioden. 

Det resterende i formlen, som mangler at blive beregnet, er dermed egenkapitalomkostning og 

fremmedkapitalomkostning. 

Egenkapitalomkostning 

Egenkapitalomkostning kan beregnes ved brug af følgende formel: 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + (𝐵𝑒𝑡𝑎𝑣æ𝑟𝑑𝑖 · 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒) 

Her er der altså 3 tal, som skal fastsættes før, egenkapitalomkostning kan beregnes. De vil blive 

fastsat i de følgende afsnit. 

Risikofri rente 

Som navnet indikerer, så er den risikofrie rente det afkast, man kan forvente at opnå på en risikofri 

investering. I praksis er det almindeligt at benytte renten fra en statsobligation med 10 års 

varighed.96 Denne kan benyttes, da det må antages, at der er meget lav risiko forbundet med at 

investere i denne i et land som Danmark. Risikoen på statsobligationer er lav i Danmark, da 

 
95 Financial Statement Analysis and Security Valuation – s. 161 
96 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813218&chk=216301 – 12-04-2020 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813218&chk=216301
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sandsynligheden for konkurs af den danske stat er lav.97 Renten på en statsobligation med 10 års 

løbetid blev allerede fundet tidligere i opgaven og var på -0,02%. 

En risikofri rente på -0,02% vil dog give et problem med værdiansættelsen. Det skyldes, at 

tilbagediskonteringen vil ske på baggrund af en for lav diskonteringsfaktor. For at undgå en 

overvurdering af aktien vil der derfor blive tilføjet et rentetillæg. Dette rentetillæg kommer til at 

udgøre 1,7%, så de to sammenlagt giver 1,68%. 1,70% er blevet anvendt i rentetillæg, da det stadig 

vurderes som værende et forholdsvis lavt renteniveau, men samtidig kommer det ikke til at trække i 

den anden retning og dermed undervurdere aktien. 

Betaværdi 

Betaværdien er et udtryk for, hvor meget Matas afkast svinger i forhold til markedsporteføljens 

afkast. 98 Hvis beta fastsættes til en, betyder det, at Matas afkast svinger i samme stil som 

markedsporteføljens afkast. Hvis den er lavere, svinger den mindre, og hvis den er højere, svinger 

den mere. Jo mere den svinger, jo større er risikoen ved at investere i aktien. Hvis Beta er 0, så er 

det en risikofri investering.99 

For at estimere denne værdi bør et sammenligneligt selskab anvendes. Det vurderes dog ikke, at der 

er nogle selskaber, der minder nok om Matas på det danske marked. Det blev også konkluderet i 

udvælgelsen af peer group til P/E beregningen. Der er mange, som kun sælger skønhedsprodukter. 

Der er også en del på markedet, som også sælger fødevarer. En der kommer tæt på, er Normal, da 

de har noget af det samme sortiment, og også har butikker i hele landet. Men Matas har alligevel et 

shop-in-shop koncept samt en webshop, som også adskiller dem fra denne konkurrent. Desuden bør 

målingen foretages over en længere periode, hvilket ikke er muligt til denne opgave. 

Beta vil i stedet blive fastsat ved hjælp af en ”common sense” metode. Denne handler om at 

vurdere, hvor stor risikoen er for Matas i forhold til markedet. Det kræver en vurdering af 

 
97 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrE
QFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-
4cdb-8de2-
d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-
PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d – 29-04-2020 
98 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813221&chk=216301 – 12-04-2020 
99 https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-
vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html - FSR fagligt notat om den statsautorisede revisors 
arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele – side 55 – 12-04-2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813221&chk=216301
https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html
https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html
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virksomhedens konjunkturfølsomhed, finansiel gearing og andre forhold. Det kommer til at give en 

driftsmæssig risiko og en finansiel risiko, som skaber en samlet risiko.100 

Det er tidligere blevet nævnt i opgaven, at konjunktursvingninger ikke påvirker Matas i lige så høj 

grad som hverken resten af branchen eller hele Danmarks økonomi. Der er dermed en mindre 

driftsrisiko her ved at investere i Matas. Der er dog andre faktorer, som har skabt en driftsmæssig 

risiko såsom hård rivalisering, der gør det svært for Matas at forøge deres omsætning.  

En stor risiko for Matas kan være den øgede nethandel på markedet. En stor del af Matas 

forretningsfokus ligger på deres fysiske butikker. Hvis det fysiske salg overgår alt for meget til 

nethandel, er der en risiko for, at Matas ikke er omstillingsparate til at fjerne fokus fra butikkerne til 

internettet fuldstændig. Der kan altså være tale om ”path dependancy”, som gør, at der vil være 

store omkostninger forbundet med at skifte til fuldt fokus på internethandel. Dette er en ekstra stor 

risiko for Matas, når mange spillere på markedet udelukkende benytter internethandel, da de 

dermed specialiserer sig i salgskanalen. 

Det er også usikkert, om deres shop-in-shop koncept fungerer på internettet. Der er en logisk tanke 

bag, at forbrugerne gerne vil handle i en fysisk butik i stedet for at skulle gå rundt til flere. 

Spørgsmålet er, om forbrugerne ser en fordel i kun at handle et sted online i forhold til at udnytte 

det gennemsigtige online marked. En faktor, der taler for, at shop-in-shop konceptet kan fungere 

online, er dog, at forbrugerne kun skal have en levering, hvilket reducerer besværet ved købet og 

muligvis fragt omkostninger. Hvis det ikke virker online, kan det dog påvirke omsætningen 

negativt.  

Det er dog ikke sikkert, at de ovennævnte forhold vil finde sted. Matas nævner også i deres 

årsrapport, at de har fokus på deres onlinesalg, og det på nuværende tidspunkt er 11% af den 

samlede omsætning, som kommer fra e-handel, så butikkerne er stadig vigtige for virksomheden. 

Men at Matas ikke svinger lige så meget som økonomien eller resten af branchen, er et tegn på, at 

der er forholdsvis lav driftsrisiko. Der kan argumenteres for både neutral og lav, da de kan stå over 

for nogle store udfordringer i fremtiden, men den bliver fastsat til lav. 

Den finansielle risiko må vurderes at være høj for Matas. Det nævnes i deres årsrapport, at et fald i 

renteniveauet på 1% p.a. vil påvirke årets resultat negativt med 11 mio. kr. Det svarer til 4% af årets 

 
100 https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-
vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html - FSR fagligt notat om den statsautorisede revisors 
arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele – side 58 – 23-04-2020 

https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html
https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html
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resultat.101 Virksomhedens gearing har været faldende i perioden og ligger på et fornuftigt niveau, 

som ikke skaber risiko. Dog har udviklingen i rentemarginalen været meget negativ for 

virksomheden. Den er faldet en del i analyseperioden grundet en forringet afkastningsgrad. 

Eftersom virksomheden finansierer netto driftsaktiver med 40% fremmedkapital, må denne 

udvikling vurderes at skabe en risiko. De er som førnævnt påvirket af renteniveauet i en væsentlig 

grad. 

Matas indtjeningsevne er også forværret voldsomt de seneste 5 år. Hvis ikke virksomheden får 

bremset denne udvikling, vurderes det, at den snart kan nærme sig et kritisk niveau. Den ligger dog 

stadig på et acceptabelt niveau, men udviklingen bør overvåges i fremtiden.102 

Den samlede vurdering af Matas finansielle risiko bliver vurderet til at være høj. Det skyldes, at der 

er mange faktorer, som kan få væsentlige negative påvirkninger på virksomheden, samt at flere 

nøgletal snart ligger på kritiske niveauer, hvis udviklingen fortsætter. 

Ud fra tabellen fra FSR103 må den samlede vurdering dermed fastsættes til neutral. Det vil ifølge 

tabellen sige, at Matas bør have et beta-niveau et sted imellem 0,85 og 1,15. Det vurderes ikke, at 

den ligger helt oppe, hvor den nærmer sig høj risiko. Den er dog heller ikke i den lave ende, da den 

driftsmæssige risiko kunne have været vurderet som neutral. Beta bliver i denne opgave fastsat til 

1,05.  

Dette niveau bekræftes som værende realistisk, da en analyse hjemmeside har beregnet en Beta på 

et sted imellem 0,88 og 1,01 for Matas afhængigt af perioden for måling.104 Derudover har 

Damodaran, som tidligere er blevet nævnt i opgaven, beregnet beta for det europæiske marked til 

denne branche på 1,08.105 Det er højere end det fastsatte beta-niveau i denne opgave, men eftersom 

Matas svinger mindre i forhold til markedet under samfundsøkonomiske ændringer, hvilket kan 

reducerer risiko for, at afkast svinger, vurderes det, at 1,05 er et godt bud for beta. 

Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmie er det yderligere afkast, aktionærerne har en forventning til at kunne opnå, 

hvis de vælger aktien i stedet for den risikofrie investering. Skattestyrelsen anbefaler anvendelse 

 
101 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 20-04-2020 
102 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813223&chk=216301 – 15-04-2020 
103 Bilag 8 
104 https://www.infrontanalytics.com/fe-EN/40008SD/Matas-A-S/market-valuation - 15-04-2020 
105 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls - 20-04-2020 

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813223&chk=216301
https://www.infrontanalytics.com/fe-EN/40008SD/Matas-A-S/market-valuation
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls
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af en markedsrisikopræmie på et sted imellem 4% til 5%. Ud fra en ex-ante-metode vurderes det, 

at denne kan være i den høje ende af skalaen grundet usikkerheden med påvirkningen på 

økonomien af COVID-19. Derfor benyttes en markedsrisikopræmie på 4,8%.106 Den bliver ikke 

fastsat helt oppe på 5%, da det også må vurderes, at mange investorer ikke ser en risikofri rente 

på -0,02% for værende attraktiv. Det giver dem derfor en større lyst til at investere deres penge i 

aktier. Markedsrisikopræmien er derfor 4,8%. 

Fremmedkapitalomkostning 

Fremmedkapitalomkostning kan beregnes ved brug af følgende formel: 

𝐹𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

= (𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑆𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔) · (1 − 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠) 

Eftersom den risikofrie rente blev fastsat til beregning af egenkapitalomkostning, mangler der her at 

fastsættes 2 tal for at beregne fremmedkapitalomkostning. 

Selskabsspecifikt risikotillæg 

Eftersom beta blev fastsat på virksomhedsniveau, er alle risikoer til driften medregnet for 

investering i Matas. Det vurderes, at der ikke er nogle yderligere selskabsspecifikke risikotillæg, der 

skal medtages, da de er indregnet i Beta eller budgettet, og ville påvirke WACC dobbelt, hvis de 

også blev tilføjet her. Risikotillægget for driften er derfor 0. 

Selskabsspecifikt rentetillæg 

Der vurderes at skulle tilføjes et selskabsspecifikt rentetillæg. Belægget for selskabsspecifikt 

rentetillæg ligger i Matas mildest talt skuffende udvikling i størstedelen af nøgletallene. Deres 

gældsrente er faldet, hvilket er positivt. Men faldet i afkastningsgraden har været voldsomt de 

seneste år. Grunden til den negative udvikling skal som tidligere nævnt findes i deres forringede 

indtjeningsevne. Overskudsgraden er begyndt at nærme sig et kritisk niveau, og det kan være svært 

at se, hvordan virksomheden skal forbedre den. Der er et stort pres på prisen fra konkurrenten 

Normal og fra gennemsigtigheden af markedet på internettet. 

Rentetillægget bliver ligesom Beta fastsat ud fra en tabel fra filen, som Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer har udarbejdet. Tabellen kan findes i bilag.107 Fremgangsmåden handler 

om at estimere en kredit rating, der er passende for Matas. Det bliver vurderet, at kredit rating skal 

 
106 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813219&chk=216301 – 18-04-2020 
107 Bilag 9 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813219&chk=216301
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være BBB, da afkastningsgraden og overskudsgraden nærmer sig et faretruende niveau. Der er dog 

også forhold ved virksomheden, der er positive som nævnt i opgaven, hvilket gør, at vurderingen 

ikke ender helt nede i enden med størst risiko. En kredit rating på BBB vil ifølge tabellen betyde, at 

der skal tilføjes et rentetillæg på 1,44%. 

Skattesats 

Til beregning af fremmedkapitalomkostning benyttes den nuværende skattesats på 22%. Det 

vurderes som anvendeligt niveau, da Matas har reduceret niveauet for deres effektive skatteprocent i 

løbet af de sidste 5 år. 

WACC-beregning 

Alle faktorerne til egenkapitalomkostning og fremmedkapitalomkostning er fastsat nu, hvilket 

betyder, at beregningerne kan udføres: 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = (−0,02% + 1,7%) + (1,05 · 4,8%) = 6,72% 

𝐹𝑟𝑒𝑚𝑚𝑒𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = (−0,02% + 1,7% + 0 + 1,44%) · (1 − 22%) = 2,43% 

Efter disse er blevet beregnet, kan WACC beregnes, da egenkapitalomkostning og 

fremmedkapitalomkostning var de sidste ubekendte til den formel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (60% · 6,72%) + (40% · 2,43%) = 5,01% 

Absolut værdiansættelse beregning 

Eftersom budgettet og WACC er fastlagt, kan værdiansættelsen foretages nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 71 af 94 
 

Scenarie 1 

DCF - scenarie 1 2018/19A 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

DO        282,68       276,32       280,88       287,54       295,10         302,48  

                

NDA     4.174,00    4.241,32    4.255,46    4.298,02    4.353,64    4.410,59      4.520,85  

FCFF = DO-DNDA        215,36       262,18       238,33       231,91       238,15         192,22  

WACC = 6,65%               

Diskonteringsfaktor            1,05           1,10           1,16           1,22           1,28    

                

PV FCFF        205,09       237,78       205,85       190,76       186,55    

PV FCFF i alt     1.026,03              

Terminalværdi                   7.671,97  

PV terminalværdi     6.009,63              

                

Total virksomhedsværdi     7.035,66              

Fremmedkapital 40%     2.814,26              

                

Værdi af EK     4.221,39              

Værdi pr. aktie (38 mio. 

stk.)        111,09              

Tabel 18 – egen fremstilling 

Det kan ses i ovenstående tabel og i tabellen fra bilaget, at værdiansættelserne efter EVA og DCF 

giver det samme resultat, hvilket reducerer risikoen for regnefejl i Excel. 108 I EVA kan det ses, at 

virksomhedens indtjeningsevne ikke har ramt et kritisk niveau endnu ifølge denne værdiansættelse. 

Det bliver vist i forholdet mellem NOPAT og kapitalomkostninger. Der er ikke nogen år, hvor 

kapitalomkostningerne ligger over NOPAT, hvilket gør det attraktivt for investorer at investere i 

Matas. 

Det kan også ses, at aktiekursen er beregnet til 111,09 kr. på baggrund af budgettet til det første 

scenarie. Det vil sige, at der ved det optimistiske budget er en beregnet kurs, som ligger på et 

niveau, der er en del højere i forhold til det, som kursen var på d. 01-04.2020. Her var kursen som 

tidligere nævnt 64,86 kr. Hvis man forventer, at den økonomiske udvikling i Danmark vil opleve en 

påvirkning, der minder om finanskrisen, må det vurderes, at den aktuelle kurs ikke afspejlede 

virksomhedens værdi, og køb af aktien kan anbefales. Den beregnede kurs er 1,71 gange højere end 

den aktuelle kurs på det givne tidspunkt. 

 
108 Bilag 10 
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Scenarie 2 

DCF - scenarie 2 2018/19A 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

DO        279,50       271,11       263,17       261,81       264,73         271,35  

                

NDA   4.174,00    4.270,39    4.293,83    4.250,89    4.262,67    4.317,22      4.425,15  

FCFF = DO-DNDA        183,11       247,68       306,11       250,03       210,18         163,42  

WACC = 6,65%               

Diskonteringsfaktor            1,05           1,10           1,16           1,22           1,28    

                

PV FCFF        174,38       224,63       264,39       205,66       164,64    

PV FCFF i alt   1.033,69              

Terminalværdi                   6.522,60  

PV terminalværdi   5.109,30              

                

Total virksomhedsværdi   6.142,99              

Fremmedkapital 40%   2.457,20              

                

Værdi af EK   3.685,80              

Værdi pr. aktie (38 mio. 

stk.)        96,99              

Tabel 19 – egen fremstilling 

I tabellen for scenarie 2 ovenover og EVA i bilaget, er det samme resultat, der er beregnet ved brug 

af DCF og EVA modellen. 109 Der er derfor også minimeret en risiko for regnefejl her. I EVA kan 

det ses, at kapitalomkostningerne kommer til at fylde mere af NOPAT i dette scenarie, hvilket er 

negativt. I begge modeller er værdien fra terminalperioden væsentligt lavere end i scenarie 1. 

Resultatet fra den negative budgettering viser, at værdien af aktien er 96,99 kr. Denne værdi er 1,50 

gange større end kursen fra d. 01-04-2020 på 64,86 kr. Denne beregnede kurs afspejler derfor heller 

ikke den aktuelle. Har man pessimistiske forventninger til fremtiden i dansk økonomi, kan køb af 

aktien stadig anbefales. 

Sammenligning af værdiansættelserne 

Den relative værdiansættelse gav en kurs på 189,5 kr. Den ligger forholdsvis langt fra det 

optimistiske scenarie fra den absolutte værdiansættelse. Her var kursen 111,09 kr. Det pessimistiske 

 
109 Bilag 11 
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scenarie fra den absolutte værdiansættelse var en del lavere på 96,99 kr. Men alle 3 niveauer var 

relativt langt over den faktiske markedskurs.  

Det er dog ikke helt muligt at sammenligne den relative og absolutte værdiansættelse i dette 

tilfælde. Den relative værdiansættelse anvendte markedskurser fra 01-04-2019, og overskud pr. 

aktie er fra 2018 regnskabsåret for alle virksomhederne, der er i peer group. COVID-19 har derfor 

ikke haft nogen effekt på den relative værdiansættelse, men den er indregnet i den absolutte 

værdiansættelse. Derfor foretages der her en værdiansættelse, hvor COVID-19 ikke har haft en 

indflydelse for at se, om det er et mere sammenligneligt resultat. 

Tabel 20 – egen fremstilling 

Tabel 21 – egen fremstilling 

Procent 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Overskudsgrad 7,75% 7,75% 7,78% 7,77% 7,78% 7,78% 

Tabel 22 – egen fremstilling 

De væsentligste forskelle på et budget uden indregning af COVID-19 og for scenarie 1 i 

budgetterne er, at der ikke vil værre nedgang i de næste par år. Derudover er der ikke stor forskel på 

overskudsgraden i budgetterne. Det skyldes, at der ikke er nogle forhold, som taler for, at Matas vil 

forbedre deres indtjeningsevne væsentligt i fremtiden, selvom de ikke bliver påvirket af et 

samfundsøkonomisk nedsving. WACC-beregningen antages at være uændret til denne 

værdiansættelse. 

 

 

 

 

 

 

Procent 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Omsætning 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% 

Gange 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

Aktivernes 

omsætningshastighed             0,89              0,88              0,88              0,89              0,88              0,88  
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DCF - uden COVID-19 2018/19A 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T 

DO        284,06       294,00       303,99       312,71       320,94         328,96  

                

NDA     4.174,00    4.118,25    4.310,83    4.440,15    4.521,97    4.687,69      4.804,88  

FCFF = DO-DNDA        339,80       101,42       174,67       230,89       155,22         211,77  

WACC = 6,65%               

Diskonteringsfaktor            1,05           1,10           1,16           1,22           1,28    

                

PV FCFF        323,61         91,98       150,86       189,91       121,59    

PV FCFF i alt        877,95              

Terminalværdi                   8.452,38  

PV terminalværdi     6.620,95              

                

Total virksomhedsværdi     7.498,89              

Fremmedkapital 40%     2.999,56              

                

Værdi af EK     4.499,34              

Værdi pr. aktie (38 mio. stk.)        118,40              

Tabel 23 – egen fremstilling 

Værdiansættelsen, der ikke tager højde for COVID-19, er tættere på værdien fra den relative 

værdiansættelse, hvilket giver mening. Det kan ses i tabellen ovenover og i bilaget, at kursen uden 

indregning af COVID-19 er 118,40 kr.110 Denne kurs er selvfølgelig også højere end 

markedskursen, da den er beregnet på baggrund af et mere optimistisk budget. Den relative 

værdiansættelse giver dog stadig en langt højere kurs end den absolutte værdiansættelse. Det kan 

derfor tyde på, at udvælgelsen af virksomheder til peer group ikke har været realistisk. 

Det er en mulighed, at Matas aktiekurs var undervurderet d. 01-04-2019. Det er i hvert fald 

resultatet af værdiansættelserne i denne opgave. Det er dog også en mulighed, at værdiansættelsen 

er blevet subjektivt påvirket. Det kan være sket, eftersom Matas har været den primære kilde til de 

data, der er blevet anvendt. Det er urealistisk at antage, at Matas årsrapporter er fuldstændig 

objektive, og at de positive forhold ikke bliver fremhævet. Det kan have ført til en overvurdering af 

forventningerne til virksomhedens fremtidige præstationer, da budgettet blev udarbejdet. En måde 

at vurdere nogle påvirkninger på værdiansættelsen er at foretage en følsomhedsanalyse. 

 
110 Bilag 12 
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Følsomhedsanalyse 

En følsomhedsanalyse er en fornuftig vurdering af den absolutte værdiansættelse, da den viser, hvor 

meget ændringer i de bagvedliggende antagelser kan påvirke værdiansættelsen. Der er blevet 

udvalgt nogle af de kritiske faktorer, hvor det vurderes, at antagelser har været en stor del af 

værdiens fastsættelse. For alle faktorerne vil der blive oplyst en revurderet værdiansættelse, hvis 

den givne faktor ændrer sig med -1 procentpoint. For beta er det en ændring på -0,1. 

Følsomhedsanalyse Ændring Scenarie 1 Scenarie 2 Uden Covid-19 

Rentetillæg -1 procentpoint 172,47 149,25 185,89 

Markedsrisikopræmie -1 procentpoint 147,12 127,68                158,01  

Beta -0,1 125,03 108,87 133,72 

Selskabsspecifikt rentetillæg -1 procentpoint 126,35             110,00  135,17 

WACC -1 procentpoint 181,78 157,17                196,14  

Omsætningsvækst -1 procentpoint 98,54 89,21 105,12 

Overskudsgrad -1 procentpoint 74,13 74,08 79,28 

Tabel 24 – egen fremstilling 

I ovenstående beregninger kan det ses, at en ændring i rentetillægget vil få en stor betydning for 

værdiansættelsens resultat. Der er stor usikkerhed forbundet med fastsættelsen af denne faktor, da 

det er svært at vurdere, hvor meget der skal tilføjes. På den ene side kan værdiansættelsen blive 

urealistisk, da tilbagediskonteringen vil blive for lav ved et lavt tillæg, men der kan også 

overkompenseres, så aktien bliver undervurderet. Dette tillæg påvirker også i høj grad, da det både 

indgår i beregningen af egenkapitalomkostning og fremmedkapitalomkostning. En ændring på -1 

procentpoint i rentetillæg giver en kurs, som ligger tæt på kursen fra den relative værdiansættelse, 

men stadig lidt under. 

Markedsrisikopræmien påvirker værdien lidt mindre, men har dog stadig en væsentlig påvirkning 

på WACC. En lavere markedsrisikopræmie vil få WACC til at falde og dermed værdiansættelsen til 

at stige. 

Beta har en mindre påvirkning, men den har også et fald på -0,1. Hvis det blev vurderet, at der var 

mindre risiko ved at investere i virksomhedens aktie, vil kursen naturligvis stige. Et fald i Beta vil 

få WACC til at falde. Et fald på -0,1 vil få beta til at være på 0,95. Ifølge den anvendte tabel til 

fastsættelsen af beta er det en risiko, der er tættere på lav. 

Et fald i WACC er naturligvis det af de hidtil nævnte faktorer, der vil have den største påvirkning 

på værdiansættelsen, når alt bliver påvirket med samme procentpoint. Det skyldes, at dette er en 
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direkte påvirkning, som er større end en indirekte ifølge denne beregning. Denne ændring vil give 

en større kurs end den, der blev beregnet i den relative værdiansættelse. 

Alle de ovennævnte faktorer påvirker de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger enten direkte 

eller indirekte. Omsætningsvækst og overskudsgrad har ingen påvirkning på denne. Til 

følsomhedsanalyse for disse to er det kun terminalperioden, der vil blive ændret med -1 

procentpoint. Det er også i denne periode, at størstedelen af værdien bliver skabt i både DCF og 

EVA modellen. 

Omsætningsvæksten har ikke en særlig stor påvirkning for aktiekursen, hvis den ændres med -1 

procentpoint. Påvirkningen er i hvert fald ikke stor i forhold til ændringen i overskudsgraden. Det 

skyldes blandt andet, at driftsoverskuddet vil falde meget i terminalperioden ved ændring i 

overskudsgraden. Hvis der var et fald på -1 procentpoint i overskudsgraden, ville kursen falde til 

74,13 kr. for scenarie 1 og 74,08 kr. for scenarie 2, hvilket understreger, at indtjeningsevnen er 

kritisk at overvåge i fremtiden. Hvis der kommer yderligere priskonkurrence, vil Matas højst 

sandsynligt få svært ved at følge med ned i pris.  
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Konklusion 

Opgavens formål har været at besvare problemformuleringen, der handlede om, hvorvidt Matas 

aktiekurs fra d. 01-04-2019 afspejlede virksomhedens værdi. For at vurdere dette er der blevet 

foretaget analyser af interne og eksterne forhold for virksomheden samt en analyse af 

virksomhedens økonomiske situation. 

I de eksterne forhold blev det konkluderet, at virksomheden befinder sig på et marked med 

monopolistisk konkurrence. Som markedet også karakteriseres af, så er der hård konkurrence i 

Matas branche. Der er pres fra store spillere og nye indtrængere. De seneste år er substituerende 

produkter såsom permanent make-up blevet mere og mere populært. Derudover har leverandører 

forholdsvis gode muligheder for at foretage forlæns integration. Samlet set vurderes branchen ikke 

som særlig attraktiv, men Matas har dog igennem deres lange periode på markedet skabt sig nogle 

konkurrencefordele, som forbedrer attraktiviteten.  

Herudover viste den eksterne analyse også, at markedet er meget påvirket af forhold fra 

omverdenen. Her er det især økonomiske konjunktur svingninger, som påvirker hvor meget 

forbrugerne køber. Men det påvirker også hvilke produkter, der bliver købt. Ved lavkonjunktur er 

det hovedsageligt mass beauty, forbrugerne går efter, hvorimod mange skifter til premium beauty, 

når samfundsøkonomien har et opsving. Grundet COVID-19 kan det forventes, at der vil komme en 

periode med lav konjunktur, hvilket vil betyde lavere salg og skift til mass beauty. Teknologien har 

også haft en stor betydning for markedet, da det er blevet muligt at lave forberede målinger på 

forbrugerne. Det kan analysere købsadfærd, som kan anvendes til at skabe meromsætning. 

Derudover har teknologien medført, at internethandel bliver mere og mere populært på markedet. 

Porters værdikæde startede de interne analyser. Her blev der blandt andet fundet frem til, at den 

størstedel af værdien for kunderne bliver skabt i markedsføring og salg samt i produkt- og 

teknologiudvikling. Matas har haft et stort fokus på markedsføring, hvor de især har skabt sig nogle 

fordele med deres tilbudsavis og Club Matas. Det understreges af, at de modtager indtægter fra 

leverandører for at inkludere deres produkter i markedsføringen på disse kanaler. Deres store 

tilgængelighed med butikker i hele landet og webshop gør i øvrigt købet mere belejligt for 

kunderne. Matas har også hele tiden fokus på at opdatere deres sortiment med nye produkter. Der 

har også været investeret i IT-system på det seneste, og den fremtidige strategi vægter digitalisering 

højt. Der er et godt samspil mellem markedsføring og teknologiudvikling, da Club Matas kan 

anvendes bedre i fremtiden med personlig tilrettet markedsføring baseret på købsadfærd. 
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En analyse af virksomhedens porteføljestrategi blev også foretaget, hvor det blev konkluderet, at 

Matas har en god portefølje. De har et ”Question Mark” i deres MediCare område, som er lidt 

usikkert, hvordan den kan udvikle sig. Derudover har de en ”Star” i deres webshop, som det kunne 

tyde på, er på vej opad. Club Matas er en anden ”Star”, som ligger højt, men stadig har noget 

uudnyttet potentiale. I deres egne mærker og Beauty har de 2 stærke ”Cash Cows”. Der blev ikke 

fundet nogle ”Dogs”, hvilket højst sandsynligt skyldes, at analysen blev foretaget på 

produktkategorier. Hvis det var på et lavere produkt niveau, kunne man muligvis finde nogle.  

Efterfølgende blev der set nærmere på, hvilke muligheder virksomheden har for vækststrategier i 

fremtiden. Konklusionen var, at Matas vil have svært ved at foretage geografisk ekspansion. Det 

skyldes, at det vil kræve mange ressourcer for at opnå samme konkurrencefordele, som udnyttes på 

det danske marked. Belægget for dette blev fundet i deres korte historie på det svenske marked. 

Deres bedste muligheder for at vækste i fremtiden blev vurderet til at være ved hjælp af 

markedspenetration eller produktudvikling. Markedspenetrationen vil være en strategi om at få flere 

fra målgruppen til at købe produkter. Produktudvikling kunne være fortsat opkøb af konkurrenter, 

hvis Nilens Jord bliver en succes. 

Der var derudover også en kort analyse af virksomhedens generiske strategier for at vurdere, om der 

var kongruens imellem strategierne og de interne styrker. Det blev vurderet, at differentiering var 

deres generiske strategi, hvilket er passende til styrker indenfor markedsføring og salg samt 

teknologi- og produktudvikling. 

I analysen af virksomhedens økonomiske situation kunne det ses, at omsætningen havde haft en 

svag stigning i analyseperioden. I den samme periode havde konkurrenten Normal haft en stor 

stigning. Udover at stigningen i omsætningen havde været svag, så var de variable omkostninger og 

kapacitetsomkostningerne også steget forholdsvis meget. I rentabilitetsanalysen var der kun enkelte 

nøgletal, som var forbedret i perioden. Aktivernes omsætningshastighed har oplevet en lille vækst, 

og gældsrenten havde haft en god positiv udvikling, da den var blevet væsentligt mindre. De 

resterende nøgletal havde haft en negativ udvikling. Her var det især indtjeningsevnen, som var 

blevet forværret i løbet af perioden, hvilket påvirkede afkastningsgraden negativt og dermed også 

egenkapitalens forrentning. 

Herefter blev værdiansættelsen efter den relative metode foretaget. Det var P/E multipel på 

sammenlignelige virksomheder, der blev anvendt til dette. Peer group blev udgjort af virksomheder 

fra det amerikanske og europæiske marked, da der ikke var nogle sammenlignelige på det danske 
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marked, som havde en markedsværdi. Den mest sammenlignelige virksomhed var Walgreens, hvor 

resten enten havde Beauty eller helse. Beauty virksomhederne udgjorde det meste af peer group, da 

det udgør det meste af Matas salg. Den gennemsnitlige P/E, som også kaldes multipel, blev 

beregnet til 27,37. Når den blev ganget med 6,92, som er Matas overskud pr. aktie, gav resultat 

189,50 kr. Denne kurs er næsten 3 gange så høj som Matas kurs fra d. 01-04-2019, som var på 

64,86 kr. 

En værdiansættelse efter en absolut metode blev også udarbejdet. For at lave en absolut 

værdiansættelse skal en budgettering laves. Budgetteringen blev blandt andet lavet med 

konklusioner fra de eksterne og interne analyser samt fra rentabilitetsanalysen. Der er anvendt 2 

scenarier, da det er usikkert, hvor meget den danske økonomi og dermed markedet for skønhed og 

personlig pleje i Danmark vil blive påvirket af COVID-19. Der er derfor et optimistisk scenarie og 

et pessimistisk scenarie. 

Det er en DCF-model, der bliver anvendt til værdiansættelsen. Denne beregner værdien af 

virksomheden ved at tilbagediskontere fremtidige forventede frie pengestrømme. Eva blev anvendt 

til kontrollerende beregning. Budgetperioden løber fra 2019/20-2023/24. Herefter kommer 

terminalperioden. 

Før værdiansættelsen kunne foretages, var udregning af WACC også nødvendig. Denne bliver 

udgjort af egenkapitalomkostning, som blev beregnet til 6,72% og fremmedkapitalomkostning, som 

blev beregnet til 2,43%. Eftersom det er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, skal 

egenkapitalandelen (60%) og fremmedkapitalandelen (40%) også anvendes. Det giver en WACC på 

5,01%. 

Det første scenarie af den absolutte værdiansættelse, som var optimistisk, gav en kurs på 111,09 kr. 

Det andet scenarie, som var pessimistisk, gav en kurs på 96,99 kr. WACC er uændret i de 2 

scenarier. Disse resultater er begge langt over kursen fra d. 01-04-2019. Scenarierne er dog ikke helt 

sammenlignelige med P/E metoden og kursen fra d. 01-04-2019. Det skyldes, at den absolutte 

værdiansættelse indregner COVID-19. Uden COVID-19 blev det vurderet, at værdien af kursen var 

118,40 kr. med DCF og EVA. Denne værdi ligger stadig en del lavere end kursen fra P/E metoden. 

I alle beregninger er kursen over markedsværdien, hvilket vil sige, at kursen fra d. 01-04-2019 ikke 

afspejler værdien af virksomheden.  
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Perspektivering 

Det første regnskabsår for Matas i budgetperioden (2019/20) sluttede d. 31. marts 2020. Det har 

desværre ikke været muligt at se de realiserede tal for regnskabsåret, da offentliggørelsen af Matas 

årsrapport ikke har fundet sted endnu. Tidspunktet for offentliggørelsen af deres årsrapport har de 

seneste år ligget i slutningen af maj måned. Det havde været interessant at undersøge, hvordan de 

realiserede tal så ud i forhold til de budgetterede tal. På den måde kunne det vurderes, hvilket af de 

to scenarier Matas så ud til at følge. 

Det kunne også være, at årsrapporten kunne oplyse om nogle forhold, der ikke var taget højde for i 

budgetteringen. Her kunne et nyt forecast give en revurderet vurdering af Matas situation. En stor 

uvis faktor er, hvordan Matas omsætning har set ud i løbet af de første måneder, hvor COVID-19 

har påvirket Danmark. Det kunne en kommentar fra årsrapporten give et indblik i. 

Matas har dog offentliggjort en delårsrapport d. 27. februar 2020. Denne indeholder realiserede tal 

fra de første 9 måneder af regnskabsåret 2019/20. I denne kan det læses, at der har været en 

omsætningsvækst på 5,8% i denne periode i forhold til sidste år i samme periode. Dette har især 

skyldtes en stigning i onlinesalget. Forventningerne er blevet opjusteret til 5% vækst i omsætningen 

for hele regnskabsåret.111 Det er dog for tidligt at antage, at de har oplevet så stor en 

omsætningsvækst, da det er i de sidste måneder af regnskabsåret, hvor COVID-19 kan have haft en 

påvirkning. 

  

 
111 https://investor.matas.dk/static-files/643a0ecd-c21d-4ada-ad9e-d1fb31ca93dc - 28-04-2020 

https://investor.matas.dk/static-files/643a0ecd-c21d-4ada-ad9e-d1fb31ca93dc
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVsPfR15fpAhUCMewKHR7zC4YQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Finvestor.matas.dk%2Fstatic-files%2Fcd881026-6dfd-4307-8d33-c44bdcb8dfa6&usg=AOvVaw3nQdGLkIUq48jK0IfLzeeP
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiFiryRk5fpAhWIsaQKHcvSBrEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jyskebank.dk%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fjfo%2Fbe6d3d2d-f3e3-4cdb-8de2-d68640b24f64%2FStatsobligationer%252C%2BDKK%2Bog%2BEUR.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DmL-PxZ0&usg=AOvVaw10qNpeTJFyfF3EVvlaTq4d
https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html
https://docplayer.dk/19573048-Fagligt-notat-om-den-statsautoriserede-revisors-arbejde-i-forbindelse-med-vaerdiansaettelse-af-virksomheder-og-virksomhedsandele.html
https://investor.matas.dk/static-files/643a0ecd-c21d-4ada-ad9e-d1fb31ca93dc%20-%2028-04-2020
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp%20-%2013-03-2020
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=26827
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/StatisticsEvolution/index
https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/StatisticsEvolution/index
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls%20-%2017-04-2020
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-03-29-faktaark-om-dansk-oekonomi
https://www.infrontanalytics.com/fe-EN/40008SD/Matas-A-S/market-valuation
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaEurope.xls%20-%2020-04-2020
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Virksomhedsnavn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Markedsandele
2

L'Oréal Danmark A/S 19,8 19,6 19,8 19,8 19,9 20 400

Sæther A/S, E 10,1 10,2 10,4 10,6 10,7 10,8 116,64

Estée Lauder Cosmetics A/S 5,1 5,3 5,7 5,9 6,1 6,2 38,44

Unilever Danmark A/S 6 5,9 6 6 5,9 5,9 34,81

Beiersdorf A/S 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 28,09

Colgate-Palmolive A/S 5 5,1 5,1 5 5 4,9 24,01

Procter & Gamble Danmark A/S 5,4 5,3 5,2 5,1 5 4,9 24,01

Henkel Danmark A/S 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,2 17,64

Matas A/S 4,1 4,2 4,1 4 3,9 3,9 15,21

Wella Danmark A/S 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,96

Christian Dior A/S Denmark, Parfums 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,96

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare A/S 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,44

Elizabeth Arden A/S 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,44

Body Shop BS Danmark A/S, The 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,44

Oriflame International ApS 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,44

Gosh Cosmetics A/S 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,44

Procter & Gamble Danmark ApS 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,81

Yves Rocher Suède AB 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,64

Gun-Britt Coiffure ApS 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,64

McNeil Denmark ApS 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,64

Orkla Care A/S 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,49

Philips Danmark A/S 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,49

DermaPharm A/S 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,49

Alliance Boots Plc 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,49

Salling Group A/S - - - - - 0,6 0,36

Tjellesen A/S, E 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25

Fusion Brands Inc 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,16

Coop Danmark A/S 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,16

Société Bic SA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,16

Pfizer ApS 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,16

IdHAIR Co A/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,09

Stuhr Beauty & Care A/S 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,09

Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,09

Apotekernes Amba 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,04

Stafford-Miller Ltd 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04

Spa Supply A/S 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04

Aldi Holding ApS 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04

Nu Skin Enterprises Inc 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04

Cosnova GmbH - 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,04

Cacharel & Cie, Parfums 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04

Burberry Danmark A/S 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,04

Lidl Danmark K/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,04

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Danmark A/S - - - 0,1 0,1 0,1 0,01

H&M Hennes & Mauritz A/S - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Gucci Co 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Galderma Nordic AB 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Antula Healthcare AB 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Rema 1000 Danmark A/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Paul Mitchell Systems A/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Australian Bodycare A/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Aloe Vera Group ApS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Amway Danmark ApS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Goldwell A/S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01

Cederroth A/S 0,2 0,2 0 0 0 0 0

Allison A/S 0 0 0 0 0 0 0

Dansk Supermarked A/S 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 - 0

Blumøller A/S - - - - - - 0

Jordan AS - - - - - - 0

Unicare A/S - - - - - - 0

Other Private Label* 2,1 2 1,9 1,9 1,9 1,9 0,90

Others** 12,4 11,9 11,2 11 10,8 10,7 2,29

Total 100 100 100 100 100 100 719,84

Bilag 

Bilag 1 - 

Markedsandel 
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* Other private label antages at indeholde 4 virksomheder med 0,475 hver i markedsandel. 

** Others antages at indeholde 50 virksomheder med 0,214 hver i markedsandel.112 

 

Bilag 2 – Risikofri rente 

113 

  

 
112 https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab - 13-04-2020 - Beauty and 
personal care in Denmark 
113 https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp - 30-03-2020 10-årig statsobligation 2015 

M03 – 2019 M03. 

https://www-portal-euromonitor-com.esc-web.lib.cbs.dk:8443/portal/Analysis/Tab
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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Bilag 3 - Indekstal 

 

 

Resultatopgørelse 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Nettoomsætning 102 100 101 100 100

Vareforbrug 104 102 101 99 100

Bruttoresultat 100 97 101 101 100

Andre eksterne omkostninger 121 109 103 101 100

Personaleomkostninger 110 108 107 102 100

Af- og nedskrivninger 124 123 108 103 100

Resultat af primær drift 69 70 90 98 100

Årets resultat 77 82 100 107 100

LANGFRISTEDE AKTIVER 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Goodwill 104 101 101 100 100

Varemærker og navnerettigheder 49 56 71 85 100

Andre immaterielle aktiver 190 134 123 95 100

Immaterielle aktiver i alt 98 96 98 98 100

Grunde og bygninger 88 89 94 98 100

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 172 143 131 127 100

Indretning af lejede lokaler 124 85 89 74 100

Materielle aktiver i alt 118 106 106 105 100

Kapitalandele i associeret virksomhed

Udskudte skatteaktiver 0 110 98 89 100

Deposita 118 112 110 102 100

Andre værdipapirer og kapitalandele 54 54 54 69 100

Andre langfristede aktiver i alt 79 110 105 97 100

Langfristede aktiver i alt 99 97 98 98 100

KORTFRISTEDE AKTIVER

Varebeholdninger 119 113 105 100 100

Tilgodehavender fra salg 33 21 60 86 100

Tilgodehavende selskabsskat 46 100 101 115 100

Andre tilgodehavender 3465 258 438 173 100

Periodeafgrænsningsposter 169 121 89 125 100

Likvide beholdninger 388 208 80 168 100

Kortfristede aktiver i alt 130 113 102 106 100

AKTIVER I ALT 104 99 99 100 100
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114 

Bilag 4 – Reformuleret balance 

 

 
114 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 12-04-2020 

PASSIVER 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Aktiekapital 94 94 96 99 100

Overkurs ved emission 0 0 0 100 100

Reserve for sikringstransaktioner

Reserve for valutakursregulering 100 100 100 100 100

Reserve for egne aktier 39 86 216 160 100

Overført totalindkomst 414 391 400 108 100

Foreslået udbytte for regnskabsåret 49 102 105 107 100

Egenkapital i alt 101 99 97 101 100

Udskudt skat 79 80 90 94 100

Betinget købsvederlag

Anden gæld 0 0 47 81 100

Kreditinstitutter 107 100 96 96 100

Langfristede forpligtelser i alt 102 96 94 95 100

Kreditinstitutter 0 0 124 0 100

Forudbetalinger fra kunder 110 113 111 106 100

Leverandørgæld 128 116 118 117 100

Anden gæld 120 112 101 102 100

Kortfristede forpligtelser i alt 116 109 114 106 100

Forpligtelser i alt 107 100 100 99 100

PASSIVER I ALT 104 99 99 100 100

Mio. DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Driftsaktiver (OA)

Goodwill 3.838 3.736 3.735 3.691 3.691 3.685

Varemærker og navnerettigheder 248 288 362 436 510 584

Andre immaterielle aktiver 82 58 53 41 43 41

Andelsbeviser 0 0 0 0 0 4

Grunde og bygninger 86 88 93 97 99 101

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 92 76 70 67 53 51

Indretning af lejede lokaler 17 12 12 10 14 21

Kapitalandele i associeret virksomhed 1 0 0 0 0 0

Udskudte skatteaktiver 0 20 18 16 18 16

Deposita 43 41 40 37 36 35

Andre værdipapirer og kapitalandele 1 1 1 1 1 1

Varebeholdninger 786 749 693 663 662 607

Tilgodehavender fra salg 11 7 21 30 34 54

Tilgodehavende selskabsskat 52 112 113 130 112 116

Andre tilgodehavender 90 7 11 5 3 10

Periodeafgrænsningsposter 32 23 17 24 19 22

Driftsaktiver (OA) i alt 5.378 5.217 5.237 5.245 5.295 5.348

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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Driftsforpligtelser (OL)

Udskudt skat 209 211 237 248 264 298

Betinget købsvederlag 15 0 0 0 0 0

Anden gæld 0 0 13 23 28 13

Forudbetalinger fra kunder 156 160 157 150 141 130

Leverandørgæld 638 579 588 584 500 530

Anden gæld 185 173 156 159 155 155

Driftsforpligtelser (OL) i alt 1.204 1.124 1.150 1.164 1.087 1.125

Netto driftsaktiver (NDA) 4.174 4.093 4.088 4.082 4.208 4.223

Netto finansielle forpligtelser (NFO)

Kreditinstitutter langfristet 1.665 1.558 1.492 1.494 1.561 1.763

Kreditinstitutter kortfristet 0 0 56 0 45 0

Netto finansielle forpligtelser (NFO) i alt 1.665 1.558 1.548 1.494 1.606 1.763

Netto finansielle aktiver (NFA)

   Likvide beholdninger 161 86 33 70 42 140

Netto finansielle aktiver (NFA) i alt 161 86 33 70 42 140

Netto finansielle forpligtelser (NFO) i alt 1.504 1.472 1.515 1.424 1.564 1.623

Egenkapital (CSE) 2.670 2.621 2.573 2.658 2.644 2.600

Mio. DKK 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2014/15

OA 5.378 5.217 5.237 5.245 5.295 5.348

(OL) 1.204 1.124 1.150 1.164 1.087 1.125

NOA 4.174 4.093 4.088 4.082 4.208 4.223

FO 1.665 1.558 1.548 1.494 1.606 1.763

FA 161 86 33 70 42 140

(NFO) 1.504 1.472 1.515 1.424 1.564 1.623

EK 2.670 2.621 2.573 2.658 2.644 2.600

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Gns. OA 5.298 5.227 5.241 5.270 5.321

Gns. FA 124 60 52 56 91

Gns. FO 1.612 1.553 1.521 1.550 1.684

Gns. OL 1.164 1.137 1.157 1.125 1.106

Gns. Leverandørgæld 0 7 18 25 21
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Bilag 5 – Reformuleret resultatopgørelse 

116 

 
115 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 12-04-2020 
116 https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-
15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf – 12-04-2020 

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Gns. NDA 4.133 4.090 4.085 4.145 4.215

Gns. NFO 1.488 1.493 1.469 1.494 1.594

Gns. EK 2.645 2.597 2.615 2.651 2.622

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Nettoomsætning 3.541 3.465 3.511 3.471 3.475

Vareforbrug -1.953 -1.916 -1.899 -1.867 -1.880

Andre eksterne omkostninger -355 -320 -302 -296 -292

Personaleomkostninger -704 -695 -690 -656 -642

Af- og nedskrivninger -166 -166 -145 -139 -134

Driftsoverskud fra salg før skat 363,3 369 475 514 526

   Skat af årets resultat 79 69 98 113 121

  + Skattefordel 5 4 9 8 15

  - Skat allokeret til andet driftsoverskud 0 0 0 0 0

 = Skat på driftsoverskud fra salg 84 73 106 121 137

Driftsoverskud fra salg efter skat 280 296 369 393 390

    Værdireg. af sikringsinstrument -3 0 0 0 0

    Skat af værdiregulering 1 0 0 0 0

    Overførsler * 0 0 0 0 0

Resultatandele efter skat i associeret virksomhed 0 0 0 0 0

Driftsoverskud fra andre poster efter skat -2 0 0 0 0

Driftsoverskud i alt 277 296 369 393 390

Finansielle omkostninger -25 -31 -48 -44 -65

Finansielle indtægter 3 11 10 7 0

Netto renteomkostninger før skat -22 -20 -39 -37 -65

Skattefordel -5 -4 -9 -8 -15

Netto renteomkostninger efter skat -17 -15 -30 -28 -49

Totalindkomst 260,50 280 339 365 340

Mio. DKK

https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
https://investor.matas.dk/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2019/05/28/2-31-15/Matas%20%C3%A5rsrapport%202018_19%20DK.pdf
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Bilag 6 – Reformuleret egenkapitalopgørelse 

117 

Bilag 7 – Omkostninger i procent af omsætning 

118 
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Mio. kr. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Primo saldo 2.620,9 2.572,5 2.658,3 2.643,5 2.599,9

Transaktioner med ejere

     Udbytte udbetalt -237,1 -237,1 -245,8 -232,0 -223,8

     Udbytte egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Afgang egne aktier vedr Firtal 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Kapitalnedsættelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Aktiebaseret vederlæggelse 5,6 5,2 8,4 3,2 2,3

     Køb af egne aktier 0,0 0,0 -180,6 -120,9 -75,2

     Udnyttelse af aktieoptioner 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

     Tilbagekøb af aktieprogram 0,0 0,0 -6,6 0,0 0,0

-211,5 -231,9 -424,5 -349,7 -296,7

Totalindkomst

    Værdireg. af sikringsinstrument -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0

    Skat af værdiregulering 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

    Årets resultat 263 280,3 338,7 364,5 340,3

    Overførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260,5 280,3 338,7 364,5 340,3

Ultimo saldo 2.669,9 2.620,9 2.572,5 2.658,3 2.643,5

Niveau 3 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

PM-drivere (%)

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Vareforbrug 55,1% 55,3% 54,1% 53,8% 54,1%

Andre eksterne omkostninger 10,0% 9,2% 8,6% 8,5% 8,4%

Personaleomkostninger 19,9% 20,1% 19,6% 18,9% 18,5%

Af- og nedskrivninger 4,7% 4,8% 4,1% 4,0% 3,9%

PM salg før skat 10,3% 10,6% 13,5% 14,8% 15,1%

Skatteomkostninger 2,4% 2,1% 3,0% 3,5% 3,9%

PM salg (efter skat) 7,9% 8,5% 10,5% 11,3% 11,2%

PM andre poster (efter skat) -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PM 7,8% 8,5% 10,5% 11,3% 11,2%

Effektiv skatteprocent 23,0% 19,9% 22,4% 23,5% 26,0%
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EVA - scenarie 1 2018/19A 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T

NOPAT 282,68    276,32    280,88    287,54    295,10    302,48      

Investeret kapital primo 4.174,00 4.241,32 4.255,46 4.298,02 4.353,64 4.410,59   

WACC 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01%

Kapitalomkostninger 208,93    212,30    213,00    215,13    217,92    220,77      

EVA 73,76      64,02      67,88      72,40      77,18      81,71        

Diskontering 1,05        1,10        1,16        1,22        1,28        

PV EVA 70,24      58,06      58,63      59,55      60,46      

PV EVA budgetperiode 306,94      

PV EVA terminalperiode 2.554,71   

Investeret kapital 4.174,00   

Total virksomhedsværdi 7.035,66   

Fremmedkapital 40% 2.814,26   

Værdi af EK 4.221,39   

Værdi pr. aktie (38 mio. stk.) 111,09      

EVA - scenarie 2 2018/19A 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T

NOPAT 279,50    271,11    263,17    261,81    264,73    271,35      

Investeret kapital primo 4.174,00 4.270,39 4.293,83 4.250,89 4.262,67 4.317,22   

WACC 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01%

Kapitalomkostninger 208,93    213,75    214,92    212,78    213,37    216,10      

EVA 70,57      57,36      48,25      49,04      51,37      55,25        

Diskontering 1,05        1,10        1,16        1,22        1,28        

PV EVA 67,21      52,02      41,67      40,33      40,24      

PV EVA budgetperiode 241,47    

PV EVA terminalperiode 1.727,52 

Investeret kapital 4.174,00 

Total virksomhedsværdi 6.142,99 

Fremmedkapital 40% 2.457,20 

Værdi af EK 3.685,80 

Værdi pr. aktie (38 mio. stk.) 96,99      
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EVA - uden COVID-19 2018/19A 2019/20B 2020/21B 2021/22B 2022/23B 2023/24B 2024/25T

NOPAT 284,06    294,00    303,99    312,71    320,94    328,96      

Investeret kapital primo 4.174,00 4.118,25 4.310,83 4.440,15 4.521,97 4.687,69   

WACC 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01% 5,01%

Kapitalomkostninger 208,93    206,14    215,78    222,25    226,34    234,64      

EVA 75,13      87,86      88,21      90,46      94,59      94,32        

Diskontering 1,05        1,10        1,16        1,22        1,28        

PV EVA 71,55      79,68      76,19      74,41      74,10      

PV EVA budgetperiode 375,93      

PV EVA terminalperiode 2.948,97   

Investeret kapital 4.174,00   

Total virksomhedsværdi 7.498,89   

Fremmedkapital 40% 2.999,56   

Værdi af EK 4.499,34   

Værdi pr. aktie (38 mio. stk.) 118,40      
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