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1. Indledning 
Detailvirksomheden Matas A/S sælger produkter inden for skønhedspleje, personlig pleje og sundhed. 

Selskabet har de seneste år fået hård konkurrence på markedet, særligt discountkæden Normal A/S og 

supermarkederne er væsentlige aktører på markedet. Dette sætter priserne under pres, og har haft en stor 

effekt på Matas omsætning og indtjening (Berlingske, 2017). Desuden har danskerne ligesom i resten af 

verden ændret købsvaner, idet de er blevet mere og mere digitale, og som følge heraf foretager en 

betydelig del af indkøb online. Denne udvikling er beskrevet i (Dansk Erhverv, 2020). Den digitale udvikling 

har tiltrukket mange nye online udbydere, onlinemarkedet er som følge heraf vokset markant, mens det 

fysiske butikssalg står stille (Finans, 2019). Det har påvirket Matas negativt, at de mange nye udbydere har 

øget konkurrencen på markedet og presset priserne på produkterne yderligere. 

Matas har, nærmest siden selskabets børsnotering i juni 2013 (Matas A/S, 2020), haft en faldende 

aktiekurs. Udviklingen, som fremgår af figur 1, har medført, at aktiekursen og værdien af Matas egenkapital 

er blevet væsentlig mindre ved afslutningen af årsregnskabet for 2018/19, sammenlignet med værdien ved 

børsnoteringen i 2013. Det fremgår af figur 1, at Matas per 29/3-20, som er den sidste hverdag i måneden, 

har en aktiekurs på kr. 65,80. I tilfælde af at aktionærerne ønsker at sælge hele virksomheden Matas, 

afspejler markedsværdien af egenkapitalen og børskursen ikke nødvendigvis den reelle værdi i en 

salgssituation, da den er særligt præget af aktionærernes forventninger til selskabet. Dette er et problem 

for aktionærerne i en eventuel salgssituation. Matas A/S vil i opgaven blive omtalt som Matas. 

 
Figur 1: Matas kursudvikling siden børnoteringen i 2013. Kilde: (Euroinvestor, 2020) 

Målgruppe: Udover lærer og censor, henvender opgaven sig til aktionærer i Matas, da de kan have en 

interesse i, at kende den reelle værdien af selskabet i en salgssituation. Opgaven henvender sig også til 

eventuelle købere af Matas, der kan have en interesse i at kende den reelle værdi af Matas.  
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1.1 Problemstilling 
Aktiekursen på Euroinvestor afspejler værdien for én aktie, mens den beregnede værdi i værdiansættelsen, 

kan anvendes hvis en given person ønsker at opkøbe hele Matas selskabskapital af aktionærerne. Hvis 

aktionærerne står over for et eventuelt salg af Matas er det et problem, hvis de ikke kender den reelle 

værdi, da det kan resultere i, at de sælger på et forkert grundlag. For at beregne den reelle værdi af Matas 

ved et eventuelt salg, er det nødvendigt, at foretage en værdiansættelse af selskabet. Værdiansættelse 

med DCF-modellen vurderes mest hensigtsmæssig, hvor værdien beregnes på baggrund af den forventelige 

udvikling i Matas finansielle værdidrivere. Der er mange faktorer der påvirker værdien af Matas, både 

internt i Matas, samt eksternt i samfundet og branchen, disse forhold skal analyseres for at kunne beregne 

værdien. Ligeledes skal den historiske økonomiske udvikling analyseres for at få så præcis en værdi af 

Matas som muligt.  

 

1.2 Problemformulering 
Hvilke strategiske samt finansielle forhold har indflydelse på værdiansættelsen af Matas A/S, og hvad er 

værdien af selskabet i en eventuel salgssituation? 

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilke eksterne og interne strategiske forhold har væsentlig indflydelse på 

værdien af Matas? 

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvordan har Matas’ rentabilitet og risiko udviklet sig over de seneste 6 år? 

Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvordan forventes Matas at udvikle sig i fremtiden, og hvilken effekt har det på 

deres værdidrivere? 

Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvor følsom er værdien af Matas A/S overfor ændringer i forskellige variable? 

 

1.3 Afgrænsning 

Opgaven afgrænses til, at anvende data der er offentligt tilgængelige, herunder Matas årsrapporter 

indhentet fra virk.dk, relevant information indhentet fra Matas hjemmeside (matas.dk), relevante bøger, 

samt relevante artikler og rapporter hentet fra internettet. Der afgrænses til at analysere data på 

koncernniveau for Matas, da Matas koncernen primært er baseret på detailhandel på skønheds- og 

helsemarkedet. Analysen af de historiske finansielle drivere afgrænses til, at tage udgangspunkt 

årsrapporterne fra 2013/14, hvor Matas blev børsnoteret, til årsrapporten 2018/19, som er den senest 

offentlig tilgængelige årsrapport. De kvalitative data til brug for den strategiske analyse vil blive indhentet 
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frem til udarbejdelsen af opgaven, da det medfører en mere retvisende værdi af Matas ved et eventuelt 

salg. I analysen af de fremtidige finansielle drivere afgrænses der til en budgetperiode på 5 år. 

Der er generelt i opgaven afgrænset fra forhold vedrørende Covid-19, da dette er en enkeltstående 

begivenhed, som påvirker alle brancher. Ydermere har Covid-19 først for alvor påvirket dansk økonomi 

meget sent i skriveprocessen. Det betyder, at det ikke er muligt at foretage finansielle analyser på konkrete 

tal om påvirkningen af Covid-19. 

Det fremgår af ”begivenheder efter balancedagen”, at Matas d. 28. maj 2019 har indgået aftale om opkøb 

af Kosmolet A/S, herefter Kosmolet. Der afgrænses for at indregne opkøbet i værdiansættelsen, da opkøbet 

er sket efter aflæggelsen af den senest anvendte årsrapport i opgaven og det ikke er muligt at finde de 

præcise værdier vedrørende opkøbet der bør indregnes. 

Regnskabsanalysen afgrænses til at have fokus på relevante regnskabsposter, samt beregne og analysere 

de nøgletal der er relevante i forbindelse med værdiansættelsen af Matas. Budgetteringen udarbejdes ikke 

per post, men på sammenhængen poster. 

Der er afgrænset til kun at beregne Matas værdi ud fra en kapitalbaseret værdiansættelsesmodel, da det 

ikke er muligt at finde sammenlignelige børsnoteret konkurrenter til Matas, hvorfor det ikke har været 

muligt at supplere værdiansættelsen med en relativ værdiansættelsesmodel (multipel).  

 

1.4 Metode og undersøgelsesdesign 
Det er en deduktiv opgave, da der anvendes relevante teoretiske modeller for at opnå resultatet.  

Første del af opgaven er et indledende afsnit med præsentation af problemet og problemformulering, 

afgrænsning, metode, kildekritik samt præsentation af virksomheden og dens produkter. Dernæst følger 

opgaveteksten, hvor de fire underspøgsmål besvares med formålet om at besvare problemformuleringen. 

Slutteligt udarbejdes en konklusion af resultaterne samt perspektivering.  

Selve opgaveteksten er inddelt i fire afsnit: en strategisk analyse, regnskabsanalyse, budgettering og 

værdiansættelse og følsomhedsanalyse. De fire afsnit knytter sig til de fire undersøgelsesspørgsmål, hvor 

den anvendte metode og undersøgelsesdesign vil blive præciseret nedenfor.   

Undersøgelsesspørgsmål 1: Hvilke eksterne og interne strategiske forhold har væsentlig indflydelse på 

værdien af Matas? 
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Undersøgelsesdesign/metode: Undersøgelsesspørgsmålet dækker over den strategiske analyse af de 

interne og eksterne forhold, og tager udgangspunkt i undersøgelsesdesignet ”casestudie”. Der anvendes 

kvalitative data til at undersøge den konkrete ”Case”, Matas. De kvalitative data består af bløde data, der 

ikke er målbare og bygger på subjektivitet. Det er derfor ekstra vigtigt at være kritisk overfor de anvendte 

kilder. Matas årsrapport anvendes som kilde mange steder i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet, hvor 

ledelsen har en særlig interesse i at skabe positivitet omkring selskabet, det er derfor vigtigt at være kritisk.  

Der anvendes sekundære data i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet, da de dataene er indhentet fra 

årsrapporter, hjemmesider, rapporter, artikler med videre, som er udarbejdet med et andet formål end 

besvarelsen af problemformuleringen i denne opgave. Desuden anvendes der mange forskellige kilder for, 

at understøtte eventuelle antagelser og dermed skabe større objektivitet omkring resultaterne. 

I besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet er der en række figurer der bygger på primære data, da de er 

udarbejdet med egen tilvirkning specifikt til denne opgave. Figurerne er udarbejdet på baggrund af 

sekundære data indhentet fra eksterne kilder. Enkelte af figurerne er sekundære data, da de er uden egen 

tilvirkning, men blot indhentet fra eksterne kilder. Der er både figurer med kvantitative og kvalitative data.  

I analysen af de eksterne forhold anvendes følgende modeller: PESTEL samt Porters Five Forces. Mens 

følgende modeller anvendes til den interne analyse: værdikædeanalyse, generiske strategier og Ansoff’s 

vækstmatrice. Modeller er relevante for opgaven, da de giver et godt indblik i, hvilke forhold der har haft 

væsentlig indflydelse på Matas, samt hvilke forhold der vil påvirke den fremtidige værdi af selskabet.  

Både den eksterne og interne analyse afsluttes med en delkonklusion. 

Undersøgelsesspørgsmål 2: Hvordan har Matas’ rentabilitet og risiko udviklet sig over de seneste 6 år? 

Undersøgelsesdesign/metode: Analysen bygger på det dynamiske undersøgelsesdesign, idet der anvendes 

kvantitative data i regnskabsanalysen. De kvantitative data repræsenterer hårde, målbare data.  

Regnskabsanalysen bygger på kvantitative sekundære data indhentet fra Matas årsrapporter, der omskrives 

og reformuleres til analyseformålet, og anvendes som primære data i beregningen af rentabilitetsnøgletal 

samt risikonøgletal for de seneste 6 regnskabsår. Der anvendes kvalitative data til at udlede og korrigere 

regnskabsmæssig støj i reformuleringerne, samt til beskrivelse af selskabets risikostyring.  

Regnskabsanalysen afsluttes med en delkonklusion. 

Som opsamling på underspørgsmål 1 og 2 udarbejdes en SWOT-analyse, for at give et overblik over de 

væsentligste finansielle og ikke finansielle værdidrivere, der har indflydelse på værdien af Matas og vil 
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påvirke den fremtidige værdi af selskabet. De væsentligste finansielle og ikke finansielle værdidrivere 

anvendes i budgetteringen af den fremtidige værdi af Matas.   

Undersøgelsesspørgsmål 3: Hvordan forventes Matas at udvikle sig i fremtiden, og hvilken effekt har det på 

deres værdidrivere? 

Undersøgelsesdesign/metode: I undersøgelsesspørgsmålet anvendes det dynamiske undersøgelsesdesign. 

Dog er formålet i dette spørgsmål, at forecaste Matas fremtidige værdidrivere der skal anvendes i 

værdiansættelsen. Budgetteringen tager udgangspunkt i de historiske værdidrivere, samt den strategiske 

analyse i undersøgelsesspørgsmål 1 og regnskabsanalysen i undersøgelsesspørgsmål 2.  

I besvarelsen anvendes der primære data, da forholdene i undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 er udledt 

specifikt til besvarelse af denne opgaves problemformulering. Derudover anvendes der sekundære data fra 

eksterne kilder for, at underbygge antagelser om de fremtidige finansielle værdidrivere.  

Budgetteringen afsluttes med en delkonklusion.  

Undersøgelsesspørgsmål 4: Hvor følsom er værdien af Matas A/S overfor ændringer i forskellige variable? 

Undersøgelsesdesign/metode: Beregningen af Matas værdi bygger på det statiske undersøgelsesdesign, da 

værdien undersøges på et bestemt tidspunkt. Værdien er et øjebliksbillede og kan være ændret kort efter. 

Til at beregne værdien af Matas anvendes DCF-modellen, idet den vurderes at være den bedste i denne 

forbindelse, hvilket vil blive uddybet i opgaveteksten. Udover de budgetterede tal, indgår WACC og g i 

beregningen af Matas værdi i DCF-modellen. Disse variable udledes på baggrund af sekundære data.  

Da variablerne i DCF-modellen bygger på antagelser og ikke kendte værdier, er der stor sandsynlighed for 

afvigelser i de antagende værdier. Der udarbejdes en følsomhedsanalyse der skal belyse effekten på 

selskabets værdi  i tilfælde af ændringerne i variablerne. 

Værdiansættelsen afsluttes med en delkonklusion.  

 

1.5 Kildekritik 
De anvendte kilder i opgaven består af fagbøger, artikler, rapporter, internethjemmesider, Matas 

årsrapporter og information indhentet fra Matas egen hjemmeside. Matas årsrapport samt deres 

hjemmeside bærer i høj grad præg af ledelsen og selskabets subjektive holdninger, hvorfor det i opgaven er 

vigtigt at være kritisk overfor den indhentede information herfra.  
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De anvendte artikler, rapporter og internethjemmesider er nøje udvalgt ud fra deres reliabilitet og 

objektivitet. Desuden er de vurderet ud fra om det er aktuel information, eller kilderne er forældet, altså 

hvor valide de er. De anvendte fagbøger vurderes som objektive og pålidelige kilder, hvor det også er 

kontrolleret, at den faglige information fortsat er aktuel.  

Validiteten af de anvendte kilder vurderes at være forholdsvis høj, da de anvendte kilder i opgaven anses at 

være relevante og gyldige for besvarelsen af opgaven. Det ville dog øge validiteten, hvis der havde været 

direkte kontakt til professionelle på markedet samt Matas, idet det ville være direkte kilder, der henvendte 

sig specifikt til opgaven. Desuden ville det øge validiteten af regnskabsanalysen, hvis det havde været 

muligt at få intern indsigt i regnskabstallene, og kendskab til de enkelte poster sammensætning. 

Tilstrækkeligheden af kilder vurderes at være høj, idet der er anvendt mange forskellige kilder i 

besvarelsen. For eksempel er der forsøgt at finde 14 forskellige kilder, hvoraf der er fundet 5 kilder der 

anvendes til at beregne en gennemsnitlig betaværdi. Dette fremfor udelukkende at anvende 1 kilde, hvilket 

øger tilstrækkeligheden. Desuden underbygges de fleste argumenter i opgaven af en ekstern kilde.  

 

1.6 Virksomhedsbeskrivelse 
Matas (MATerialisternes AktieSelskab) blev grundlagt i 1949, af en gruppe materialister der fandt ud af, at 

det var fordelagtigt at slå sig sammen med andre materialister, for at indkøbe større ordrer og på den måde 

få rabataftaler af deres leverandører. Samarbejdet mellem materialisterne blev en stor succes og i første 

regnskabsår solgte de for kr. 537.000, hvor de endte med et underskud på kr. 24,50, der er det eneste 

underskud i Matas historie (Matas A/S, 2020).  

I 1956 kom selskabets første logo, og året efter udarbejdede selskabet en ”grundlov” med regler for 

indholdet i Matas produkter, samt krav til emballage og kvalitet. I 1967 blev deres populære stribedesign 

udviklet, som er en populær produktgruppe, der har været en succes for Matas. I 1974 blev helseprodukter 

en stor del af forbrugernes hverdag, hvorfor Matas introducerede ”Vital shoppen”. I 90’erne bredte 

interessen for miljøet sig, og det blev muligt for forbrugerne at returnere emballage i Matas, der oprettede 

”Matas Retursystem” og derigennem forsøgte at sikre genbrug. I 2005 blev produktgruppen ”MediCare” 

lanceret, og i 2006 modtog selskabet et købstilbud fra CVC Capital Partners, som flertallet af aktionærerne i 

selskabet stemte for, hvilket medførte en ændring i ejerstrukturen (Matas A/S, 2020). 

I 2010 blev kundeklubben ”Club Matas” lanceret, der sidenhen har været en kæmpe succes for selskabet, 

både i forhold til at skabe loyale kunder samt markedsføre sig selv igennem samarbejdspartnere i andre 

brancher. I 2011 indgik selskabet i et samarbejde med en apoteker om medicinudlevering i enkelte af 
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selskabets butikker, som i løbet af år 2012 havde udviklet sig til i alt 50 butikker. Samme år rundede Club 

Matas over 1 millioner medlemmer, hvilket fik Matas til at udvikle B2C loyalitetsprogrammet ”ClubM”. I 

2013 lancerede selskabet stylingskonceptet ”Stylebox by Matas”, der både bestod af frisørsalon og salg af 

produkter indenfor hårpleje, makeup og negle. Den 28. juni samme år blev Matas børsnoteret på 

Fondsbørsen og fik omkring 12.000 nye aktionærer (Matas A/S, 2020).  

I 2016 åbnede Matas en shop-i-shop butik, der lå under samme tag som et apotek. I 2017 fik Matas en ny 

administrerende direktør, som øgede selskabets fokus på digitaliseringen og væksten på onlinemarkedet. I 

2018 var der ikke længere privatejede selskaber, alle Matas’ butikker blev samlet i Matas A/S. Samme år 

blev strategien ”Et Fornyet Matas” lanceret, med fokus på vækst i såvel fysiske butikker samt 

onlineshoppen, som Matas frem mod 2022/23 har planer om at investere mio. kr. 600 i. Derudover øgede 

Matas fokusset på grønne produkter, blandt andet igennem produktserien ”Matas Natur” samt ved 

indgåelse af aftale om opkøb af Firtal Group, der specialiserer sig indenfor salg af helse- og velvære 

produkter online. I 2019 indgår Matas aftale om opkøb af deres leverandør Kosmolet A/S, der er 

grundlægger af det mest populære makeup brand i Matas ”Nilens Jord” (Matas A/S, 2020).  

1.6.1 Produkter 

Matas har et bredt og dybt produktsortiment indenfor skønhed, personlig pleje og helse. Selskabet rammer 

en bred målgruppe, da de sælger mange forskellige produkter i forskellige varianter, samt produkter i en 

høj kvalitet til en høj pris og produkter i en lav kvalitet til en lav pris. Selskabets væsentligste produkter kan 

deles op i 4 forskellige grupper (Matas A/S, 2019).  

Beauty: dækker over skønhedsprodukter og produkter til personlig pleje, som primært består af parfumer, 

kosmetik og produkter til hud- og hårpleje. Matas skønhedsprodukter dækker både over luksuriøse- og 

hverdagsprodukter. I årsregnskabet for 2018/19 udgjorde beauty produkterne 71% af Matas samlede 

omsætning. Salget af beauty produkter er fra 2017/18 til 2018/19 steget med 1,7% (Matas A/S, 2019).  

Vital: dækker over vitaminer, kosttilskud, specielle fødevarer og naturlige lægemidler, som udgjorde 14% af 

omsætninger i årsregnskabet for 2018/19. Salget af vitale produkter er fra 2017/18 til 2018/19 steget med 

12,6% (Matas A/S, 2019). 

Material: består af husholdningsprodukter og produkter til personlig pleje, som blandt andet dækker over 

rengøringsartikler, produkter til babypleje og fodpleje, samt sportsprodukter. Material står for 9% af Matas 

samlede omsætning. Salget indenfor denne produktgruppe er steget med 1,2% fra 2017/18 til 2018/19 

(Matas A/S, 2019).  
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MediCare: er håndkøbsmedicin, helbreds- og sygeplejeprodukter med videre. Medicare udgjorde 5% af 

Matas samlede omsætning i årsregnskabet for 2018/19. Salget af medicare produkter faldt med 0,7% i 

2018/19 i forhold til 2017/18 (Matas A/S, 2019). 

 

2. Strategisk analyse 

I den strategiske analyse, analyseres eksterne og interne forhold med væsentlig påvirkning på Matas værdi. 

Eksterne forhold 

2.1 PESTEL 
Formålet med PESTEL-analysen er, at give et overblik over de væsentligste makrofaktorer der påvirker 

skønheds- og helsebranchen og har væsentlig indflydelse på Matas indtjening. Analysen giver et overblik 

over historiske makroforhold, der har haft betydning for Matas indtjening, med henblik på at vurdere den 

sandsynlige udvikling i markedsforhold og indtjening for Matas i fremtiden. Med andre ord skal den 

forventede fremtidige udvikling i forholdene anvendes i budgetteringen. Matas er nødt til at tilpasse sig 

forholdende i PESTEL, da de sjældent påvirkes af selskabet selv (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & 

Regnér, Macroenvironment analysis, 2017). Analysen tager udgangspunkt i de væsentligste makrofaktorer.  

Politiske forhold 

Under politiske forhold spiller erhvervspolitik en vigtig rolle. Den danske regering iværksatte i januar 2018 

en ny strategi for den digitale vækst i Danmark. Formålet var at skabe vækst og velstand i samfundet. Der 

blev på det digitale topmøde i marts 2019, gjort status på den digitale strategi. Strategien indeholder 38 

initiativer, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt for virksomhederne, at sælge, eksportere og 

markedsføre deres produkter online. Frem mod 2025 har regeringen afsat 1 mia. kr. til strategien, som i 

fremtiden forventes at have en positiv effekt og dermed øge onlinesalget yderligere (Erhvervsministeriet, 

2019). Den politiske opbakning af onlinesalget påvirker mange virksomheder, inklusive Matas, da en 

stigning i onlinesalget alt andet lige vil reducere butikssalget. Matas er derfor nødt til, at have stor fokus på 

deres onlineshop matas.dk for at opretholde omsætningen. 

Økonomiske forhold 

Matas sælger produkter indenfor skønhedspleje, personlig pleje og sundhed, hvor forbrugernes disponible 

indkomst har væsentlig betydning for deres købsadfærd. Teoretisk siges det, at når forbrugernes disponible 

indkomst stiger, vil deres forbrug af luksusvarer stige, og modsat vil en faldende disponibel indkomst 
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mindske forbrug af luksusvarer og øge behovet for opsparing. I Danmark er forbruget steget relativt lidt i 

forhold til stigningen i den disponible indkomst. Den økonomiske vækst og stigende BNP, samt lave 

ledighedsprocent på markedet (Danmarks statistik, 2020), har blot fået danskerne til at spare meget mere 

op (Arbejdernes Landsbank, 2019). For hver kr. 100 danskerne for udbetalt sparer de kr. 7 op, mens der før 

finanskrisen blev lånt 3 kr. ekstra for hver 100 kr. der blev udbetalt (Arbejdernes Landsbank, 2019).   

Renteniveauet er ekstrem lavt i Danmark hvilket påvirker danskernes forbrug, da lave r-enter gør det 

mindre attraktivt at have penge stående i banken, samtidig med at det gør det mere attraktivt at låne 

penge. Forbruget af produkter indenfor skønhedspleje, personlig pleje og sundhed, er derfor mere 

attraktivt i tider med økonomisk vækst samt et lavt renteniveau, hvilket der har været i Danmark de 

seneste år og forventes fortsat at være i fremtiden (Politiken, 2019). 

Sociale og kulturelle forhold 

De danske forbrugere har i de seneste år ændret deres forbrugsvaner markant, hvor onlinehandel, 

bæredygtighed og klima spiller en større og større rolle for den enkelte forbruger. Forbrugerne har øget 

fokus på, hvad de udsætter deres krop for, og hvordan produktionen og produktet påvirker miljøet. 

Forbrugerne køber derfor gerne et dyrere produkt for, at sikre sig at det er bæredygtigt og klimavenligt 

(Berlingske, 2019). Det fremgår af en artikel i Berlingske, at Danmark er det land i verden, hvor forbrugerne 

går mest op i at være klimabevidst. Yderligere fremgår at det særligt er de unge der er bevidste om klimaet 

(Berlingske, 2019). En undersøgelse af Retail Institute Scandinavia med 1.217 respondenter viser, at 74% af 

de danske forbrugere går op i, at butikkerne og produkterne er bæredygtige. Videre fremgår at hele 83% af 

forbrugere der er født efter år 2001, også kaldet ”Generation Z”, går op i bæredygtighed (Retail Institute 

Scandinavia, 2019).  

Fokusset på miljøet medfører at virksomhederne er nødt til aktivt, at vise forbrugerne de har fokus på 

samfundsansvar, herunder miljø og bæredygtige produkter. Denne udvikling har er en af årsagerne til 

Matas nye strategi ’Et fornyet Matas’, der blandt andet har stor fokus på et grønnere Matas samt deres 

onlineshop. Tiltaget er iværksat for at følge med udviklingen og dermed opretholde deres indtjening (Matas 

A/S, 2019). Matas åbnede i efteråret 2018 en Matas Natur konceptbutik i henholdsvis København og Århus, 

samt skabte større fokus omkring ”Matas Natur” produkterne på deres hjemmeside matas.dk, hvor de også 

udvidede udvalget af grønne produkter (Matas A/S, 2019). 

Herudover er den mandlige forbrugers interesse for skønhedsprodukter og produkter til personlig pleje 

også relevant at fremhæve. Den mandlige forbrugers interesse har de seneste år været stigende, og det 

fremgår af branchestatistikken for 2018, at selvom hudpleje til mænd udgør den mindste del af markedet 
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(3%), er omsætningen fra 2017 til 2018 vækstet med 13,3%. Interessen for skønhedsprodukter og 

produkter til personlig pleje vokser både hos mænd og kvinder, hvilket gør markedet attraktivt for andre 

udbydere, da der er omsætning at hente (Kosmetik- & hygienjebranchen, 2020). 

Teknologiske forhold 

Den digitale udvikling har ændret forbrugernes købsadfærd, forandret markedet og fylder mere og mere, 

dette globalt set og i høj grad i Danmark. Udviklingen har medført en markant stigning i onlinesalg, mens 

butikssalget har været uændret (Finans, 2019). Udover at forbrugerne har fået masser af 

indkøbsmuligheder online, har de også fået værktøjer til at sammenligne priser på nettet. Hvis forbrugeren 

ikke føler sig godt behandlet, har de mulighed for, nemt og hurtigt, at skrive en online anmeldelse som 

bliver let tilgængelig for alle andre forbrugere. Hvis en potentiel kunde ser de dårlige anmeldelser, vil der 

være en tendens til, at de vælger et andet sted at købe deres produkter, da det er nemt og hurtigt at finde 

et andet sted at shoppe online. Derfor betyder tillid og gode kundeoplevelser utrolig meget for 

virksomhederne (Dansk Erhverv, 2020). 

Udviklingen har medført en stigning på 30% af onlinebutikker på 5 år, hvilket øger konkurrencen på 

markedet (Finans, 2019). Matas har været nødsaget til, at fokusere mere på deres online salg for at 

fastholde deres position på markedet. Et af målene i strategien ”Et fornyet Matas” er, at blive online 

markedsleder inden årsregnskabet for 2022/23. De har i den forbindelse opkøbt Firtal Group ApS, herefter 

Firtal Group, i årsregnskabet 2018/19. Firtal Group ejer andele i selskaber, der har haft stor succes med salg 

af helse- og velvære produkter online (Matas A/S, 2019).  

Miljømæssige forhold 

Som nævnt under kulturelle og sociale forhold, er der større fokus på miljøet i Danmark. Særligt kravene 

vedrørende CSR har lagt hårdt pres på virksomhederne, hvor det i årsrapporterne for virksomheder i 

regnskabsklasse C og D er lovpligtigt at redegøre for virksomhedens samfundsansvar (KPMG, 2018). De 

lovpligtige opgørelser om samfundsansvar, er en af årsagerne til at virksomhederne øger fokusset på 

miljøet, da den offentlige årsrapport kan skabe mange negative overskrifter. Den dårlige omtale kan 

medføre utilfredse forbrugere, der vil have let til at vælge en anden virksomhed at købe produkterne hos. 

Matas har fokus på samfundsansvar, og støtter en del foreninger såsom Hjerteforeningen, Børns Vilkår, 

Kræftens bekæmpelse og Matas Miljøfond. Matas har øget deres fokus på plastspild, genbrugsprodukter og 

miljøvenlige produkter i takt med det globale og nationale fokus på miljøet (Matas A/S, 2019).  
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Lovgivningsmæssige forhold 

Emballageafgiften bliver dyrere og dyrere, hvilket fremgår af skatteministeriets hjemmeside, hvor det ses at 

afgiften på f.eks. poser af papir er steget med 20 kr. pr. kg. fra 2019 til 2020. Dette har en stor påvirkning på 

virksomhedernes adfærd (Skatteministeriet, 2019). Dog er det også blevet acceptabelt for virksomhederne, 

at tage penge for deres plastikposer på grund af den miljøbevidste forbruger.  

Der har siden 1976 været skrappe regler i EU omkring markedsføringen af kosmetik, hvor der har været 

fokus på, at produktet ikke er skadeligt. Det er virksomhedens eget ansvar, at produkterne er sikre og kun 

indeholder de indholdsstoffer der er lovlige. Virksomhederne skal sikkerhedsvurdere deres produkter, før 

de må sættes på markedet, og det er desuden ikke længere tilladt at teste kosmetik på dyr, hvilket også kan 

refereres til virksomhedens samfundsansvar. Overholdes EU reglerne ikke kan virksomheden ifaldes bøder 

(Miljø- og fødevareministeriet, 2020). 

Der er desuden en række regler vedrørende emballage, beholdere og mærkningen af produkterne 

virksomheden skal efterleve. Kosmetiske produkter er blandt andet hudcreme, sæbe og make-up, hvor der 

er krav til de oplysninger der fremgår på beholderen. Det skal blandt andet fremgå hvem producenten er, 

volumen samt en række andre ting, med henblik på at hjælpe forbrugeren. Lever virksomheden ikke op til 

disse krav, kan de ifaldes bøder (Miljø- og fødevareministeriet, 2018). 

Kritik af PESTEL: modellen kritiseres for at analysere fortiden, og ikke hvordan det vil blive i fremtiden. Men 

modellen vurderes alligevel at være et godt redskab i denne opgave, da den bedste måde at forecaste 

fremtiden på, er ved at analysere fortiden. Modellen er et godt diskussionsværktøj der fremhæver 

væsentlige makroforhold der påvirker Matas værdi, men kommer som udgangspunkt ikke med 

løsningsforslag til, hvordan selskabet kan/skal håndtere forholdene. 

 

2.2 Porters Five Forces 
Porters Five Forces analysen udarbejdes for at identificere Matas omverden på brancheniveau, samt 

beskrive konkurrenceintensiteten på skønheds- og helsemarkedet. Med andre ord anvendes analysen til, at 

måle markedsattraktiviteten og muligheden for at skabe overnormal profit i branchen (Johnson, 

Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, Industry and sector analysis, 2017).  

Potentielle konkurrenter  

Digitaliseringen har gjort det væsentligt nemmere for nye udbydere, at træde ind på skønheds- og 

helsemarkedet. Der er ikke behov for en stor opstartskapital for at åbne en onlineshop, da det ikke kræver 
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investeringer i omkostningstunge aktiver. Det er muligt at åbne en onlineshop uden personale-, husleje- og 

lokaleomkostninger. De normale omkostninger i forbindelse med åbning af en onlineshop er omkostninger 

til hjemmesiden, lager, reklame og evt. ansatte. Derudover vil der være omkostninger i forbindelse med 

stiftelse af virksomheden, alt efter om man ønsker at stifte et selskab eller en personlig ejet virksomhed. 

Der vil desuden være omkostninger i forbindelse med de varer virksomhederne køber hjem til videresalg.  

Hvis man ønsker at åbne en fysisk butik, vil der være behov for en større opstartskapital i forhold til at åbne 

en onlineshop. Ved åbning af en fysisk butik, vil der udover ovenstående være omkostninger i forbindelse 

med leje af butikslokale, inventar til butikken, personaleomkostninger og andre lokaleomkostninger.  

Det vurderes ud fra ovenstående, at der er få omkostninger ved at åbne en onlineshop, mens der er flere 

omkostninger ved at åbne en fysisk butik. Det samme er gældende i forhold til exitomkostninger. Truslen 

fra nye udbydere vurderes at være relativ høj i forbindelse med åbning af onlinebutikker, som også de 

seneste år har vækstet relativt meget. Truslen fra nye udbydere i form af en fysiske butik vurderes at være 

lav til mellem, da det kræver en større opstartskapital. 

Flere store virksomheder, er de seneste år trådt ind på markedet med succes og har givet Matas hård 

konkurrence, særligt til Normal og supermarkedskæder. Det ses af figur 2 at der er relativt mange nye 

virksomheder pr. år, hvor antallet af ophørte virksomheder er relativt mindre, hvilket bekræfter at det er 

en attraktiv branche for nye udbydere. 

 

Figur 2: Nye kontra ophørte virksomheder Kilde: egen tilvirkning på baggrund af (eStatistik.dk, 2020). 

Truslen fra substituerende produkter 

Skønheds- og helseprodukter findes i mange forskellige varianter, til forskellige priser, behov samt med 

forskelligt indhold. Der findes mange substituerende produkter på skønheds- og helsemarkedet, hvorfor 

det for virksomhederne handler om, at opbygge et stærkt brand samt skabe loyale kunder igennem god 

service og rådgivning. Matas markedsfører egne produkter, som omfatter Matas Striber, Plaisir og Matas 
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Natur samt distribuerer eksterne produkter (Matas A/S, 2019). Truslen fra substituerende produkter 

vurderes mellem, for uanset der er mange virksomheder der sælger substituerende produkter, har Matas 

et stærkt brand, samt et bredt og dybt sortiment med over 1.000 forskellige brands (Matas A/S, 2020).  

Matas distribuerer f.eks. 786 forskellige dagcreme på Matas.dk, i mange forskellige mærker, til forskellige 

hudtyper og med priser der varierer fra kr. 19 til kr. 14.999. Det er muligt at finde produkter til forskellige 

behov, f.eks. kan man finde dagcreme til uren hud, rødme, anti-age med videre. Dagcremerne har desuden 

forskelligt indhold, der er dagcremer med parfume, uden parfume, uden parabener, med naturlige 

produkter, økologiske produkter og veganske produkter (Matas A/S, 2020). Med de mange forskellige 

alternativer rammer Matas en bred målgruppe, hvilket gør dem til en stærk spiller på markedet. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Der er mange leverandører på skønheds- og helsemarkedet, hvilket generelt giver leverandørerne en lav 

forhandlingsstyrke. Idet der er rig mulighed for at skifte leverandør, har virksomhederne mulighed for at 

stille større krav til deres leverandører.  

Matas har en stor markedsandel, og er en af de største spillere på markedet, hvilket giver dem en række 

stordriftsfordele. For ikke at være for afhængige af deres leverandører, samt imødekomme eventuelle 

ændringer i leveringsvilkårene benytter Matas sig af mange forskellige leverandører (Matas A/S, 2019).  

I forhold til Matas egne produkter er selskabet relativt afhængige af producenten af produkterne, Persano 

Group A/S. Salget af Matas egne produkter udgjorde i 2018/19 14% af den samlede omsætning (Matas A/S, 

2019), mens salget af produkterne til Matas også udgør en stor del af Persano Groups omsætning. Matas og 

Persano Group er derfor relativt afhængige af hinanden (Finans, 2017). Matas har dog mulighed for at finde 

en anden producent, men det vil kræve ressourcer og medfører ekstraomkostninger. Forhandlingsstyrken i 

forbindelse med leverandøren af Matas egne produkter, vurderes derfor at være mellem. 

Virksomheder med en stor markedsandel som Matas, kan desuden udnytte stordriftsfordelene og deres 

tætte samarbejde med leverandører til at opkøbe dem. Den 28. maj 2019 indgik Matas en aftale om at 

købe Kosmolet A/S, herefter Kosmolet, der står bag det populære makeup brand Nilens Jord (Matas A/S, 

2019). Nilens Jord var det første makeup mærke i Danmark uden parfume og er desuden det mest 

efterspurgte mærke i Matas (Finans, 2019). Ved at opkøbe en leverandør minimeres leverandørens 

forhandlingsstyrke. På den måde har Matas fuld kontrol over produkternes indhold, og kan samtidig 

mindske deres omkostninger i forbindelse med varekøb. På baggrund af ovenstående vurderes 

leverandørernes forhandlingsstyrke overordnet set at være lav.  



17 
 

Kunder/distributører: forhandlingsstyrke 

Der er mange udbydere på skønheds- og helsemarkedet, der sælger de samme produkter som Matas eller 

substituerende produkter. For at fastholde eksisterende kunder, samt tiltrække nye kunder, er det vigtigt 

for Matas, at differentiere sig fra sine konkurrenter.  

Matas force er deres stærke brand, og loyaliteten de skaber til kunderne, gennem god service og 

rådgivning, herunder loyalitetsprogrammet Club Matas, hvor kunderne kan optjene point for hver gang de 

køber et af Matas’ produkter. Pr. 31. marts 2019 havde Club Matas lige over 1,6 mio. medlemmer, hvoraf 

de kvindelige medlemmer svarede til 70% af alle kvinder i Danmark mellem 18 og 65 år (Matas A/S, 2019).  

Da det er et homogent marked, hvor der er mange alternativer til Matas produkter, spiller prisen en vigtig 

rolle, når forbrugerne skal vælge, hvilken forhandler de skal købe produktet hos. Markedet er meget 

prisfølsomt, hvilket etableringen af discountkæden Normal er et godt eksempel på. Normal har givet Matas 

konkurrence på prisen.  

Det er nemt for forbrugerne at vælge og vrage imellem de forskellige udbydere på skønheds- og 

helsemarkedet. Der er ikke skiftomkostninger, hvis en forbruger der tidligere har købt et produkt i Matas, 

vælger at købe deres produkter hos en anden forhandler næste gang. På baggrund af ovenstående 

vurderes kundernes forhandlingsstyrke at være høj.  

Konkurrenceintensiteten i branchen 

Konkurrenceintensiteten vurderes ud fra ovenstående analyse af de 4 parametre. 

Det fremgår at skønheds- og helsemarkedet er et marked med meget hård konkurrence, hvor der er mange 

udbydere af samme- og substituerende produkter. Onlinemarkedet har gjort konkurrencen hårdere. Der er 

ikke behov for en stor opstartskapital ved at åbne en onlineshop, hvilket gør det til et attraktivt marked for 

nye udbydere. Det kræver en lidt større opstartskapital at åbne en fysisk butik. Der vil være forholdsvis få 

exitomkostninger ved at forlade onlinemarkedet, mens der er lidt flere omkostninger ved at lukke en fysisk 

butik. Truslen fra nye konkurrenter vurderes at være høj.  

Det er nemt at efterligne konkurrenternes produkter, hvorfor det er svært for hver enkel virksomhed at 

differentiere sig. Matas har dog et dybt og bredt sortiment, hvilket gør deres position på markedet stærk. 

Truslen fra substituerende produkter vurderes derfor at være mellem. 

Der er mange leverandører på markedet, hvor Matas benytter sig af mange forskellige leverandører, for 

ikke at være afhængige af dem. De er dog relativt afhængige af leverandøren af deres egne produkter, men 
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leverandøren vurderes også at være afhængig af Matas, da de generer en stor del af deres omsætning. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes overordnet set at være lille.  

På trods af Matas stærke brand, samt deres forsøg på at differentiere sig fra konkurrenterne gennem 

service, rådgivning og deres loyalitetsprogram Club Matas, befinder Matas sig på et homogent marked, 

hvor der er mange alternative forhandlere. Derudover er der ingen skifteomkostninger ved at vælge en 

anden forhandler. Kundernes forhandlingsstyrke vurderes derfor at være høj.  

Detailhandel med kosmetik og produkter til personlig pleje er et attraktivt marked, hvor den samlede 

omsætningen i branchen for 2019 udgjorde mio. kr. 6.859, hvilket øger attraktiviteten for nye udbydere 

(eStatistik.dk, 2020). I 2019 var der 705 virksomheder på markedet (eStatistik.dk, 2020). Matas omsætning 

udgjorde i 2019 50% af den samlede omsætning på markedet ifølge figur 3, men på baggrund af 

ovenstående 4 parametre vurderes konkurrenceintensiteten at være mellem til høj. 

 

Figur 3: Omsætningen på markedet, Matas kontra øvrige. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af 

(eStatistik.dk, 2020). 

Kritik af Porters Five Forces: analysen er et øjebliksbillede af branchen, situationen i de 5 forces kan derfor 

være ændret i samme sekund som analysen er udarbejdet. Modellen tager ikke højde for, at markederne 

verden over ændrer sig konstant, og giver derudover et indtryk af at alle 5 forces er lige vigtige, uanset 

hvilken branche der analyseres.  

 

2.3 Delkonklusion eksterne forhold 
Det fremgår af de eksterne analyser, at der er hård konkurrence på markedet. Den teknologiske udvikling 

øger interessen for at åbne onlineshops, da der ikke er mange omkostninger forbundet hermed, hvilket 

øger konkurrencen. Da det er et homogent marked, hvor det er svært at differentiere sig, er det attraktivt 

og nemt for nye udbydere at træde ind på markedet.  
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De mange leverandører gør det muligt for Matas, at stille større krav. Matas opkøbte i 2018/19 deres 

leverandør af Nilens Jord produkter Kosmolet, hvilket minimerer leverandørens forhandlingsstyrke. 

Desuden anvender selskabet mange leverandører, for ikke at være afhængige af dem.  

Matas har et bredt og dybt sortiment, og forsøger at differentiere sig fra konkurrenterne med deres stærke 

brand og loyalitetsprogram Club Matas, men de mange substituerende produkter og udbydere på 

markedet, gør det nemt for forbrugeren at vælge et andet sted at købe deres produkter. Det er vigtigt for 

Matas at have fokus på miljøet, bæredygtige produkter og i det hele taget samfundsansvar, da antallet af 

miljøbevidste forbrugere er stigende.  

Matas har fokus på miljøet samt udviklingen i teknologien og har implementeret en ny strategi ”Et fornyet 

Matas”, hvor selskabet forsøger at imødegå den fremtidige udvikling. Den stigende onlinehandel forventes 

at forsætte, som regeringen har afsat 1 mia. kr. frem mod 2025.  

 

Interne forhold 

2.4 Værdikædeanalyse af Matas 
Værdikædeanalysen udarbejdes for, at undersøge hvilke interne aktiviteter der skaber særlig værdi for 

Matas. Værdikædeanalysen er et led i en større distributionskæde af kunder og leverandører. (Johnson, 

Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, Resources and capabilities, 2017). Værdikæden jævnfør figur 4 er 

udarbejdet ud fra det kriterie at Matas er en handelsvirksomhed. Analysen er udarbejdet på Matas som 

koncern.   

 
Figur 4: Værdikædeanalyse. Kilde: egen tilvirkning. 

Indkøb og lager 

Matas har en række stordriftsfordele ved indkøb af varer på grund af deres størrelse. De har muligheden 

for, gode samarbejdsaftaler og rabataftaler, ved at bestille store ordre hos deres leverandører. Det vil 

minimere Matas omkostninger i forbindelse med indkøb, og dermed skaber større indtjeningsmuligheder 
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for Matas. Derudover giver deres stordriftsfordele Matas mulighed for opkøb via baglæns integration, hvor 

Matas som tidligere nævnt har opkøbt deres leverandør Kosmolet A/S (Matas A/S, 2019).  

Med deres stordriftsfordele har Matas skabt en god samarbejdsaftale med leverandøren af Matas egne 

produkter, Persano Group. Det er en fordel for Matas at have deres egne produkter, da Matas egne 

produkter er med til at differentiere selskabet fra konkurrenterne, hvilket gør at det ikke er muligt for 

forbrugeren at gå til konkurrenten og købe et produkt magen til. Matas har over 1.200 egne produkter som 

tidligere nævnt består af Striberne, Matas Natur og Plaisir (Matas A/S, 2019).  

Derudover skaber lagerstyringen særlig værdi for Matas. De har et centrallager beliggende i Allerød på km2 

10.000, som selskabet har haft stor fokus på at effektivisere. Samtlige varer fra deres mange leverandører 

bliver leveret til centrallageret (Apport, 2020). Der er ikke et lager tilknyttet den enkelte butik, de modtager 

deres fra centrallageret i Allerød. På den måde minimerer Matas deres omkostninger til lagerbinding, 

hvilket skaber større indtjeningsmuligheder. Det kan dog være en ulempe, at den enkelte butik ikke har et 

lager, da det kan mindske salget, hvis efterspørgslen efter en given vare er større end udbuddet, og et 

produkt derfor er udsolgt. Det kan resultere, i at forbrugeren køber produktet i en anden butik, eller finder 

et substituerende produkt i Matas dybe sortiment.  

Marketing 

Matas har eksisteret siden 1949 og har bygget et stærkt brand op igennem snart 70 år (Matas A/S, 2020). 

De mange års erfaring giver selskabet fordele, da det har gjort dem stærke på markedet indenfor de 

enkelte aktiviteter i værdikæden. Matas er gode til at promovere deres brand igennem deres butikker, som 

er placeret tæt på befolkningen og indenfor kort rækkevidde for den enkelte forbruger, hvilket gør det 

nemt og attraktivt for forbrugerne at vælge Matas. 

Som nævnt tidligere har Matas et meget bredt og dybt sortiment, med over 1.000 forskellige brands (Matas 

A/S, 2020), og op til 25.000 forskellige varenumre (Matas A/S, 2019). De henvender sig til en bred 

målgruppe, både mænd og kvinder, den mere prisbevidste forbruger igennem deres discountprodukter og 

den mere kvalitetsbevidste forbruger igennem deres dyre produkter. Der er både fordele og ulemper ved, 

at Matas satser på forskellige generiske strategier. Fordelen er, at der findes produkter for alle salgs 

forbrugere, dette gør sandsynligheden for at få solgt et produkt til den enkelte forbruger ret stor. I forhold 

til deres discountprodukter er ulempen, at Matas bruger for mange omkostninger på unødvendige 

ressourcer der differentierer dem fra konkurrenten, hvilket medfører en lavere indtjening på produkterne. 

Matas er gode til at markedsføre sit brand, både igennem deres mange butikker og deres onlineshop, men 

også igennem deres mange samarbejdspartnere til Club Matas, hvor butikker i andre brancher også 
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promoverer Matas brandet, i den forstand at man kan optjene point i de pågældende butikker. Mange 

kender Matas brand, idet de mange distributionskanaler får Matas frem i lyset. Samtidig skabes der loyale 

kunder gennem Club Matas. Det store fokus på markedsføringen og loyalitet er med til at øge deres salg og 

dermed deres indtjening.  

Salg og service 

Det skaber værdi for Matas, at de har 276 butikker nationalt, samt deres onlineshop matas.dk (Matas A/S, 

2019). Det fremgår af figur 5 at de mange butikker er fordelt over hele landet, hvilket skaber en økonomisk 

fordel for Matas, da butikkerne er let tilgængelige for den brede målgruppe, og det derfor er nemt for 

forbrugerne at få fat i Matas produkter.   

 

 Figur 5: Oversigt over Matas butikker og deres placering. Kilde: (Matas A/S, 2020). 

Herudover skaber deres store fleksibilitet i forhold til returnering værdi for Matas. Forbrugeren har både 

mulighed for at returnere varer der er købt online ved at sende dem retur med posten, eller returnere dem 

i en af Matas fysiske butikker indenfor 30 dage. Desuden kan varer købt i en af de fysiske butikker byttes i 

samme butik, eller en af Matas mange andre butikker, hvilket gør det nemt for forbrugeren at returnere. 

Personalet i Matas giver selskabet en klar konkurrencemæssig fordel, da en stor del af Matas personale er 

uddannet materialister, og derfor besidder en masse faglig viden indenfor branchen. Det fremgår af Matas 

årsrapport for 2018/19, at ved afslutningen af regnskabsåret var 86% af Matas ansatte faglærte, oplærte 

eller under oplæring. Det fremgår desuden, at der ikke er andre detailkæder end Matas, der uddanner sine 

medarbejdere (Matas A/S, 2019). Den faglige viden gør medarbejderne i stand til, at give god rådgivning om 

de forskellige produkter og dermed yde en god service overfor kunderne.  

Kritik af værdikædeanalyse: værdikædeanalysen fokuserer på de eksisterende interne aktiviteter, der har 

skabt særlig værdi for Matas. Derimod fokuseres den ikke på nye fremtidige investeringer og aktiviteter, 



22 
 

der kan skabe værdi for selskabet. Analysen giver et indblik i de aktiviteter der skaber mest værdi for 

virksomheden, men ses ikke i sammenhængen med Matas strategier, hvilket vurderes at være et 

kritikpunkt, da der skal være sammenhængen mellem Matas strategi og deres mest værdifulde aktiviteter, 

for at skabe fremtidig indtjening.  

 

2.5 Konkurrentanalyse 

2.5.1 Beskrivelse af Matas konkurrenter 

Til vurdering af den konkurrence Matas står overfor defineres de største konkurrenter. Beauty produkterne 

udgør 71% af Matas samlede omsætning i årsregnskabet for 2018/19, hvorfor konkurrenterne indenfor 

beauty er de væsentligste. Nedenfor beskrives Matas væsentligste og største konkurrenter indenfor de 

forskellige grupper (Matas A/S, 2019). 

Supermarkeder: under supermarkeder anses de største og væsentligste konkurrenter for Matas at være 

Coop Danmark A/S, som dækker over følgende brands: SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, fakta, Irma og Kvickly 

(Coop Danmark A/S, 2019), og Salling Group A/S der dækker bl.a. dækker over Bilka, Føtex og Netto (Salling 

Group, 2020). Supermarkedernes væsentligste aktivitet er salg af dagligvare.   

Stormagasiner: Matas konkurrenter indenfor stormagasiner er Magasin, Illum og Salling, der alle 3 er store 

spillere på markedet. Stormagasiner kendetegnes ved en stor butik, opdelt i mange afdelinger, hvor hver 

afdeling fungerer som en specialbutik. Der er i stormagasiner detailsalg af produkter i forskellige brancher.   

Parfumerier: parfumerier er virksomheder der specialiserer sig indenfor salg af parfume og anden kosmetik 

samt produkter til personlig pleje. Matas største og væsentligste konkurrenter er Sephora Denmark A/S, 

Rituals Cosmetics Denmark ApS, The Body Shop A/S og Beautycos ApS.  

Discountbutikker: discountbutikker er butikker der sælger lavpris produkter. Her er Matas største og 

væsentligste konkurrent Normal A/S. 

Online butikker: butikker med salg af skønheds- og helseprodukter på internettet, både danske og 

internationale. Her er de største og væsentligste konkurrenter de samme som dem der allerede er nævnt i 

de øvrige grupper, da de også har en stærk onlineshop. Dog med undtagelse af Normal der ikke har en 

onlineshop. Herudover er følgende onlinebutikker Matas væsentligste konkurrenter: Nemlig.com, Zalando, 

Boozt.com, Ellos. 

Sammenlignelighed: Det er på mange måder svært at sammenligne supermarkederne, stormagasinerne og 

nogle af onlinebutikkerne med Matas, da deres hovedaktivitet ikke er detailhandel indenfor kosmetik. Det 



23 
 

er blot er en biaktivitet, hvor det ikke er oplyst hvor meget af salget der vedrører salg af kosmetik mv. 

 

2.5.2 Generiske strategier 

Ifølge Porters generiske strategier findes der 4 forskellige typer af generiske konkurrencestrategier. De 

bygger på konkurrencefordele i forhold til lave omkostninger eller unik produkt/serviceydelse, og 

konkurrenceomfanget i forhold til om man konkurrerer på hele markedet eller dele af markedet. En 

kombination af de forskelle konkurrencestrategier kaldes ’Stuck in the middle’ (Johnson, Whittington, 

Scholes, Angwin, & Regnér, Business strategy and models, 2017). 

Konkurrencestrategierne vurderes på baggrund af de forskellige produktgrupper beskrevet i afsnit 1.6.1. 

 

Figur 6: Oversigt over konkurrencestrategier og hvilke Matas følger. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af 

(Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, Business strategy and models, 2017). 

Omkostningsleder eller differentiering 

Beauty udgør som tidligere nævnt 71% af Matas omsætning (Matas A/S, 2019) og har en bred målgruppe, 

der rammer hele markedet. Der er således tale om omkostningsleder eller differentiering. Matas er på et 

homogent marked med fuldkommen konkurrence, hvor Matas bliver hårdt presset på priserne på deres 

produkter. Matas har som tidligere nævnt været nødt til at sætte priserne på deres produkter ned, og har 

haft fokus på minimering af omkostningerne, hvilket taler for omkostningsleder strategien. 

Matas har nogle omkostningstunge områder i deres værdikæde, hvor de blandt andet bruger mange 

ressourcer på investeringer i marketing, salg og service. Der investeres blandt andet meget i uddannelse af 

personale, at give god rådgivning og skabe loyale kunder gennem deres loyalitetsprogram Club Matas. 

Derudover medfører Matas fokus på bæredygtige og miljøvenlige produkter flere omkostninger i 
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indkøbsfasen. Alt dette skaber noget unikt ved produktet og Matas som brand, og betyder at forbrugerne 

vil betale lidt ekstra for produkterne. Det vurderes derfor at Matas konkurrencestrategi er differentiering.   

Argumentationen for differentiering understøttes med opkøbet af producenten af Nilens Jord produkter, 

som er et eksklusivt mærke med bæredygtige og miljøvenlige produkter. Derudover understøttes 

argumentationen yderligere med opkøbet Firtal Group, der også har en bæredygtig profil og forsøger at 

differentiere deres produkter fra konkurrenternes. 

Fokuseret differentiering  

De 3 øvrige forretningsområder Vital, Material og MediCare, udgør hhv. 14%, 9% og 5% af den samlede 

omsætning i Matas (Matas A/S, 2019) og betjener en lille nichedel af markedet, hvorfor der her er tale om 

fokuseret omkostningsleder eller fokuseret differentiering. Produkterne i de 3 forretningsområder er af god 

kvalitet, samtidig med at prisen på produkterne er forholdsvis høj, hvorfor der er tal om fokuseret 

differentiering. Som beskrevet ovenfor ved beauty produkterne, har Matas nogle omkostningstunge led i 

deres værdikæde, som skaber en unikhed ved deres produkter, hvilket styrker argumentationen om 

fokuseret differentiering. 

Kritik af Porters generiske strategier: Porters generiske konkurrencestrategier er meget firkantede da 

modellen antyder, at virksomheder kun kan konkurrere med andre udbydere ved, at fokusere på lave 

omkostninger eller ved at differentiere sig og henvende sig til en del af markedet eller hele markedet. 

Modellen vurderes dog at være relevant i opgaven, da den overordnet set giver et indblik i, hvilken strategi 

Matas anvender for at konkurrere med de andre udbydere på markedet og skabe værdi for selskabet.    

 

2.6 Vækst 
Matas vækststrategi skal hjælpe selskabet med, at opnå en konkurrencemæssig fordel og dermed 

opretholde deres indtjening på markedet. En virksomhed kan vækste på mange måder, både finansielt og 

ikke finansielt. Vækst er det vigtigste begreb, hvis en virksomhed ønsker at øge deres indtjening. 

Det er nødvendigt, at analysere Matas historiske vækst og forventelige fremtidige vækst, til brug for 

budgetteringen og værdiansættelsen af Matas (Sørensen, Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst, 2017).  

2.6.1 Et fornyet Matas 

I maj 2018 lancerede Matas en ny strategi ”Et fornyet Matas”, hvor selskabet har opstillet en række 

strategiske mål der ønskes opnået inden 2023. Matas strategi er udviklet på baggrund af de markante 
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ændringer i markedet, som omtalt i den eksterne analyse, hvor digitalisering, grønne produkter er i fokus. 

Matas strategi bygger ifølge deres årsrapport på følgende 3 målsætninger (Matas A/S, 2019): 

· ”Øget kundeengagement 

Index 110 i forhold til niveauet fra 2018/19 

· Øget omsætning 

Omkring DKK 4 mia. i samlet omsætning i 2022/23 

· Bevar indtjening 

En EBITDA margin før særlige poster over 14% i regnskabsåret 2022/23 (før effekt af IFRS 16)” 

Matas har udarbejdet 5 strategiske tiltag for at opnå deres 3 mål (Matas A/S, 2019): 

· Udlev Matas formål – bygger på at skabe bedre kundeoplevelser. 

· Online markedsleder – strategien er at blive online markedsleder indenfor skønhed og velvære. 

· Positiv udvikling i butikkerne – bygger på at skabe vækst i selskabets fysiske butikker. 

· Vækstinitiativer – bygger på at skabe en ny vækst igennem nye forretningsområder, i forlængelse 

af de eksisterende forretningsområder. 

· Nye måder at arbejde på – nye måder for selskabet at arbejde på for at skabe vækst. 

    

2.6.2 Ansoff’s vækstmatrice 

Ansoff’s vækstmatrice beskriver overordnet set 4 forskellige strategier en virksomhed kan gøre brug af for 

at vækste (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, Corporate strategy and diversification, 2017). 

De fire vækststrategier fremgår af figur 7. Matas er en stor virksomhed, som gør brug af flere forskellige 

vækststrategier for at opnå deres målsætninger, som fremgår ovenfor. De hvide prikker i figur 7 indikere de 

vækststrategier Matas gør brug af, der uddybes nedenfor.  

 
Figur 7: Ansoff’s vækstmatrice. Kilde: (Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regnér, Corporate strategy 

and diversification, 2017) 
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Opbyg og beskyt 

Matas har udarbejdet en række tiltag for at øge deres markedsandele på det eksisterende marked med 

eksisterende produkter. I slutningen af 2018 åbnede de en shop på deres hjemmeside matas.dk med Matas 

Natur produkter, der består af økologiske, naturlige og bæredygtige produkter. Matas har som tidligere 

nævnt fokus på at markedsføre deres grønne produkter bedre (Matas A/S, 2019). 

Selskabet har desuden, som tidligere nævnt, opkøbt Firtal Group. Målet med opkøbet er at skabe nye 

kundegrupper på det eksisterende marked, særligt indenfor helse- og plejeprodukter, for at øge deres 

markedsandele. Ved at opkøbe deres konkurrenter får Matas nye ressourcer og kompetencer, som de kan 

udnytte og dermed øge deres markedsandel.  

Opkøbet af Matas konkurrent Firtal Group, samt Matas fokus på at forbedre eksisterende grønne produkter 

og skabe mere fokus på deres grønne produkter, hænger sammen med Matas strategiske tiltag i strategien 

om ”Et fornyet Matas” (Matas A/S, 2019). Matas stordriftsfordele gør det muligt for dem at positionere sig 

bedre på markedet, ved blandt andet opkøb af konkurrenter. Det kræver en vis kapital for en virksomhed at 

opkøbe sine konkurrenter.  

Produktudvikling 

For at Matas kan opnå deres mål i ”Et fornyet Matas” om vækst i kundeengagement, omsætning og 

indtjening, skal de have fokus på markedets udvikling. Udover fokus på markedsføringen af eksisterende 

produkter, har Matas også stort fokus på at videreudvikle deres eksisterende produkter og produktlinjer, da 

flere grønne og bæredygtige produkter umiddelbart vil kunne øge både deres kundeengagement, 

omsætning og indtjening.   

Diversifikation 

For at gøre Matas mere konkurrencedygtige og øge værdien i de forskellige led i værdikæden, har Matas 

som tidligere nævnt opkøbt deres leverandør Kosmolet (Matas A/S, 2019). Matas udnytter sine 

eksisterende kompetencer i den nuværende industri ved, at opkøbe en af deres største leverandører, der 

medfører at Matas får mere kontrol over produkternes kvalitet, levering og pris. Herunder vil det give 

Matas adgang til information, samt give mulighed for reducering af omkostninger. Da Matas allerede 

sælger Nilens Jord produkter, forventes opkøbet ikke at have den største effekt på deres omsætning, men 

det forventes at øge deres årlige indtjening med mere end mio. kr. 25 (Matas A/S, 2019). Opkøbet af 

leverandører er ligesom opkøbet af konkurrenterne et resultat af Matas stordriftsfordele, der kan 

positionere dem bedre på markedet og gøre dem mere konkurrencedygtige.  
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Kritik af Ansoff’s vækstmatrice: Det er svært at finde konkrete data der beskriver selskabets vækststrategi, 

hvorfor analysen er bygget på subjektive skøn af, om det er et nuværende eller nyt produkt, samt om det er 

på et nuværende eller nyt marked. Konklusionen vil variere fra analyse til analyse af Ansoff’s vækstmatrice, 

da analysen af selskabets vækststrategi vil afspejle den enkelte forfatters indhentede information og 

subjektive holdninger.  

 

2.7 Delkonklusion interne forhold 
Matas størrelse medfører en række stordriftsfordele, der blandt andet vedrører gode samarbejdsaftaler 

med deres leverandører, samt rabataftaler, hvilket kan minimere omkostningerne ved indkøb af vare. 

Lagerstyringen er også med til at skabe særlig værdi for Matas, hvor de har et stort centrallager i Allerød, 

der leverer varer til den enkelte butik, fremfor et lager ved hver butik.  

Matas stærke brand og mange års erfaring er en fordel. De har 276 butikker nationalt, placeret tæt på 

befolkede områder, hvilket skaber særlig værdi for Matas. Selskabet har desuden en god 

returneringspolitik, der gør det muligt at returnere i alle Matas butikker, hvilket gør det nemt for 

forbrugeren, da butikkerne er fordelt overalt i landet.  

Matas loyalitetsprogram Club Matas giver stor værdi, da det differentierer Matas fra deres konkurrenter, 

skaber loyale kunder, samt markedsfører selskabet gennem virksomheder i andre brancher, hvor det er 

muligt at optjene Club Matas point. Deres brede og dybe sortiment henvender sig til en bred målgruppe, og 

gør det attraktivt for alle slags forbrugere at handle hos Matas.  

Matas bruger mange ressourcer på at uddanne deres personale, og deres store fokus på rådgivning og 

loyalitetsprogrammet, differentiere dem fra deres konkurrenter. Matas produkter følgende differentieret 

og fokus differentieret konkurrencestrategierne, hvor deres væsentligste konkurrenter er supermarkeder, 

stormagasiner, parfumerier og discountbutikker. 

Matas har i deres nye strategi ”Et fornyet Matas” opstillet 3 økonomiske mål frem mod 2022/2023. I 

analysen af Ansoff’s vækstmatrice fremgår det, at Matas benytter flere forskellige vækststrategier for at 

opnå deres mål i ”Et fornyet Matas”. Matas har fokus på produktforbedringer, produktudvikling og 

diversifikation for at skabe en konkurrencemæssig fordel.  
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3. Regnskabsanalyse 
Formålet med regnskabsanalysen er, at forecaste den fremtidige udvikling til brug for udarbejdelse af en 

proforma-opgørelse, der skal anvendes ved værdiansættelsen af koncernen (Sørensen, Introduktion til 

regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2017).  

I Regnskabsanalysen vil udviklingen i Matas’ historiske finansielle drivere vil blive analyseret. De officielle 

resultatopgørelser, balancer og egenkapitalopgørelser reformuleres i regnskabsanalysen, til brug for 

beregningerne af de nøgletal, der skal analyseres i rentabilitet- og risikoanalysen. 

Regnskabsanalysen vil blive foretaget på grundlag af de seneste 6 regnskabsår, fra Matas blev børsnoteret i 

2013/14 til den seneste aflagte årsrapport 2018/19. I regnskabsanalysen anvendes sammenligningstallene, 

til sikring af størst mulig ensartethed.  

 

3.1 Regnskabspraksis 
Matas har i hele den analyseret periode haft regnskabsår fra 1. april til 31. marts. 

Det fremgår af årsrapporter, at Matas løbende har implementeret nye og ændrede standarder samt 

fortolkningsbidrag i IFRS, der er trådt i kraft i de enkelte regnskabsår.  

Årsrapporten for Matas koncernregnskab aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS), 

som er godkendt af EU, samt årsregnskabsloven (ÅRL) for klasse D-virksomheder, der omfatter 

børsnoterede selskaber (Matas A/S, 2019). Selskabet har aflagt regnskab efter IFRS og ÅRL for klasse D i alle 

6 regnskabsår der analyseres. 

Da der som nævnt ovenfor anvendes sammenligningstal som grundlag for analyser, er samme 

regnskabspraksis i 2018/19 og sammenligningsåret 2017/18, da regnskabstallene for begge år er fra den 

senest aflagte årsrapport for 2018/19. 

 I de øvrige regnskabsår der indgår i regnskabsanalysen, kan ændringer i anvendt regnskabspraksis 

potentielt påvirke resultatet. Den anvendte regnskabspraksis i Matas’ årsrapporter bliver analyseret 

nedenfor, og bliver korrigeret så regnskabstallene for de enkelte år er sammenlignelige. 
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Årsrapport 2018/19 

Det fremgår af årsrapporten for 2018/19, at Matas anvender IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 15 

Omsætning fra kontrakter med kunder (Matas A/S, 2019). IFRS 9 anvendes i stedet for IAS 39 Finansielle 

instrumenter, og IFRS 15 anvendes i stedet for IAS 11 Entreprisekontrakter og IAS 18 Omsætning. Nedenfor 

ses FSR’s beskrivelse af IFRS 9 og IFRS 15 (FSR, 2019): 

· ”IFRS 9 om finansielle instrumenter 

Efter standarden skal virksomheden vurdere behovet for at indregne et forventet tab på fx debitorer 

allerede på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger en vare eller etablere et udlån. 

· IFRS 15 om indtægter fra kontrakter med kunder 

Efter standarden skal virksomheden anvende en fem-trins model, når virksomheden afgør, hvornår 

og hvordan omsætningen skal indregnes og måles. Standarden kan medføre ændringer til, hvordan 

virksomhedens omsætning skal indregnes.” 

Implementeringen af IFRS 9 i Matas årsrapport har ikke haft nogen effekt på den analytiske 

resultatopgørelse, og har ikke påvirket indregning og måling i årsrapporten. 

Implementeringen af IFRS 15 har medført en ændring i den regnskabsmæssige klassifikation af 

loyalitetsprogrammet ”Club Matas”. Ændringen bevirker at såvel omsætning som vareforbrug i 

sammenligningstallene for 2017/18 øges med mio. kr. 45,7 i årsrapporten for 2018/19. Ændringen påvirker 

ikke resultat (Matas A/S, 2019), men vil påvirke den analytiske resultatopgørelse og dermed beregningen af 

nøgletallene.  

Det er ikke muligt at foretage tilsvarende korrektioner i årsrapporterne for regnskabsårene 2013/14 til 

2016/17, da årsrapporter ikke indeholder oplysninger om beløbsstørrelser. Dette vil medføre en fejlmargin 

i regnskabsanalysen. Da beløbsstørrelsen heller ikke er oplyst for 2018/19, er det heller ikke muligt at 

tilbageføre de sidste to år, så analysegrundlaget blev ens.  

Andelsbeviser er i årsrapporterne for 2013/14 til 2017/18 regnskabsmæssigt klassificeret som 

”Andelsbeviser” under immaterielle aktiver. Klassifikationen af andelsbeviser ændres i årsrapporten for 

2018/19, hvor den er klassificeret under ”Andre immaterielle aktiver”. I den opstillede balance til brug for 

reformuleringerne, er andelsbeviser derfor i alle de analytiske regnskabsår flyttet ned under ”Andre 

immaterielle aktiver”. Det skal dog bemærkes, at klassifikationen af andelsbeviser ikke har nogen effekt på 

den analytiske balance, da immaterielle aktiver vises som en samlet sum. (Matas A/S, 2019). 
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3.2 Opstilling af resultatopgørelse og balance 
Ved indtastningen i Excel af resultatopgørelser og balancer fra de offentlige årsrapporter, er der opstillet og 

korrigeret for regnskabsmæssig støj til brug for reformuleringerne. Derudover er fokuseret på, at rykke ikke 

driftsrelaterede poster under EBIT, således resultatopgørelsen repræsenterer den fremtidige drift. Udover 

ændringen af den regnskabsmæssige klassifikation af andelsbeviser, der er nævnt ovenfor i afsnittet om 

regnskabspraksis, er følgende ændringer foretaget ved indtastningen: 

· Tab- og gevinst ved salg af aktiver er udskilt fra af- og nedskrivninger og placeret under EBIT, da det 

ikke er en kontinuerlig post og dermed ikke en del af Matas kerneaktivitet.   

· De finansielle poster er inddelt i renteindtægter, renteomkostninger og øvrige finansielle 

indtægter/udgifter. Dette for at adskille poster med reelle ind- og udbetalinger, fra poster hvor der 

ikke er reelle ind- og udbetalinger. Renteindtægter består af rentegodtgørelse fra SKAT og ”øvrige”, 

som antages at svare til øvrige renteindtægter. Renteudgifter er renter til kreditinstitutter, 

amortisering af finansieringsomkostninger og ”øvrige”, som antages at svare til øvrige 

renteomkostninger. Øvrige finansielle indtægter/udgifter udgør ikke-likviditetspåvirkende poster, 

og består af dagsværdiregulering på afledte finansielle instrumenter.  

· Det har ikke været muligt at korrigere for eventuel regnskabsmæssig støj i andre eksterne 

omkostninger, da der i noterne i årsrapporterne kun specificeres andelen af andre eksterne 

omkostninger der består af honorar til revisor. Honorar til revisor anses for at være en del af Matas 

normale drift, hvorfor dette ikke korrigeres.  

· Det fremgår af note 20 ”Andre tilgodehavender” i årsrapporten for 2018/19, at Matas har en 

igangværende skattesag vedrørende rentekildeskat af godskrevne renter på lånet til det tidligere 

moderselskab, Svenska M Holding 1 AB. Skat har opkrævet rentekildeskat på i alt mio. kr. 89,6 

inklusive renter, som Matas indbetalte i 2013/14. Beløbet blev i regnskabsåret 2015/16 reguleret 

med mio. kr. 10 (Matas A/S, 2016), hvorfor beløbet i årene fra 2015/16 til 2018/19 har været 

indregnet med mio. kr. 79,6. I årsrapporterne fra 2013/14 til 2017/18 er beløbet indregnet under 

tilgodehavende skat, men i årsrapporten for 2018/19  er beløbet reklassificeret fra tilgodehavende 

skat til andre tilgodehavender, som følge af udviklingen i sagen i 2018/19 (Matas A/S, 2019). 

Beløbet er i de foregående regnskabsår reklassificeret fra tilgodehavende skat til andre 

tilgodehavender, så tallene er sammenlignelige. Det skal bemærkes, at det ikke vil have effekt på 

værdiansættelsen, da både tilgodehavende selskabsskat og andre tilgodehavender klassificeres 

som driftsaktiver i den reformuleret balance. 
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· I Noten ”Køb af dattervirksomheder og aktiviteter” fremgår det i årsrapporterne fra 2013/14-

2017/18, at Matas har opkøbt associerede Matas butikker i alle de analyserede regnskabsår 

undtagen i årsregnskabet for 2015/16. For at skabe det mest retvisende billede i proforma 

opgørelsen, bør de associerede Matas butikker indregnes i alle foregående år, da de er en del af 

den fremtidige vækst. Det er dog ikke muligt, at identificere den enkelte opkøbte butik og 

tilhørende regnskabstal for tidligere år, hvorfor det ikke er muligt at indregne de opkøbte Matas 

butikker i de foregående år. 

· Der fremgår af noten ”Køb af dattervirksomheder og aktiviteter”, at Matas har opkøbt 100% af 

aktiekapitalen i Firtal Group ApS d. 13. november 2018 (Matas A/S, 2019). Firtal Group ApS ejer 

dattervirksomhederne Firtal Web A/S, Firtal Production ApS, Firtal Tech ApS, Firtal Distribution ApS 

100% og 50% af det associerede selskab Geniads ApS (Firtal Group ApS, 2019). Opkøbet af Firtal 

Group ApS er regnskabsmæssigt indregnet i Matas årsrapport for 2018/19 fra closing d. 13. 

november 2018 (Matas A/S, 2019). For at få de mest retvisende billede i proforma opgørelsen af 

Matas fremtid, bør Firtal Group ApS indregnes i de foregående år. Dog undlades en sådan 

korrektion, idet varierede regnskabsperioder vurderes som en væsentlig fejlmulighed. Derudover 

er der generelt stor usikkerhed ved indregning tilbage i tid. I stedet bliver der taget højde for 

opkøbet i budgetperioden.  

Udover ovenstående er der ikke fundet yderligere særlige poster, som skal om klassificeres under EBIT eller 

reguleres i balancen for at korrigere for regnskabsmæssig støj. Resultatopgørelsen og balancen fremgår af 

bilag 1 og 2. 

 

3.3 Reformulering 
Egenkapitalopgørelsen bliver i praksis ikke vægtet særlig højt, dette uanset reformuleringen af 

egenkapitalopgørelsen, bør prioriteres i en analyse. Egenkapitalopgørelsen fremhæver samtlige 

transaktioner på egenkapitalen, der indikerer aktionærens værdi af virksomheden (Sørensen, Analyse af 

egenkapitalopgørelsen, 2017). 

Før man kan udføre en værdiansættelse, skal resultatopgørelsen og balancen reformuleres til analysebrug 

der efterfølgende bruges i nøgletalsanalysen af rentabilitet og vækst. Formålet med at reformulere 

resultatopgørelsen og balancen er, at klassificere regnskabsposterne i driftsaktivitet og 

finansieringsaktivitet for, at forstå hvordan virksomhedens overskud skabes. Driftsindtægterne og 

driftsomkostningerne, der er drivkraften for værdiskabelsen i virksomheden, skal generere et overskud 
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stort nok til at dække virksomhedens finansielle poster (Sørensen, Reformulering af balancen og 

resultatopgørelsen til analysebrug, 2017). 

Der er allerede foretaget nogle ændringer af de officielle resultatopgørelser og balancer, jævnfør 

ovenstående afsnit om regnskabspraksis og opstilling, for at reducere for regnskabsmæssig støj. 

3.3.1 Reformulering af egenkapitalopgørelse 

Reformuleringen af egenkapitalopgørelserne viser transaktioner med ejerne og totalindkomst 

transaktioner. Formålet er at adskille væksten i egenkapitalen som følge af nye investeringer eller 

reinvesteringer, fra væksten i egenkapitalen som følge af driften. Adskillelsen gør egenkapitalen mere 

overskuelig og belyser eventuelle ”dirty-surplus poster”, der er driftsrelateret poster ført direkte på 

egenkapitalen. ”dirty-surplus poster” skal inddrages i den reformuleret resultatopgørelse. Hvis 

egenkapitalopgørelsen ikke indeholder andre poster end nettooverskuddet fra resultatopgørelsen, er det 

en ”clean-surplus opgørelse”. Den reformulerede egenkapitalopgørelse fremgår af bilag 3. 

Transaktioner med ejerne 

Der har de seneste 5 regnskabsår været følgende typer af transaktioner med ejerne: betalt udbytte til 

aktionærer, køb og salg af aktier, aktiebaseret vederlæggelse, udnyttelse af aktieprogrammer og tilbagekøb 

af aktieprogram. 

Totalindkomst 

Totalindkomsten er nettooverskuddet i året. Anden totalindkomst består af følgende dirty-surplus poster: 

reserve for valutakursregulering og værdiregulering af sikringsinstrument efter skat.  

Der forekommer altså kun 2 mindre og ubetydelige dirty-surplus poster. Posterne er transitoriske og 

enkeltstående, og medtages ikke i den videre analyse da det vurderes, at de ikke har en væsentlig effekt på 

den fremtidige værdi af Matas. Det betyder at posterne ikke vil indgå i resultatopgørelsen under 

totalindkomst i alt. 

 

3.3.2 Reformulering af resultatopgørelse 

Formålet med reformuleringen af resultatopgørelsen er som tidligere nævnt, at adskille driftsaktiviteten fra 

finansieringsaktiviteten, og dermed spore de poster der skaber virksomhedens overskud (totalindkomst), 

da posterne skal indgå i nøgletalsanalysen af virksomhedens rentabilitet og vækst. Det er vigtigt, at 
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resultatopgørelsen afspejler de indtægter og omkostninger, der forventes at være kontinuerlige, derfor 

adskilles disse fra enkeltstående poster, som placeres under EBIT sammen med øvrige finansielle poster. 

Dette gøres for at kunne udarbejde så korrekt et budget som muligt over fremtidige overskud (Sørensen, 

Reformulering af balancen og resultatopgørelsen til analysebrug, 2017). Den reformulerede 

resultatopgørelse fremgår af bilag 4. 

EBIT er driftsindtjeningen før skat og finansielle poster, hvorfor det er vigtigt at alle driftsindtægter og 

driftsomkostninger placeres over EBIT, og poster der ikke kategoriseres com driftsindtægter og 

driftsomkostninger placeres under EBIT.  

Skat af årets resultat skal allokeres ud på de driftsrelateret, finansielle og øvrige poster. Til allokeringen er 

der er beregnet en effektiv skattesats for alle årene med formlen: Å���� ����
�����æ� �������� �ø� ����. Den effektive 

skattesats ganges med resultatet af den primære drift (EBIT). Hvis EBIT er positiv trækkes den beregnede 

skat fra resultatet af den primære drift, for at få driftsresultatet efter skat (NOPAT). NOPAT skal anvendes 

senere i den budgetterede pengestrømsopgørelse, der ligger til grund for værdiansættelsen i DCF. Den 

samme effektive skattesats anvendes til, at beregne skatten af de finansielle poster og de øvrige poster. De 

finansielle poster er ofte en udgift for virksomheden, hvilket medfører et skattefradrag der mindsker de 

finansielle udgifter. Resultat af ordinær drift efter skat bliver det samme som før reformuleringen, men nu 

er resultatopgørelsen delt i driftsaktivitet og finansieringsaktivitet og skatten er fordelt herpå. 

Argumentation for klassifikationen af tvivlsomme poster ses nedenfor. 

Nedskrivning på varelagre: Jævnfør note 5 vareforbrug mv. i Matas årsrapport indgår ”Årets nedskrivning 

af varebeholdninger til nettorealisationsværdi” i vareforbruget (Matas A/S, 2019). Dette anses som en del 

af den normale drift, da det er en kontinuerlig post, der ikke skyldes usædvanlige forhold som for eksempel 

tilbagetrækning af produkter eller lignede. 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver: I Matas årsrapport er tab og gevinst ved salg 

af immaterielle og materielle aktiver klassificeret under af- og nedskrivninger. Disse er som tidligere nævnt 

omklassificeret under EBIT, da det ikke anses at være en del af Matas primære drift. De er klassificeret 

under øvrige poster og forecastes ikke i budgetteringen, da det ikke forventes at være en post der vil 

komme igen hvert år. Den effektive skattesats er anvendt til at beregne skat af posten.  

Resultat fra kapitalandele i associerede selskaber: Matas har i 2018/19 opkøbt Firtal Group ApS 100%, der 

ejer 50% af det associerede konsulentbureau Geniads ApS, med speciale i markedsføring (Geniads ApS, 
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2020). Geniads ApS aktivitet er ikke en del af Matas hovedaktivitet, hvorfor posten klassificeres under EBIT.  

 

3.3.3 Reformulering af balance 

Formålet med reformuleringen af balancen er, at adskille netto driftsaktiverne fra den samlede finansiering. 

Netto driftsaktiverne består af anlægskapitalen og arbejdskapitalen, hvilket er en inddeling i kort- og 

langfristet driftsaktiver og driftsforpligtelser. Finansieringen består af egenkapital, eventuelle 

minoritetsinteresser og den netto rentebærende gæld, der er en sum af finansielle aktiver og forpligtelser. 

Med andre ord inddeles den reformulerede balance i driftsmæssige poster på den ene side, og finansielle 

poster på den anden side. Netto driftsaktiverne og den samlet finansiering vil give et identisk beløb, som 

svarer til den investerede kapital i virksomheden. Der investeres i driftsaktiverne for at skabe en fremtidig 

indtjening i virksomheden, som finansieres af den samlede finansiering der kræver et afkast (Sørensen, 

Reformulering af balancen og resultatopgørelsen til analysebrug, 2017). Den reformulerede balance 

fremgår af bilag 5. 

Nogle regnskabsposter kan ikke direkte identificeres som en driftsmæssig eller finansiel post, men bliver 

placeres forskelligt alt efter virksomhedens art og primære aktivitet.  

Der er individuelt taget stilling til alle balanceposterne i de reformulerede balancer, som vil blive beskrevet 

nedenfor, med størst fokus på de poster, hvor placeringen afhænger af virksomhedens art og primære 

aktivitet.  

Poster på aktivsiden 

Immaterielle aktiver: Samtlige immaterielle aktiver er klassificeret som langfristede driftsaktiver. Der er 

tale om goodwill, varemærker, navnerettigheder og andre immaterielle aktiver.   

Materielle aktiver: Alle selskabets materielle aktiver er klassificeret som langfristede driftsaktiver. Der er 

tale om grunde, bygninger, andre anlæg, driftsmateriel, inventar og indretning af lejede lokaler.  

Andre langfristede aktiver: Udskudt skatteaktiv og deposita klassificeres under langfristede driftsaktiver. 

Klassifikationen af kapitalandele i associeret virksomhed afhænger af, hvilket selskab der investeres i. Hvis 

aktiviteten i den associerede virksomhed relaterer sig til Matas hovedaktivitet, klassificeres den under 

langfristede driftsaktiver, mens den klassificeres under finansielle aktiver, hvis den ikke relaterer sig til 

selskabets hovedaktivitet. Kapitalandelene er opstået i forbindelse med købet af Firtal Group, der ejer 50% 
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af det associerede selskab Geniads ApS. Geniads ApS er som nævnt under reformuleringen af 

resultatopgørelsen en konsulentvirksomhed, hvilket ikke er en del af Matas hovedaktivitet, hvorfor 

kapitalandelene placeres som et finansielt aktiv under den rentebærende gæld.  

Andre værdipapirer og kapitalandele er ikke specificeret yderligere i Matas årsrapport. Det antages, at 

posten ikke relaterer sig til Matas hovedaktivitet, hvorfor den placeres som et finansielt aktiv under den 

rentebærende gæld.  

Matas har årligt store operationelle leasingomkostninger i forbindelse med leasing af butikslokaler, 

ejendomme og driftsmateriel, hvor den samlede årlige leasing ydelse oplyses i en note 30 i årsrapporten for 

2018/19 (Matas A/S, 2019). Det antager, at størstedelen af den årlige driftsførte leasingydelse vedrører 

leasing af butikslokaler. Følgende taler for og imod at indregne leasingaktivet som finansiel leasing: 

- For: 

o Matas har ingen butikker hvis leasingkontrakten ikke forlænges og vil derfor ikke have 

nogle steder at sælge deres varer fra udover onlineshoppen, hvorfor de vil miste en stor del 

af deres indtjeningsgrundlag.  

o Hvis det ikke indregnet som finansiel leasing, fremstår det som om at omsætningen kun 

baseres på de aktiver der er tydelige i balancen, men omsætningen er også baseret på 

lokalerne, hvorfor aktivernes omsætningshastighed ikke vil være retvisende.  

- Imod: 

o Det er ikke Matas hensigt at købe lokalerne når leasingkontrakten udløber. Der er i løbet af 

de seneste år lukket flere butikker, hvor de lokaler der er blevet brugt, ikke er blevet 

opkøbt efterfølgende. 

o De fleste af deres leasingkontrakter har en opsigelsesperiode på maks 12 måneder 

o Det kræver antagelser vedrørende leasingkontrakternes løbetid, renteprofil og aktivets 

levetid, for at kunne indregne butikkerne som et finansielt leasingaktiv. 

Operationel leasing indregnes ikke som et finansielt aktiv, på baggrund af ovenstående problematik i 

forhold til leasingkontrakternes løbetid, renteprofil og levetid.  

Kortfristede aktiver: Varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, tilgodehavende selskabsskat og 

periodeafgrænsningsposter klassificeres under kortfristede driftsaktiviteter.  

Likvide beholdninger klassificeres under finansielle aktiver.  
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Andre tilgodehavender består primært af skattesagen vedrørende rentekildeskat, som tidligere er 

beskrevet under opstillingen af resultatopgørelsen og balancen. Skattesagen er indregnet i alle de 

analyserede regnskabsår. Matas har indbetalt rentekildeskatten og renter hertil, men forventer at få 

godtgjort både indbetalingen af renter samt rentekildeskatten. Desuden forventes der ikke at tilfalde 

yderligere renter. Den vurderes derfor ikke at være rentebærende, hvorfor den klassificeres som et 

kortfristet driftsaktiv.  

 

Poster på passivsiden 

Egenkapital og minoritetsinteresse: Posterne under egenkapitalen bibeholder deres plads som egenkapital 

og minoritetsinteresser på passivsiden. 

Langfristede forpligtelser: Anden gæld og udskudt skat klassificeres under henholdsvis kort- og langfristet 

driftsforpligtelser. 

Kreditinstitutter klassificeres som rentebærende gæld.  

Klassifikationen af det betingede købsvederlag afhænger af, om købet er en del af Matas kerneaktivitet. I 

dette tilfælde vedrører det betingede købsvederlag opkøbet af Firtal Group, hvis formål er at eje andele i 

andre selskaber. Størstedelen af Firtal Groups indtægter er fra datterselskabet Firtal Web A/S, der er en 

detailvirksomhed med salg af produkter indenfor personlig pleje og helse. Salget sker via deres 3 

onlinebutikker: www.viivaa.dk, www.made4men.dk og www.helsebixen.dk (Firtal Web A/S, 2020). Firtal 

Webs kerneaktivitet relaterer sig til Matas kerneaktivitet, hvorfor det betinget købsvederlag klassificeres 

som en langfristet driftsforpligtelse. 

Kortfristede forpligtelser: Leverandører, forudbetaling fra kunder, anden gæld og selskabsskat klassificeres 

under kortfristede driftsforpligtelser. 

Kreditinstitutter klassificeres som rentebærende gæld.  

 

3.4 Rentabilitetsanalyse 
Rentabiliteten beskriver Matas evne til, at forrente den kapital der er investeret i selskabet. Ud fra 

ovenstående reformuleringer beregnes der relevante nøgletal for at analysere Matas historiske udvikling. 

www.viivaa.dk
www.made4men.dk
www.helsebixen.dk


37 
 

De underliggende drivere bliver analyseret for at beskrive og forklare årsagen til udviklingen i nøgletallene. 

Den historiske udvikling i Matas er med til at forudsige, hvordan den fremtidige udvikling vil blive. 

Der bliver taget udgangspunkt i den udvidet DuPont-model, hvor 3 forskellige analyse niveauer beskriver 

virksomhedens rentabilitet. I niveau 1 analyseres afkastet på driftsaktivitet, finansieringsaktivitet, den 

finansielle gearing og SPREAD, idet det er de nøgletal der driver egenkapitalens forrentning. Egenkapitalens 

forrentning viser aktionærernes afkast på den indskudt kapital. I niveau 2 analyseres overskudsgraden og 

aktivernes omsætningshastighed, som er de to nøgletal der driver afkastningsgraden. I niveau 3 analyseres 

årsagen til udviklingen i overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 

Følgende nøgletal er beregnet ud fra de gennemsnitlige balancer, hvorfor tabellerne viser nøgletal fra 

2014/15 til 2018/19. 2013/14 er kun grundlag for udregningen af 2014/15: 

· ROE, ROIC, FGEAR, gns. lånerente, SPREAD, AOH 

3.4.1 Egenkapitalens forrentning, ROE 

Egenkapitalens forrentning (ROE) er særlig interessant for aktionærerne, da nøgletallet belyser hvor stort et 

afkast selskabet realiserer i forhold til den indskudte kapital, altså aktionærernes forrentning af deres 

investering. Egenkapitalens forrentning er beregnet med følgende formel (Sørensen, Nøgletalsanalyse af 

rentabilitet og vækst, 2017): 

��� = (������������� ��� �����æ�� ������æ����ø����� ������)
������������� �����æ� �����������  eller ��� = ���� + (����� ∗ ������) 

 
Tabel 1: Matas’ egenkapital forrentning. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det fremgår af tabel 1, at der har været en negativ udvikling i Matas egenkapitalforrentning, der steg fra 

2014/15 til 2015/16, men har været faldende de seneste 4 regnskabsår. Fra 2014/15 til 2018/19 er 

egenkapitalforrentningen faldet til 10,07%, hvilket er et fald på i alt 2,91%point. Egenkapitalens forrentning 

belyser, at aktionærerne i 2018/19 fik et afkast på øre 9,95 per indskudt krone i selskabet. På trods af den 

faldende egenkapitalforrentning, ligger den stadig over markedsrenten på 0% (Danmarks Nationalbank, 

2020), som medfører et risikotillæg på 10,07%. Det vurderes derfor at være en god investering, at investere 

i Matas, på trods af den negative udvikling. 
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Den negative udvikling i egenkapitalens forrentning kan skyldes et lavere afkast på driftsaktiviteten, et 

lavere afkast af finansieringen eller en kombination heraf. Udviklingen i egenkapitalens forrentning 

forklares ved, at undersøge udviklingen i afkastningsgraden, den finansielle gearing og SPREAD, da det er de 

nøgletal der driver egenkapitalens forrentning. 

3.4.2 Afkastningsgrad, ROIC 

Afkastningsgraden (ROIC) belyser rentabiliteten af selskabets driftsaktiver, altså Matas evne til at skabe 

afkast af den investerede kapital. Hvis Matas er gode til at skabe profit af deres ressourcer, vil det medføre 

en høj afkastningsgrad, og omvendt vil en lav afkastningsgrad indikerer, at selskabet ikke er gode til at 

skabe profit af deres ressourcer. Afkastningsgraden er beregnet med følgende formel (Sørensen, 

Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst, 2017): 

���� = �������������� ����� ����
������������� ���������� �������  

 
Tabel 2: Matas’ afkastningsgrad. Kilde: egen tilvirkning. 

Det ses i tabel 2, at afkastningsgraden steg fra 2014/15 til 2015/16, og derefter har haft en negativ 

udvikling fra 2015/16 til 2018/19. Afkastningsgraden er siden 2014/15 faldet med samlet 2,35%point. Den 

negative udvikling i afkastningsgraden hænger godt sammen med den negative udvikling i 

egenkapitalforretningen.  

På trods af at Matas er blevet dårligere til at forrente den investerede kapital i selskabet, ligger 

afkastningsgraden på 6,85% i 2018/19, hvilket er over markedsrenten på 0% (Danmarks Nationalbank, 

2020). Dette medfører et risikotillæg på 6,85%, hvorfor det trods den negative udvikling er en fornuftig 

afkastningsgrad. Afkastningsgraden på 6,85% belyser, at selskabet i 2018/19 tjente øre 6,85 for hver krone, 

der var investeret i selskabet. 

Faldet i afkastningsgraden kan skyldes et lavere aktivitetsniveau, et mindre overskud per omsætningskrone 

eller en kombination af disse. Udviklingen i afkastningsgraden kan forklares ved, at analysere udviklingen i 

overskudsgraden samt aktivernes omsætningshastighed. Det er de 2 nøgletal der driver afkastningsgraden. 

Disse nøgletal bliver undersøgt nærmere i analysen af DuPont-modellens niveau 2. 
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3.4.3 Finansiel gearing, FGEAR 

Den finansielle gearing belyser, hvordan driftsaktiverne er finansieret, altså hvor stor en del af 

finansieringen der består af egenkapital, samt hvor stor en del af finansieringen der består af gæld. En høj 

finansiel gearing viser, at driftsaktiverne er finansieret gennem relativt meget gæld og relativ lidt 

egenkapital, mens det omvendte er tilfældet ved en lav finansiel gearing. Den finansielle gearing er 

beregnet med følgende formel (Sørensen, Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst, 2017): 

����� = ������������� ����� ����������� �������������
������������� �����æ� �����������  

 
Tabel 3: Matas’ finansielle gearing. Kilde: egen tilvirkning. 

Den finansielle gearing er jævnfør tabel 3 faldet fra 2014/15 til 2015/16, hvorefter den fra 2015/16 til 

2018/19 har ligget på samme niveau. Den er i alt faldet relativt lidt med 0,05 point fra 2014/15 til 2018/19, 

og ligger i 2018/19 på 0,56. Da den finansielle gearing er under 1 betyder det, at Matas finansierer deres 

driftsaktiver med mere egenkapital end gæld. 

Det fremgår af tabel 4, at den gns. egenkapitalen er steget med mio. kr. 21 fra 2014/15 til 2018/19, mens 

den gns. nettorentebærende gæld er faldet med mio. kr. 105,3. Faldet i den finansielle gearing, skyldes at 

den gns. nettorentebærende gæld er faldet relativt mere end egenkapital i alt. 

 
Tabel 4: Matas’ gennemsnitlig egenkapital og nettorentebærende gæld. Kilde: egen tilvirkning. 

Det er vigtigt for Matas, at finansieringen af deres driftsaktiver ikke består af for meget gæld i forhold til 

egenkapital, da det vil gøre dem mindre modstandsdygtige overfor eventuelle tab. Hvilket taler for at den 

lave gearing er fornuftigt. Dog er det også vigtigt for selskabet at finansiere med gæld, da gældsætning til 

investeringer alt andet lige øger indtjeningen.  

3.4.4 Gennemsnitlig lånerente, r 

Den gennemsnitlige lånerente viser den renteprocent, Matas betaler for at låne penge. Den gennemsnitlige 

lånerente er beregnet med følgende formel (Sørensen, Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst, 2017): 
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� = ����� ����������� ������������ ����� ����
������������� �����������æ����� �æ��  

 
Tabel 5: Matas’ gennemsnitlig lånerente. Kilde: egen tilvirkning. 

Udviklingen i den gennemsnitlige lånerente har været svingende igennem de seneste 6 regnskabsår, og er 

samlet set faldet med 1,88%point fra 2014/15 til 2018/19. Faldet i lånerenten betyder, at Matas betaler en 

relativt lavere rente for deres gæld, hvilket er positivt. Faldet i den gennemsnitlige rente skyldes, at 

renteniveauet, som nævnt under PESTEL analysen, generelt er faldet meget i Danmark, En lånerente på 

1,11% vurderes at være fornuftigt.  

3.4.5 SPREAD 

SPREAD er spændet mellem afkastningsgraden og den gennemsnitlige lånerente. Matas SPREAD for de 

seneste 5 regnskabsår er beregnet jævnfør tabel 6 med følgende formel (Sørensen, Nøgletalsanalyse af 

rentabilitet og vækst, 2017):  

������ = ���� − � 

 
Tabel 6: Matas’ SPREAD. Kilde: egen tilvirkning. 

Det ses, at udviklingen i SPREAD har været stigende fra 2014/15 til 2015/16, og derefter har været faldende 

frem til 2018/19 i lighed med egenkapitalens forrentning. SPREAD er i alt faldet med 0,48%point fra 

2014/15 til 2018/19. På trods af et mindre fald i SPREAD ligger den i 2018/19 på 5,74%, hvilket er fornuftigt 

for Matas, da det betyder, at Matas tjener på at arbejde med gæld, hvilket medfører et positivt afkast af 

den investerede kapital, hvilket også ses i ROIC. 

I niveau 2 undersøges udviklingen i afkastningsgraden nærmere, ved at analysere overskudsgraden og 

aktivernes omsætningshastighed, som er de to nøgletal der driver afkastningsgraden. 

3.4.6 Overskudsgrad, OG 

Overskudsgraden viser, hvor meget af Matas nettoomsætning der bliver til overskud før finansielle poster. 

Med andre ord viser overskudsgraden Matas evne til, at kunne tilpasse driftsomkostninger til deres 
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driftsindtægter. Overskudsgraden er beregnet med følgende formel (Sørensen, Nøgletalsanalyse af 

rentabilitet og vækst, 2017): 

�� = ������ �������������� ����� ����
��������æ�������  

 
Tabel 7: Matas’ overskudsgrad. Kilde: egen tilvirkning. 

Matas overskudsgrad er steget fra 2013/14 til 2015/16, hvorefter den har været faldende frem til 2018/19. 

Nøgletallet er i alt faldet med 1,06%point fra 2013/14 til 2018/19 hvilket betyder, at Matas evne til at skabe 

overskud af driften er blevet ringere, hvilket påvirker afkastningsgraden negativt. På trods af den negative 

udvikling er det acceptabelt, at have en overskudsgrad på 7,99%. 

Årsagen til udviklingen i overskudsgraden analyseres i niveau 3.  

3.4.7 Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed viser Matas evne til at tilpasse selskabets investerede kapital. Det belyser 

altså Matas evne til, at skabe omsætning af den investerede kapital i selskabet. Overskudsgraden er 

beregnet med følgende formel (Sørensen, Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst, 2017): 

��� = ��������æ�������
������������� ����� ������������� 

 
Tabel 8: Matas’ aktivers omsætningshastighed. Kilde: egen tilvirkning. 

Det ses, at aktivernes omsætningshastighed har været nogenlunde konstant over perioden. Det kan 

dermed konstateres, at det ikke er aktivernes omsætningshastighed, men overskudsgraden der har 

påvirket afkastningsgraden negativt. Aktivernes omsætningshastighed er i 2018/19 på 0,86, hvilket betyder 

at selskabet i 2018/19 omsatte for øre 0,86 per krone, der var investeret i Matas. Det lave aktivitetsniveau 

er en ulempe for Matas, da det betyder, at de investerer flere penge i et salg end de tjener på salget. Der 

fremgår af balancen, at den lave omsætningshastighed hovedsageligt skyldes stor pengebinding i 

immaterielle aktiver samt varebeholdningen.  
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3.4.8 Udvikling i overskudsgradens underliggende drivere 

Analyse af niveau 3 i DuPont-modellen. Tabel 9 viser udviklingen i de seneste 6 regnskabsår, over 

regnskabsposter der påvirker overskudsgraden. 

 
Tabel 9: Matas’ overskudsgrads underliggende drivere. Kilde: egen tilvirkning. 

Det kan udledes af indekstallene i tabel 9, at omsætningen er steget relativt mindre end omkostningerne til 

vareforbruget, hvilket kan skyldes lavere salgspriser per vareenhed eller flere variable omkostninger per 

vareenhed. Grundet den hårde konkurrence er det en mulighed, at Matas har været nødt til at sælge deres 

produkter til en lavere pris.  

Derudover ses det af tabellen, at indekstallet for andre eksterne omkostninger faldt fra 2013/14 til 

2014/15, men har været stigende fra 2014/15 til 2018/19. Andre eksterne omkostninger er steget relativt 

mere end nettoomsætningen fra 2013/14 til 2018/19, hvilket har haft en negativ virkning på 

overskudsgraden. Den markante stigning i de eksterne omkostninger fra 2017/18 til 2018/19 skyldes 

primært transaktionsomkostninger i forbindelse med opkøbet af Firtal Group (Matas A/S, 2019), øget 

omkostninger til markedsføring, samt øget omkostninger i forbindelse med deres hjemmeside matas.dk.  

Personaleomkostningerne er også steget relativt mere end omsætningen, hvilket primært skyldes 

engangsomkostninger i forbindelse med udskiftning af ledende medarbejdere i selskabet (Matas A/S, 

2019).  

Matas overskudsgrad har altså været negativt påvirket af, at diverse driftsomkostninger er steget relativt 

mere end omsætningen. Da engangsomkostningerne er enkeltstående omkostninger, bør omkostningerne 

alt andet lige være mindre i fremtiden og dermed øge Matas indtjening. 
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3.5 Risikoanalyse 
Der er forskellige risici forbundet med at drive et selskab, både finansielle og ikke finansielle. Der kan både 

være ukendte og uforudsete risici, samt kendte risici som man ikke er sikker på vil komme eller i givet fald 

hvornår. Det er vigtigt, at vurdere de risici, der kan påvirke Matas i fremtiden, da dette vil have en 

påvirkning på værdien af selskabet. I analysen af driftsmæssig gearing, likviditetsgraden og soliditetsgraden, 

bruges ultimo tallene til at beregne nødvendige nøgletal, da ultimo tallene er de mest retvisende tal. 

3.5.1 Risikostyring 

Ifølge Matas er risikostyring en integreret del af ledelsesprocessen, for at begrænse eventuelle 

usikkerheder og risici i forbindelse med koncernens finansielle og ikke finansielle målsætninger. Følgende 

risici vurderes, at være de væsentligste risici for Matas, vurderet ud fra den strategiske og finansielle 

analyse, samt Matas egen vurdering af væsentligste risici ifølge årsrapporten (Matas A/S, 2019).  

3.5.1.1 Operationelle risici: 

Konjunkturudvikling: detailsalget er som nævnt i den strategiske analyse generelt præget af, at 

forbrugerne trods en øget disponibel indkomst vælger, at spare en stor del af deres indtægter op. Matas 

har været påvirket af dette samt den ændrede forbrugeradfærd med online shopping, fremfor at gå i en 

fysisk butik og shoppe. Det fremgår dog af årsrapporten, at de følger salgsudviklingen dagligt, og derfor har 

mulighed for at reagere hurtigt med nye tiltag på en eventuel nedgang i salget (Matas A/S, 2019). Matas 

rammes allerede af den sparsommelige forbruger samt den hårde konkurrence, og sandsynligheden for at 

det fortsætter er stor, mens konsekvenserne er middel da de har muligheden for at reagere på dette, 

eftersom de løbende følger salgsudviklingen. 

Brancheudvikling: som beskrevet i den strategiske analyse er der meget hård konkurrence på markedet, 

hvor antallet af konkurrenter hele tiden vokser, særligt efter digitaliseringen har gjort det nemmere at åbne 

en online shop. Derudover er forbrugernes fokus på bæredygtighed øget markant. Det ses allerede på 

Matas indtjeningsevne at have påvirke selskabet, og antages sandsynligt at det kan have store 

konsekvenser i fremtiden. Matas skal have stor fokus på konkurrenter samt brancheudviklingen, for at 

opretholde deres position på markedet. De har et stærkt brand med mange loyale kunder, og har de 

seneste år haft fokus på deres online shop, samt på at skabe et grønnere Matas, hvilket også er nogle af 

fokuspunkterne i deres nye strategi frem mod 2023 ”Et fornyet Matas” (Matas A/S, 2019). Grundet Matas 

egne initiativer til at følge brancheudviklingen vurderes, at det ikke vil få voldsomme konsekvenser, men 

det stigende antal af konkurrenter og den nuværende konkurrence på markedet, vil fortsat have en 

virkning på Matas.  
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Produkter og leverandører: Matas producerer ikke egne produkter, hvorfor de er afhængige af deres 

leverandører. Det fremgår af den strategiske analyse, at Matas har mange forskellige leverandører og 

sælger mange forskellige produkter, for at imødekomme at leverandørerne ikke får en høj 

forhandlingsstyrke (Matas A/S, 2019). Dog er de relativt afhængige af producenten af deres egne 

produkter. Men som beskrevet i den strategiske analyse er leverandøren også relativt afhængige af Matas. 

Der vurderes derfor ikke at være særlig risiko forbundet med produkter og leverandører, og konsekvensen 

vurderes også at være lille, da Matas blot vil finde en anden leverandør eller markedsføre andre produkter.  

Lovgivning og produktansvar: som beskrevet i den strategiske analyse, er der en række love i forbindelse 

med markedsføringen af kosmetik som Matas skal overholde. Ved manglende overholdelse kan det have 

økonomiske konsekvenser for selskabet. Matas følger eventuelle ændringer i love tæt, så de hurtigt kan 

reagere på dem. Derudover testes deres produkter grundigt, inden de bliver markedsført, ligesom de har 

tegnet forsikringer for at reducere risikoen for økonomiske konsekvenser af produktansvar (Matas A/S, 

2019). På trods af grundige tests og løbende kontrol af nye love, er der stadig en lille sandsynlighed for at 

Matas laver fejl, men denne vurderes at være relativ lille. Den økonomiske konsekvens vurderes at være 

middel, for selvom Matas er forsikret, kan store fejl koste Matas dårlig omtale, hvilket kan resultere i en 

faldende omsætning.  

3.5.1.2 Finansielle risici: 

Skattesag: Matas har som tidligere nævnt en igangværende skattesag vedrørende tilgodehavende 

rentekildeskat på mio. kr. 79,6. Det vil ikke have en negativ effekt på Matas hvis sagen tabes, da de allerede 

har indbetalt beløbet. Men det vil have en positiv effekt på den likvide beholdning, hvis de vinder sagen. 

Matas vurderer selv i deres årsrapport, at der er stor sandsynlighed for, at de vil få pengene tilbagebetalt 

grundet lignede sager, og derudover har de ret til regres fra M. Holding S. på det fulde beløb (Matas A/S, 

2019). 

Renteniveauet: Som nævnt i PESTEL analysen er renteniveauet meget lavt, hvilket medfører en lavere 

renteomkostning for Matas på selskabets gæld. Det ses desuden i rentabilitetsanalysen, at den 

gennemsnitlige lånerente har været faldene. Hvis renten stiger, kan dette have en konsekvens for Matas 

indtjening, da det vil øge renteomkostninger på gælden. Sandsynligheden for at renteniveauet vil stige er 

stor, mens konsekvenserne heraf ikke forventes at være særlig stor.  

Driftsmæssig risiko og likviditetsrisiko: analyseres nedenfor. 
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3.5.1.3 Driftsmæssig risiko 

Det er relevant at udregne den driftsmæssige gearing for, at vurdere selskabets driftsmæssige risiko da 

nøgletallet belyser, hvor stor en del af selskabets omkostninger der er henholdsvis faste og variable. Hvis et 

selskab har forholdsmæssigt mange faste omkostninger, er der en større driftsrisiko forbundet med en 

nedgang i omsætningen, mens det omvendt kan skabe en relativ større indtjening ved en stigning i 

omsætningen, hvis selskabet har forholdsmæssigt mange faste omkostninger. 

Matas vareforbrug udgør de variable omkostninger, da de varierer med salget, mens selskabets andre 

eksterne omkostninger, personaleomkostninger og af- og nedskrivninger ikke varierer med salget, hvorfor 

er faste omkostninger. Den driftsmæssige risiko kan beregnes med formlen (FSR Danske Revisorer, 2017): 

�������æ���� ������� = �������ℎ����� ����� ������������
�������ℎ����� �������� ������������ 

 
Tabel 10: Matas’ driftsmæssige gearing. Kilde: egen tilvirkning. 

Matas’ driftsmæssige gearing ligger på samme niveau over de seneste 6 regnskabsår. I 2018/19 har Matas 

en driftsmæssig gearing på 0,63 der belyser, at selskabet har flest variable omkostninger og betyder at 

Matas har en relativ lav driftsrisiko. Dette vurderes i Matas tilfælde at være fornuftigt, da det under den 

strategiske analyse ses, at konkurrencen er meget hård på markedet samtidig med, at forbrugerne har en 

tendens til at spare op, hvorfor der er en risiko for omsætningsnedgang. Dog vurderes det, at Matas vil 

have en nogenlunde stabil omsætning med en lille vækst i fremtiden. 

3.5.1.4 Likviditetsrisiko 

Det er relevant at analysere likviditetsrisikoen, da den belyser selskabets evne til at imødekomme de 

forpligtelser, der er i selskabet. Manglende likviditet i et selskab kan medføre følgende (Petersen, Plenborg, 

& Kinserdal, Liquidity risk analysis, 2017): 

- En begrænsning af nye investeringsmuligheder der kan skabe profit 

- At selskabet er nødsaget til at sælge profitable forretningsområder 

- Flere finansielle omkostninger 

Under likviditetsrisikoen analyseres Matas likviditetsgrad, som er det nøgletal, der belyser selskabets evne 

til at imødekomme den kortfristede gæld, der er i selskabet. De kortfristede gældforpligtelser er de 
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forpligtelser, der forfalder indenfor 1 år, hvorfor det er relevant at undersøge, om Matas er i stand til at 

betale deres kortfristede gældsforpligtelser. Likviditetsgraden er beregnet med følgende formel (Petersen, 

Plenborg, & Kinserdal, Liquidity risk analysis, 2017): 

��������������� = ���æ������������� ������
����������� �æ�� ������  

 
Tabel 11: Matas’ likviditetsgrad. Kilde: egen tilvirkning. 

Matas likviditetsgrad er faldet fra 2013/14 til 2016/17, hvorefter den er steget fra 2016/17 til 2018/19. Den 

er i alt faldet med 0,01 point, hvilket er et relativt lille fald. Likviditetsgraden bør ikke være under 1, hvilket 

den er i 2016/17, da dette alt andet lige belyser, at Matas ikke er i stand til at dække den kortfristede gæld, 

hvis den forfalder nu og her. Den positive udvikling fra 2016/17 til 2018/19 skyldes primært større 

pengebinding i varelageret. I 2018/19 har virksomheden en likviditetsgrad på 1,16, hvilket er acceptabelt, 

da det betyder, at omsætningsaktiverne er større end den kortfristede gæld. 

 
Tabel 12: Sammensætning af Matas’ omsætningsaktiver. Kilde: egen tilvirkning. 

Det er vigtigt at være kritisk overfor likviditetsgraden, da en stigende pengebinding, f.eks. i varedebitorer 

og varebeholdning, påvirker Matas negativt og som udgangspunkt vil øge deres likviditetsgrad. Det fremgår 

af tabel 12, at Matas har en stor pengebinding i varelageret. Varelageret udgør i 2018/19 69,40% af Matas 

samlede omsætningsaktiver. Det kan være svært at omsætte varer fra varelageret hurtigt, hvis der er brug 

for likviditet til de kortfristede forpligtelser, og det kan ydermere kræve, at man sætter prisen ned på 
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produkterne, som vil resultere i en mindre indtjening. Risikoen for at det bliver nødvendigt er dog relativ 

lille.  

3.5.1.5 Soliditetsrisiko 

Soliditetsanalysen udarbejdes for at analysere Matas evne til at imødegå eventuelle tab. Jo mere solid 

selskabet er, jo mindre er risikoen. For at undersøge hvor solid Matas er analyseres soliditetsgraden, der 

belyser hvor stor en andel af aktiverne der er finansieret med egenkapital. Soliditetsgraden er beregnet 

med følgende formel (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, Liquidity risk analysis, 2017): 

�������������� = ����������� ������
������� � ��� ������ 

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

Soliditetsgrad 49,53% 50,01% 48,81% 49,42% 48,20% 

Tabel 13: Matas’ soliditetsgrad. Kilde: egen tilvirkning. 

Soliditetsgraden for Matas er i de fleste år stigende, men udviklingen har været lidt svingende. Den er 

samlet set steget med 0,82%point fra 2013/14 til 2018/19. Det anbefales at have en soliditetsgrad mellem 

30-40%, hvilket betyder, at Matas har en høj soliditetsgrad og er i stand til at imødegå tab. Dog medfører 

en for høj soliditetsgrad, at muligheden for at tjene penge på gæld bliver mindre.  

 

3.6 Delkonklusion regnskabsanalyse 
Egenkapitalens forrentning har været faldende, men er 10,07% i 2018/19, hvilket medfører et risikotillæg 

på 10,07%, da markedsrenten er 0%. Det er derfor stadig en god investering, at investere i Matas.  

Den negative udvikling i egenkapitalens forretning skyldes primært den negative udvikling i 

afkastningsgraden, der er faldet relativt mere end den finansielle gearing. Det ses desuden at lånerenten 

har været faldende, hvilket påvirker SPREAD positivt. Den lave gearing, medfører lav risiko. Dog fremgår det 

af SPREAD, at Matas tjener penge på at arbejde med gæld, hvilket den lave gearing mindsker muligheden 

for.  

Faldet i afkastningsgraden skyldes primært, at Matas er blevet ringere til, at tilpasse deres 

driftsomkostninger til driftsindtægter og dermed skabe overskud. Matas’ omkostninger er steget relativt 

mere end omsætningen, hvilket hovedsageligt skyldes engangsomkostninger, samt den hårde konkurrence 

på markedet. Dog har Matas en fornuftig overskudsgrad i 2018/19 på 7,99%. 
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Det fremgår af risikoanalysen at Matas er en solid virksomhed, der er i stand til at imødegå tab, samt betale 

deres kortfristede forpligtelser, der forfalder indenfor et år. Desuden ses det at Matas omkostningsstruktur 

består af flere variable omkostninger end faste omkostninger, der medfører en lav driftsrisiko, hvilket er 

fornuftigt grundet den hårde konkurrence på markedet. 

Matas har en fornuftig risikostyring og stor pengebinding i varebeholdningen, hvilket ikke er unormalt for 

den type virksomhed. 

 

4. SWOT-analyse 
SWOT-analysen udarbejdes for at samle op på væsentlige styrker, svagheder, muligheder og trusler fra den 

strategiske analyse og regnskabsanalysen, der kan påvirke værdien af Matas.   

 
Figur 8: SWOT-analyse af Matas. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af (Johnson, Whittington, Scholes, 

Angwin, & Regnér, Resources and capabilities, 2017) 

Styrker 

Det kan udledes af den interne analyse, at en af Matas styrker er deres stordriftsfordele, der giver dem 

mulighed for gode samarbejdsaftaler, samt opkøbe leverandører og konkurrenter for at mindske 

konkurrencen og styrke deres position på markedet.  
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Matas mange butikker i hele landet, med placering tæt på befolkningen og deres brede og dybe 

produktsortiment, er styrker for Matas, da de er med til at skabe værdi for virksomheden, hvilket alt andet 

lige øger indtjeningen.  

Derudover styrker deres uddannede personale og loyalitetsprogram Club Matas selskabet, da det 

differentierer dem fra deres konkurrenter.  

Selvom der har været en negativ udvikling i ROIC, ROE ligger begge på et forholdsvis højt og fornuftigt 

niveau i analyseperioden. De ligger begge over markedsrenten, hvilket givet et stort risikotillæg. De 

fornuftige nøgletal belyser, at Matas tjener penge på den investerede og indskudte kapital.  

Matas høje soliditetsgrad viser at de er i stand til at imødegå eventuelle tab, hvilket er en styrke for 

selskabet. 

Svagheder 

Det fremgår af SPREAD, at Matas tjener penge på at arbejde med gæld. Den lave gearing der viser, at 

selskabet er behæftet med mere egenkapital end gæld er en svaghed for Matas, da det mindsker 

muligheder for at tjene penge på gælden.  

Den lave AOH er en svaghed for Matas, da det betyder at der er at lavt aktivitetsniveau i selskabet. Matas 

omsætter for mindre end der er investeret i selskabet, hvilket er en svaghed.  

Desuden er den negative udvikling i ROIC og ROE en svaghed for Matas da det viser, at deres evne til at 

tjene penge på den indskudte kapital og den investerede kapital mindskes, hvilket skyldes den hårde 

konkurrence på markedet. Den negative udvikling har en negativ påvirkning på selskabets indtjening 

Muligheder 

Derudover kan Matas på grund af deres størrelse opkøbe flere af deres leverandører, for at optimere deres 

værdikæde og mindske omkostningerne. Desuden kan de også opkøbe flere af deres konkurrenter for, at 

eliminere dem og styrke egen position på markedet, hvilket alt andet lige vil øge deres indtjening. 

Forbrugernes fokus på miljøvenlige og bæredygtige produkter, kan være en mulighed for Matas helse og 

grønne produkter, mens produktudvikling med fokus på miljøet og bæredygtighed kan øge salget. 
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Trusler 

I analysen af de eksterne faktorer blev der også identificeret flere forhold, der kan være potentielle trusler 

mod Matas, blandt andet kan det vækstende online marked og den generelt øgede interesse for skønheds- 

og helsemarkedet være en trussel for Matas, da det tiltrækker nye konkurrenter, hvilket øger konkurrencen 

på markedet og alt andet lige vil mindske selskabets indtjening 

Det fremgår af figur 2, at der årligt kommer mange nye udbydere på markedet, da det er et homogent 

marked, hvor der er mange substituerende produkter. Dette er en trussel for Matas på trods af deres dybe 

og brede sortiment, da det gør det nemt for nye udbydere at træde ind på markedet.  

Kundernes høje forhandlingsstyrke, på baggrund af den manglende differentiering, kan være en trussel for 

Matas, hvis andre virksomheder sælger produkterne billigere, kan kunderne være tilbøjelige til at købe 

deres produkter hos en anden forhandler. 

Kritik af SWOT: SWOT-analysen bliver kritiseret for at forenkle selskabets problemstillinger, hvorfor den 

ikke bør anvendes alene uden en dybere analyse. SWOT-analysen er anvendelig i denne opgave, til at skabe 

et overblik over de væsentligste forhold i den strategiske analyse og regnskabsanalyse, der kan påvirke 

selskabets fremtidige udvikling. 

 

5. Budgettering 
Værdiansættelsen udarbejdes på baggrund af Matas fremtid, hvorfor det er relevant at opstille et budget 

for selskabet. Budgettet er en antagelse om den fremtidige værdiskabelse i Matas, der udarbejdes på 

baggrund af de faktorer, der påvirker Matas fremtidige værdi. Faktorerne består af de ikke finansielle 

drivere, som er analyseret i den strategiske analyse, samt de finansielle drivere, der er analyseret i 

regnskabsanalysen. Det er svært at forudsige, hvordan værdiskabelsen af Matas i fremtiden vil se ud, men 

et budget med udgangspunkt i Matas historik og efterfølgende begivenheder er den bedste måde at 

forudsige selskabets fremtid ud på (Sørensen, Budgettering og værdiansættelse, 2017).  

Budgettallene vil ikke blive udarbejdet på hver enkelt post, men som sammendrag af poster) der naturligt 

hænger sammen, da det skaber et mere retvisende billede. Det kan derudover være svært at finde den 

nødvendige information til budgettering af hver enkelt regnskabspost. Til budgetteringen udregnes en 

række finansielle værdidrivere, på baggrund af de tidligere reformuleringer af historiske tal, der sammen 

med den strategiske analyse vil være udgangspunktet for de budgetterede finansielle værdidrivere. De 



51 
 

budgetterede værdier i resultatopgørelsen og balancen, beregnes på baggrund af de budgetterede 

værdidrivere, og er grundlaget for de budgetterede pengestrømme der anvendes i værdiansættelsen af 

DCF (Sørensen, Budgettering og værdiansættelse, 2017). 

5.1 Finansielle værdidrivere 
Til budgetteringen af Matas er der i tabel 14 udregnet finansielle værdidrivere på baggrund af de historiske 

tal. Det ses på omsætningsvæksten, der viser hvor meget omsætningen er steget i procent, at Matas har 

haft en relativ stabil omsætningsvækst, med kun små udsving. EBITDA-margin samt næsten alle nøgletal på 

den reformulerede balance, er beregnet i forhold til omsætningen, da den relativt stabile omsætning, 

medfører et retvisende billede af de finansielle værdidrivere. Den effektive skattesats er som nævnt i 

regnskabsanalysen, beregnet i forhold til resultatet før skat. Af- og nedskrivninger er beregnet i forhold til 

de materielle og immaterielle aktiver, mens den nettorentebærende gæld er beregnet i forhold til den 

investeret kapital. Lånerenten er tidligere blevet beregnet i rentabilitetsanalysen. 

Tabel 14: Matas’ historiske værdidrivere. Kilde: Egen tilvirkning. 
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Budgetteringen af drifts- og finansieringsaktiviteten tager udgangspunkt i de historiske gennemsnitlige 

finansielle drivere, med korrektioner i forhold til ledelsens egne forventninger i årsrapporten, samt de ikke 

finansielle drivere der er analyseret i den strategiske analyse. Det er dog vigtigt, at være kritisk overfor 

ledelsens egne forventninger og holdninger da disse er subjektive skøn. 

5.2 Budgetperioden 
For de absolutte værdiansættelsesmodeller, herunder DCF, skal der teoretisk set budgetteres uendeligt, da 

virksomheden i princippet skal drives i uendelig tid. Det er praktisk ikke muligt, da der vil være for stor 

usikkerhed forbundet med at forecaste hvert enkelt år i uendelig tid. Budgetperioden rækker så langt som 

det vurderes, at det er realistisk at forecaste det enkelte års finansielle værdidrivere. Når de finansielle 

værdidrivere antages at nå et ”steady state” niveau, begynder terminalperioden. Terminalperioden 

indeholder uendelige fremtidige pengestrømme efter budgetperioden, som der ikke udarbejdes proforma 

opgørelser på (Sørensen, Budgettering og værdiansættelse, 2017). 

Matas årsrapport for 2018/19 senest analysererede årsregnskab i regnskabsanalysen af Matas, hvorfor 

budgetperioden starter med det efterfølgende regnskabsår 2019/20. 

Budgetperiodens længde er vurderet ud fra, at den skal række frem til det tidspunkt, hvor det antages, at 

det ikke længere er muligt, at budgettere de enkelte finansielle værdidrivere bedre end, at vurdere at 

regnskabsposterne vokser med en konstant vækstrate. Denne vurdering udarbejdes ud fra branchen og 

muligheden for at indhente information. Figur 9 er et godt input til valg af budgetperiodens længde, som 

der sammen med øvrige inputs tages udgangspunkt i, ved fastlæggelsen af Matas budgetperiode 

(Sørensen, Budgettering og værdiansættelse, 2017). 

 
Figur 9: Overvejelser ifm. budgetperiodens længde. Kilde: (Sørensen, Budgettering og værdiansættelse, 

2017) 
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Markedet for detailhandel med skønheds- og helse produkter har eksisteret i mange år, og produkterne på 

markedet vurderes derfor at være veletableret. Efterspørgslen efter produkterne på markedet er relativ 

stabil, hvorfor Matas antages at befinde sig på et modent marked. På trods af væksten i online shops, 

vurderes onlinehandlen ikke at være en ny branche, men blot en ny platform til at markedsføre produkter, 

hvorfor branchen samlet antages at være moden.  

Udover ovenstående bekræftes antagelserne om et modent marked, af den nogenlunde stabile vækst i de 

beregnede finansielle værdidrivere for Matas.  

Matas har en mindre konkurrencemæssig fordel, med deres relativ høje markedsandel, stærke brand, 

stordriftsfordele og loyalitetsprogram. Den hårde konkurrence på det homogene marked, hvor stadig flere 

konkurrenter indtræder, og hvor også store virksomheder ser sit snit til at skabe indtjening, medfører at 

Matas kun vil have en mindre konkurrencemæssig fordel på kort sigt. Det vurderes rimeligt med en 

budgetperiode på 5 år, da det antages, at det er den tidshorisont, hvor det er muligt at forudsige eventuelle 

variationer i de underliggende finansielle værdidrivere. En tidshorisont på 5 år vurderes lang nok til at sikre, 

at der derefter ikke vil være en overnormal omsætningsvækst eller profit for virksomheden. 

 

5.3 Terminalperioden 
Som nævnt i det foregående afsnit begynder terminalperioden når budgetperioden slutter. Det sidste år i 

budgettet er terminalåret. Terminalåret i denne opgave er derfor 2023/2024, hvor overvejelserne 

vedrørende de finansielle værdidrivere er særligt vigtige. De uendelige fremtidige pengestrømme er 

baseret på de finansielle værdidrivere, hvorfor driverne har stor påvirkning på den værdi der beregnes i 

værdiansættelsen. I de fleste tilfælde vil omsætningsvæksten i terminalperioden ligge mellem 3%-6% 

(Sørensen, Budgettering og værdiansættelse, 2017). Der findes umiddelbart ikke vejledninger til de øvrige 

variable. Nedenfor behandles de forskellige finansielle værdidrivere for budgetperioden og terminalåret.  

Budgettering af driftsaktiviteten 

Det fremgår af de beregnede finansielle værdidrivere, at den historisk gennemsnitlige omsætningsvækst fra 

2013/2014 til 2018/19 ligger på 1,2%. 

Generelt er stigningen i branchens omsætningsvækst ikke så stor. I den strategiske analyse fremgår det, at 

selvom forbrugerne har fået en større disponibel indkomst, er der øget behov for opsparing.  



54 
 

Yderligere fremgår det af den strategiske analyse, at der er mange konkurrenter på markedet, og der 

kommer stadig flere til, hvilket medfører, at der er flere aktører, der skal ”dele” omsætningen i branchen. 

Derudover har Matas allerede en stor markedsandel samt en stor andel af den samlede omsætning i 

branchen, hvorfor der skal ske store ændringer i omsætningen før at omsætningsvæksten ændrer sig 

markant. Da Matas er et modent selskab, antages omsætningen ikke at ændre sig markant.  

I den strategiske analyse af Matas vækststrategi ses det, at ledelsens egne forventninger til den nye strategi 

”Et fornyet Matas” er, at realiserer en samlet omsætning på mio. kr. 4.000 i 2022/2023. Det fremgår 

yderligere i selskabets årsrapport, at de i 2018/19 forventer, en omsætningsvækst mellem 3,5% og 6%, 

hvilket er noget højere end den gennemsnitlige omsætningsvækst for de historiske år på 1,2%. 

Forventningen til den relativ høje omsætningsvækst skyldes, at Matas som tidligere nævnt har opkøbt Firtal 

Group i årsregnskabet 2018/19. Firtal Group blev regnskabsmæssigt indregnet fra 13. november 2018, 

hvorfor der i regnskabsåret 2018/19 kun er (regnskabsmæssigt) indregnet omsætning for 4 måneder. 

Opkøbet vil derfor også have en effekt på omsætningen i 2019/2020. Derudover opkøber Matas som 

tidligere nævnt Kosmolet i efterfølgende periode. Det fremgår dog i ledelsesberetningen, at Matas ikke 

forventer opkøbet har den store effekt på omsætningen, da Matas allerede sælger Nilens Jord produkter 

(Matas A/S, 2019). Dog vil det have en mindre effekt på omsætningen, da Nilens Jord produkterne også 

sælges gennem andre kanaler end Matas.  

Opkøbet af Firtal Group skal sammen med fokusset på Matas hjemmeside matas.dk, øge selskabets 

markedsandel på onlinemarkedet, der har vækstet meget og også forventes at vækste meget fremadrettet.  

Tabel 15: Omsætningsvækst i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Ud fra tabel 15 budgetteres der med en højere omsætningsvæksten i 2019/20 end de resterende år. 

Ledelsen forventer som tidligere nævnt en omsætningsvækst på 3,5-6%, hvor 6% vurderes at være i den 

høje ende taget i betragtning, at den højeste omsætningsvækst i de analyseret finansielle værdidrivere er 

2,7% (i 2014/15) jf. tabel 14. Omsætningsvæksten i 2019/2020 vurderes derfor at være 3,5%, mens den i 

2020/21 vurderes at være 2,5%, da Kosmolet ikke regnskabsmæssigt indregnes for hele 2019/20, hvorfor 

opkøbet antages at have en påvirkning i 2020/21. Omsætningsvæksten for de 2 øvrige budgetår samt 

terminalåret budgetteres også til 2,5%, da selskabet fortsat forventer nye investeringer med udgangspunkt 

i at øge omsætningen og indtjeningen.  
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Det fremgår af bilag 7 at den budgetterede omsætning i 2022/23 ligger på mio. kr. 3.947,10, hvilket er lidt 

under ledelsen forventninger på mio. kr. 4.000. 

Budgettering af nettodriftsaktiver 

Langfristede driftsaktiver 

Den historisk gennemsnitlige andel af immaterielle- og materielle aktiver i forhold til omsætningen er 

128,2% jævnfør tabel 14, hvoraf det også fremgår at den har været faldene de seneste 6 regnskabsår. 

Matas oplyser i årsrapporten, at de løbende vil foretage investeringer for at opnå målet i den nye strategi 

”Et fornyet Matas”. Yderligere fremgår det af årsrapporten, at selskabet også har fokus på at effektivisere 

nuværende ressourcer. Det antages derfor at den gennemsnitlige andel af immaterielle- og materielle 

aktiver i budgetperioden vil være faldende jævnfør tabel 16, da det forventes at omsætningen stiger 

relativt mere end de immaterielle- og materielle aktiver stiger. 

Den stigende omsætning grundet opkøb med mere, antages at påvirke investeringsniveauet, således 

stigningen i omsætningen vil medføre yderligere investeringer og øge de langfristede driftsaktiver, hvilket 

ses i bilag 8. 

 
Tabel 16: Andel af langfristede driftsaktiver i pct af omsætningen i budget- og terminalperioden. Kilde: egen 

tilvirkning. 

Kortfristede driftsaktiver 

Varebeholdningen har gennemsnitligt udgjort 20,1% af omsætningen jævnfør tabel 14, og er historisk set 

steget relativt mere end omsætningen ifølge regnskabsanalysen. Pengebindingen i varelageret forventes 

yderligere i 2019/2020 at stige, grundet opkøbet af Kosmolet. Det er naturligt i branchen, at have en stor 

pengebinding i lageret. På grund af den hårde konkurrence og kundernes høje forhandlingsstyrke, er det 

nødvendigt for Matas at have nok varer på lager, da kunderne som beskrevet i det strategiske afsnit, kan 

købe produkterne hos en anden forhandler, hvis Matas ikke har dem på lager. Det vurderes derfor, at 

varebeholdningen i budgetperioden og terminalåret vil udgøre 22,5% af omsætningen. Dette giver en 

gennemsnitlig % i budgetperioden på 22,5% i forhold til 20,1% historisk set, hvilket vurderes realistisk i 

forhold til, at imødekomme den fortsatte hårde konkurrence på markedet.  
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Tilgodehavender udgør i gennemsnit historisk 5,1% af omsætningen. Procenten vurderes i budgetårene 

samt terminalåret at være 5,5%, hvilket er lidt højere end gennemsnittet, da det antages, at opkøbene af 

Firtal Group og Kosmolet vil medføre en lidt højere andel af tilgodehavender. 

 
Tabel 17: Kortfristede driftsaktiver i pct af omsætningen i budget- og terminalperioden. Kilde: egen 

tilvirkning. 

Kortfristede aktiver i alt består af varebeholdning + tilgodehavender som er beregnet i tabel 18. 

 
Tabel 18: Kortfristede driftsaktiver i alt i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Langfristet driftsforpligtelser/driftsgæld 

Den gennemsnitlige andel af langfristet driftsgæld, (udskudt skat + betinget købsvederlag) i forhold til 

omsætningen er historisk set 7,2% jævnfør tabel 14. Den budgetmæssige procent fastsættes til 6,5% i alle 

budgetår inklusive terminalåret, hvilket er lidt højere end de seneste år, som følge af købsvederlag 

vedrørende Kosmolet, samt større forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Den 

gennemsnitlige budgetterede procent er 6,5% jævnfør tabel 19, hvilket er lidt under den historiske. 

 
Tabel 19: Langfristet driftsgæld i pct af omsætningen i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Kortfristet driftsforpligtelser/driftsgæld 

Den gennemsnitlige andel af kortfristet driftsgæld, (leverandørgæld, forudbetaling fra kunder og anden 

gæld) har historisk i gennemsnit udgjort 26% af omsætningen jævnfør tabel 14. Den forholdsmæssige andel 

vurderes, at stige lidt som følge af en gennemsnitlig stigning af driftsaktiverne, hvilket umiddelbart vil 

medføre større leverandørgæld mv. Procenten antages at være lidt højere i 2019/20 end de resterende 

budgetår samt terminalåret, som følge af en sammenlægning af den kortfristede driftsgæld i forbindelse 
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med opkøb af Kosmolet. I takt med at de opkøbte selskaber integreres i Matas, forventes det at 

leverandørgælden reduceres. Det vurderes derfor realistisk at den kortfristet driftsgæld i forhold til 

omsætningen, vil falde i de resterende budgetår inklusive terminalåret, hvilket fremgår af tabel 20. 

De kortfristede driftsforpligtelser har en årlig stigning i alle budgetårene samt terminalperioden, hvilket 

fremgår af bilag 8, Den årlige stigning i de kortfristede driftsforpligtelser skyldes den årlige stigning i 

omsætningen, idet en stigende omsætning alt andet lige medfører en stigning i leverandørgæld, 

forudbetalinger fra kunder og anden gæld.  

Tabel 20: Kortfristet driftsgæld i pct af omsætningen i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Beregning af nettodriftsaktiver i alt 

Nettodriftsaktiverne/den investerede kapital er beregnet med følgende formel: ��� = ������������� −
������������������� 

 
Tabel 21: Nettodriftsaktiver/investeret kapital i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

De væsentlige årlige stigninger i budgetterede netto driftsaktiver, skyldes forventelige, fremtidige 

investeringer i lighed med opkøbet af Kosmolet og Firtal Group, for at nå de strategiske mål i ”Et fornyet 

Matas”.  

Budgettering EBITDA-margin før andre drifts- og særlige poster 

Som nævnt tidligere budgetteres der ikke per regnskabspost, da det er mest retvisende, idet det ikke er 

muligt at finde den nødvendige information til at kunne budgettere per regnskabspost. Der budgetteres på 

overskuddet før skat, renter og afskrivninger (EBITDA-margin). Den historiske vækst i Matas’ EBITDA-margin 

ligger mellem 15-19,2%, med et gennemsnit på 17,4% jævnfør de beregnede finansielle værdidrivere.  

Helårseffekten af opkøbet af Firtal Group, samt effekten af opkøbet af Kosmolet A/S i 2019/20, forventes 

ifølge ledelsen at medføre en EBITDA-margin mellem 14-15% i 2019/20. 
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I den strategiske analyse fremgår det af ”Et fornyet Matas”, at ledelsens mål er at bevare indtjeningen med 

en EBITDA-margin før særlige poster over 14% i 2022/2023. Det fremgår yderligere, at selskabet i 

2019/2020 forventer en EBITDA-margin mellem 14-15%. Forventningerne til EBITDA-marginen er baseret 

på, at der fortsat vil være hård konkurrence på markedet og en fortsat tendens til en svag stigning i 

forbruget. Opkøbet af Kosmolet A/S forventes ifølge ledelsen, at medføre en årlig stigning i EBITDA på mere 

end 25 mio. kr. 

Matas’ overskud og EBITDA-margin har som nævnt i regnskabsanalysen været faldende, grundet relativ 

større ændringer i diverse omkostninger i forhold til omsætningen.  

På grund af den hårde konkurrence på markedet, forventes EBITDA-marginen i de 4 budgetår samt 

terminalperioden, at falde yderligere, hvilket fremgår af tabel 22. Det årlige fald forventes dog at være 

relativt lille, som følge af fremtidige investeringer i lighed med opkøbet af Firtal Group og Kosmolet.  

Tabel 22: EBITDA-margin før andre drifts- og særlige poster i budget- og terminalperioden. Kilde: egen 

tilvirkning. 

Det fremgår af tabel 22 at den gennemsnitlige EBITDA-margin i budgetperioden er 14,4%, hvilket er under 

den historiske gennemsnitlige EBITDA-margin på 17,4%. Det ses i tabel 23, at EBITDA i alle budgetårene 

inklusive terminalperioden, har en lille stigning.  

 
Tabel 23: EBITDA før andre drifts- og særlige poster i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Budgettering af andre drifts- og særlige poster 

Historisk set har der ikke været nogle andre drifts- og særlige poster, og der er ikke noget i den strategiske 

analyse samt Matas årsrapport der tyder på, at der fremadrettet vil være nogle, hvorfor andre drifts- og 

særlige poster i procent af omsætningen sættes til 0% i budgetperioden. 
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Budgettering af af- og nedskrivningsprocent og beregning af resultat af primær drift 

Det vil være misvisende at budgettere af- og nedskrivningerne ud fra salget, da det vil medføre, at de bliver 

påvirket af væksten i salget. Hvis salget stiger voldsomt, vil det fremstå som om, der er foretaget nye 

investeringer, der øger afskrivningerne. Det er derfor mere korrekt, at budgettere af- og nedskrivningerne i 

forhold til de immaterielle og materielle aktiver, for at skabe sammenhængen mellem eventuelle nye 

investeringer i aktiverne og af- og nedskrivningerne.  

Det fremgår af den beregnede finansielle værdidriver, at den gennemsnitlige andel af- og nedskrivninger i 

procent af immaterielle og materielle aktiver historisk set ligger på 3,3%. Udviklingen i af- og 

nedskrivningerne er generelt meget stabil, hvilket den også vurderes at være i fremtiden. Den vurderes 

derfor at ligge på 3,8% i budgetårene og terminalåret, hvilket er 0,01%point højere end i 2018/19. Den 

gennemsnitlige procentsats er derfor 0,5% højere end det historiske gennemsnit, hvilket vurderes realistisk. 

Tabel 24: Af- og nedskrivninger i % af immaterielle Og materielle aktiver i budget- og terminalperioden. 

Kilde: egen tilvirkning. 

Af- og nedskrivningerne er beregnet med følgende formel: 

����������� �� − �� �������������������� ∗ ������������ ������������� 

De langfristede driftsaktiver reguleres ikke for deposita, da de ikke har den store effekt på af- og 

nedskrivningerne grundet beløbsstørrelsen af deposita. Tab- og gevinst ved salg af aktiver er som tidligere 

nævnt pillet ud og placeret under EBIT. Da de ikke vurderes at være en del af den daglige drift, budgetteres 

posten ikke. 

Det fremgår af tabel 25 at afskrivninger årligt stiger i budgetperioden og terminalperioden, hvilket hænger 

sammen med den forventelige stigning i immaterielle- og materielle aktiver som følge af nye investeringer.  

 
Tabel 25: Af- og nedskrivninger i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 
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Resultatet af primær drift i budgetperioden beregnes som EBITDA fratrukket af- og nedskrivninger. Det ses 

af tabel 26 at der i alle budgetårene inklusive terminalperioden er en lille stigning i resultat af primær drift. 

 
Tabel 26: Resultat af primær drift i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Budgettering af den effektive skatteprocent og beregning af driftsresultat efter skat 

Den effektive skatteprocent belyser, som nævnt under reformuleringen, hvor meget skatteomkostningerne 

udgør af det ordinære resultat før skat. Skatten beregnes med udgangspunkt i den aktuelle skattesats med 

fradrag eller tillæg af fradragsberettigede omkostninger eller indtægter, eventuelle forskelle mellem 

skattemæssige og regnskabsmæssige værdier (udskudt skat), samt anvendelse af eventuelle uudnyttede 

underskud. 

Selskabsskatten har siden 2016 været 22% (Skatteministeriet, 2017), og forventes også fremadrettet at 

ligge på 22% (Skatteministeriet, 2020).  

Ændringen i den effektive skattesats i 2018/19 skyldes, jævnfør Matas årsraport, ikke-fradragsberettigede 

omkostninger i 2018/19 i forbindelse med købet af Firtal Group (Matas A/S, 2019). Der forventes også at 

være ikke-fradragsberettigede omkostninger i forbindelse med opkøbet af Kosmolet i 2019/20, hvorfor den 

effektive skattesats budgetteres i lighed med 2018/19 til at være 23%. For de øvrige 3 budgetår + 

terminalåret, vurderes den effektive skattesats at være mindre. Der sammenlignes her med årene 2016/17 

og 2017/18, hvor selskabsskatten også var 22%. Det fremgår i årsrapporten for 2017/18, at den effektive 

skat var præget af særskilt underskud, hvorfor den var noget mindre end i 2016/17 (Matas A/S, 2018). I 

2016/17 fremgår det ikke, at der er særlige fradrag eller tillæg af skatten, udover kontinuerlige permanente 

afvigelser, forårsaget af den daglige drift. Dette antages også at være tilfældet i de 3 øvrige budgetår + 

terminalåret, hvorfor den effektive skat antages at være 22,4%. Det er ikke muligt, at se om der er 

yderligere særunderskud, men det antages der ikke at være.  

 
Tabel 27: Effektiv skattesats i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 
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Skat af primær drift for budgetperioden er beregnet i tabel 28 med formlen: 

���� �� ����æ� ����� = �������� �� ����æ� ����� ∗ �������� ������������� 

 
Tabel 28: Skat af primær drift i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Driftsresultat efter skat (NOPAT) for budgetperioden er beregnet i tabel 29, hvoraf det fremgår at der er en 

lille årlig stigning i driftsresultatet efter skat, som er beregnet med formlen: 

����� = �������� �� ����æ� ����� − ���� �� ����æ� ����� 

 
Tabel 29: Driftsresultat efter skat i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Budgettering af finansieringsaktiviteten 

Budgettering af den netto rentebærende gæld 

Det ses af den finansielle gearing i regnskabsanalysen, at Matas driftsaktiver er finansieret med mere 

egenkapital end gæld. Gennemsnitligt har 36,6% af den investeret kapital været finansieret med gæld. Der 

er ikke noget der tyder på, at Matas vil arbejde mere med gæld end egenkapital fremadrettet. Det antages, 

at gælden i alle budgetårene samt terminalåret vil udgøre 37% af de samlede investeringer.  

Tabel 30: Nettorentebærende gæld i % af investeret kapital i budget- og terminalperioden. Kilde: egen 

tilvirkning. 

Det fremgår af bilag 8 at den nettorentebærende gæld årligt stiger i budgetperioden og terminalperioden, 

som følge af en stigning i de langfristede driftsaktiver, der finansieres med gæld og egenkapital.  
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Budgettering af lånerenten samt beregning af netto finansielle omkostninger 

Gennemsnittet for den historiske lånerente før skat er 2,4%, med en lav rente i 2018/19 på 1,4%. Dette 

skyldes det meget lave renteniveau i Danmark, som er omtalt i den strategiske analyse. Det forventes, at 

det meget lave renteniveau vil fortsætte i 2019/20, hvorfor der budgetteres med samme renteprocent i 

budgetårene samt terminalperioden, som renten i 2018/19.  

Tabel 31: Lånerente før skat i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

De nettofinansielle omkostninger efter skat beregnes ved følgende formel: 

(�å������� ∗ ����� ������æ����� �æ��) ∗ (1 − �������� �������������) 

 
Tabel 32: Finansieringsomkostninger, netto efter skat i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Beregning af resultat af ordinær drift efter skat 

Resultat af ordinær drift efter skat beregnes ved følgende formel: 

����� − ����� ����������� ������������ ����� ���� 

 
Tabel 33: Resultat af ordinær drift efter skat i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Beregning af egenkapitalen 

Egenkapitalen beregnes som forskellen mellem nettodriftsaktiverne og den nettorentebærende gæld. Den 

kan også beregnes med følgende formel: 

����������� ����� +  �������� �� ����æ� ����� ����� ���� −  �������� ������� 

Udbyttet beregnes i den budgetterede pengestrømsopgørelse, der fremgår af bilag 9. 
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Tabel 34: 

Egenkapital i alt i budget- og terminalperioden. Kilde: egen tilvirkning. 

Budgetterede pengestrømsopgørelse 

I DCF-modellen anvendes de fremtidige pengestrømme til, at beregne værdien af Matas. For at finde de 

fremtidige pengestrømme, udarbejdes pengestrømsopgørelsen ud fra de budgetterede værdier. 

Pengestrømsopgørelsen viser Matas’ evne til at skabe likviditet, og de faktisk budgetterede ind- og 

udbetalinger der har været i selskabet. Pengestrømmen fra driftsaktiviteten fratrukket 

investeringsaktiviteten giver det frie cash flow (FCFF), som er et udtryk for, hvor meget selskabet har 

tilbage til at betale de faktiske finansieringsposter, og hvor meget udbytte de kan udbetale (Sørensen, 

Analyse af pengestrømsopgørelsen, 2017).  

Af bilag 9 fremgår den opstillede pengestrømsopgørelse på baggrund af de budgetterede værdier.  

Pengestrømme fra driften og investering, samt beregning af FCF 

Pengestrømsopgørelsen starter med driftsresultat efter skat (NOPAT), der som tidligere nævnt er et udtryk 

for driftsaktiviteten efter skat i resultatopgørelsen. I NOPAT er af- og nedskrivninger fratrukket, da de er en 

del af driftsaktiviteten, men da det ikke er reelle ind- eller udbetaling, tillægges de igen. Herefter beregnes 

ændringer i driftsaktiverne og driftsforpligtelserne i balancen, og tillægges/fratrækkes NOPAT for at få 

pengestrømme fra driften. Hvis driftsaktiverne er steget, trækkes de fra NOPAT, mens de lægges til hvis 

driftsaktiverne er faldet, mens det omvendte gælder driftsforpligtelserne.  

Investeringer i immaterielle og materielle aktiver, beregnes som ændringen i materielle og immaterielle 

aktiver, tillagt årets af- og nedskrivninger, da det udtrykker Matas reelle investering i året. Investeringerne 

er et udtryk for reelle udbetalinger, hvorfor de fratrækkes pengestrømmen fra driften for at få det frie cash 

flow (Sørensen, Analyse af pengestrømsopgørelsen, 2017).  

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten og overskydende likviditet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten består af nettofinansielle omkostninger efter skat, samt 

ændringen i den nettorentebærende gæld. De nettofinansielle omkostninger efter skat, der fratrækkes i 

pengestrømsopgørelsen, antages kun at indeholde renteomkostninger som faktisk bliver betalt. De øvrige 

finansielle ikke-likviditetspåvirkende indtægter/udgifter indgår dog også i den historiske finansielle 
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værdidriver ”lånerenten”, men beløbsstørrelsen er af uvæsentlig karakter. Ændringen i den 

nettorentebærende gæld tillægges i pengestrømsopgørelsen som følge af en øget gæld, som øger Matas’ 

likviditet. Ændringen i den likvide beholdning beregnes ved, at tillægge pengestrømmene fra 

finansieringsaktiviteten til det frie cash flow (Sørensen, Analyse af pengestrømsopgørelsen, 2017).  

Det antages, at en positiv ændring i likviditeten udbetales som udbytte, så der ikke er overskydende 

likviditet tilbage. Hvis ændringen i den likvide beholdning derimod er negativ, og de dermed har negativ 

likviditet, vil det svare til indskud fra ejerne. Alternativet til dividender kan der antages, at overskydende 

likviditet anvendes til investeringer med nutidsværdi = 0. Dette er en nødvendig antagelse i forbindelse 

med at værdiansætte virksomheden med DCF-modellen. 

 

5.4 Delkonklusion af budgettering 
De historiske finansielle værdidrivere varierer ikke voldsomt, hvorfor de er en god rettesnor til vurdering af 

de fremtidige finansielle værdidrivere. Da omsætningen er relativ stabil i de historiske år, er det retvisende 

at budgettere de fleste regnskabsposter i forhold til omsætningen. Regnskabsposterne er ikke budgetteret 

enkeltvis, men ud fra sammenhænge der vurderes at være relevant for værdiansættelsen. 

Den gennemsnitlig budgetterede omsætningsvækst er lidt højere end den historiske som følge af, at de 

investeringer Matas har foretaget, og fremadrettet forventer med opkøb af virksomheder, forventes at 

påvirke omsætningen positivt. Herudover er den gennemsnitlige omsætningsvækst også baseret på 

ledelsens egne forventninger. 

De øvrige regnskabsposter er også budgetteret ud fra de historiske finansielle værdidrivere, den strategiske 

analyse samt ledelsens egne forventning. De budgetterede værdier medfører en årlig stigning i resultatet 

efter skat, i den investerede kapital og i egenkapitalen. 

 

6. Værdiansættelse 
Der er 4 forskellige overordnede modeller til værdiansættelse af en virksomhed, som bruges i forskellige 

situationer, alt efter grundlaget for værdiansættelsen. Under de 4 værdiansættelsesmodeller findes der 

mange forskellige alternativer til at beregne værdien af en virksomhed. Af nedenstående model fremgår de 

forskellige værdiansættelsesmodeller og metoder (SKAT, 2019): 
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Figur 10: Værdiansættelsesmodeller. Kilde: (SKAT, 2019). 

I praksis er de kapitalværdibaserede og relative værdiansættelsesmodeller de mest anvendte, jævnfør FSR’s 

værdiansættelsesnotat (SKAT, 2019). I de kapitalværdibaseret modeller værdiansættes virksomheden på 

baggrund af budgettering, ud fra den indhentede information af finansielle og ikke finansielle drivere, der 

påvirker virksomhedens fremtid. Modsat de relative værdiansættelsesmodeller, hvor der ikke anvendes 

budgettering i værdiansættelsen og indhentning af information er begrænset, men i stedet anvender 

sammenlignelige virksomheder til analysen. Det fremgår at den kapitalværdibaserede discount cash flow 

model (DCF), er den mest anvendte værdiansættelsesmodel i praksis. I DCF-modellen budgetteres der på 

baggrund af finansielle og ikke finansielle drivere, for at udlede fremtidige pengestrømme, der 

tilbagediskonteres til nutidsværdi (PWC, 2016). 

Udover de kapitalværdibaserede og relative værdiansættelsesmodeller, er der substansværdimodeller og 

(real)optionsmodeller. Substansværdimodeller benyttes primært, hvis en virksomhed er ved at gå konkurs 

og skal likvideres. Dette er ikke tilfældet i denne opgave, hvorfor modellen ikke anvendes til at 

værdiansættelse Matas. (Real)optionsmodellen anvendes som udvidelse af DCF-metoden for, at indregne 

fleksibiliteten i en virksomheds projekt. Modellen er relevant for virksomheder med store fremtidige 

projekter, hvor der er stor fleksibilitet i de beslutninger man kan tage, hvilket antages ikke er tilfældet for 

Matas, hvorfor denne model ikke anvendes (SKAT, 2019). 

På baggrund af ovenstående er det derfor fundet mest hensigtsmæssigt, at udarbejde værdiansættelsen af 

Matas på baggrund af den kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodel, DCF. 
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Supplerende modeller til værdiansættelsen med DCF 

For at få så retvisende en værdi af Matas som muligt, er det mest optimalt, at beregne selskabets værdi ved 

hjælp af forskellige modeller, som efterfølgende kan sammenlignes. Da DCF er en kapitalværdibaseret 

værdiansættelsesmodel, vil den blive suppleret godt af en af de relative værdiansættelsesmodeller 

(multipler). For at beregne Matas værdi ud fra EV/EBIT eller EV/Sales er det nødvendigt, at finde 

sammenlignelige virksomheder som er blevet handlet. Der kan derefter laves multipler for de 

virksomheder, og beregnes en gennemsnitlig multipel, som Matas’ EBIT/omsætning skal ganges med for, at 

finde værdien af Matas (Skat, 2019). Da det ikke har været muligt at finde tætte konkurrenter, der er blevet 

handlet, har det ikke være muligt at værdiansætte Matas på baggrund af EV/EBIT eller EV/Sales. 

Alternativ til ovenstående multipler er værdiansættelse ud fra multiplen Price/Earnings (P/E). Med P/E 

modellen beregnes værdien af Matas egenkapital ud fra sammenlignelige virksomheder, hvor det er muligt 

at finde deres markedsværdi og indtjening, som anvendes til at beregne multiplen. Herefter findes et 

gennemsnit af multiplerne som ganges med Matas nettoresultat for at beregne værdien af Matas 

egenkapital. Jo flere virksomheder der beregnes en multiple på, jo mere præcis bliver den gennemsnitlige 

multipel. Det har ikke været muligt, at finde nogle tætte konkurrenter til Matas som er børsnoteret og 

sammenlignelige, hvorfor det ikke har været muligt at beregne multipler på tætte konkurrenter 

(Skatteforvaltningen, 2020). Alternativt til markedsværdien er virksomhedens indre værdi, der beregnes 

med følgende formel: ������������������ ������ . Dog vil denne metode medføre upræcise værdier i forhold til Matas, 

hvorfor den ikke anvendes i opgaven. Multipelmodellen P/E anvendes derfor ikke i opgaven. 

 

6.1 Discounted cash flow modellen 
Som nævnt i indledningen findes der flere forskellige værdiansættelsesmodeller, der kan anvendes til at 

værdiansætte en virksomhed. I denne opgave anvendes den kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodel 

DCF, med følgende formel til at beregne værdien af Matas (Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og 

kapitalomkostninger, 2017):  

��� = � ����
(1 + ����)

�

���
+ ������

(���� − �)(1 + ����)� 

For at udregne værdien af Matas ved hjælp af DCF-modellen er det nødvendigt, at beregne de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger efter selskabsskat (WACC), samt vækstraten i selskabet (g) til brug i 

udregningen af terminalværdien.  
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6.1.1 Weighted Average Cost of Capital, WACC 

WACC er et udtryk for det vægtede gennemsnit af ejernes afkastkrav og låntagernes afkastkrav, altså hvor 

stort et afkast ejerne kræver af markedsværdien af egenkapitalen, og hvor stort et afkast långiverne kræver 

af markedsværdien af de netto finansielle poster. WACC har afgørende betydning for værdiansættelsen, da 

det er den rente, der anvendes til, at tilbagediskontere pengestrømmene i de enkelte budgetår til 

nutidsværdi samt i beregningen af terminalværdien (Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og 

kapitalomkostninger, 2017).  

WACC beregnes med følgende formel: ���� = ���
����

∗ �� + �����
����

∗ �� 

Det mest optimale er, at udregne WACC for hvert af de budgetterede år samt terminalåret, men det er 

uvist hvordan kapitalstrukturen vil udvikle sig i fremtiden, så den antages at være ens for alle budgetårene 

og beregnes derfor ud fra Matas senest offentliggjorte årsrapport 2018/19. Delementerne i WACC 

beregnes og analyseres i det følgende. 

Markedsværdi af egenkapitalen, ��� 

Markedsværdien af egenkapitalen beregnes med følgende formel: ����� ������ ∗ ���� ��� �����. 

Den sidste hverdag i marts måned 2019 var den 29/3-2019, hvorfor kursen á kr. 65,80 per 29/3-2018 

anvendes i beregningen. Ifølge Matas årsrapport for 2018/19 var der 38.291.492 antal aktier ved 

årsafslutning (Matas A/S, 2019). Det medfører en markedsværdi af egenkapitalen på mio. kr. 2.519,58. 

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser, ����� 

De bogførte finansielle forpligtelser, der hovedsageligt består af kreditinstitutter og likvid beholdning, 

antages at være lig markedsværdien af netto finansielle forpligtelser. Markedsværdien af netto finansielle 

forpligtelser antages derfor at have en værdi på mio. kr. 1.502,70 ved årsafslutning i 2018/19. 

Markedsværdien af Matas, ���� 

Markedsværdien af Matas består af markedsværdien af egenkapitalen og gælden. Markedsværdien 

beregnes med følgende formel: ��� + �����. Markedsværdien for Matas er udregnet til mio. kr. 4.022,28 

ved årsafslutningen for 2018/19. 
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Ejernes afkastningskrav, re  

Ejernes afkastningskrav udtrykker sammenhængen mellem markedsrisikoen og det afkast ejerne kræver.  

Den beregnes med CAPM modellens formel (Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, 

2017): �� = �� + ���(��)− ��� 

Risikofri rente, �� 

Den risikofrie rente udtrykker den rente investorerne forventer af en investering, der er fuldstændig 

risikofri over en specifik periode. Den risikofrie rente er i teorien lig med renten på nulkuponobligationer, 

men i praksis kan den estimeres ud fra den effektive rente for den 10-årige statsobligation. (Sørensen, 

Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, 2017). 

I opgaven tages der udgangspunkt i rapporten ”Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 69 

Countries in 2019: A Survey”, som er en undersøgelse af den risikofrie rente og markedsrisikopræmien for 

69 lande i 2019. I undersøgelsen analyseres, hvilken risikofri rente og markedsrisikopræmie, professorer 

inden for finansiering og økonomi og analytikere og ledere af virksomheder, har anvendt til at beregne 

ejernes afkastningskrav. Det fremgår af rapporten, at den gennemsnitlig anvendte risikofrie rente for 

Danmark er 1,2%. Gennemsnittet er beregnet på baggrund af 135 respondenter (Fernandez, Martinez, & 

Acin, 2019).  

Jo flere respondenter beregningen er baseret på, jo mere troværdig er kilden. Et gennemsnit af 135 

professionelle respondenters beregnede risikofri rente, er mere troværdigt end egen beregning af den 

risikofrie rente. Matas risikofrie rente vurderes derfor at være 1,2% hvilket er lig med, den beregnede 

risikofrie rente i ovenstående undersøgelse. 

Det mest optimale er, at fastlægge den risikofrie rente for hvert budgetår samt terminalåret, men 

udviklingen i den risikofrie rente er svær at forudsige, hvorfor den antages at være konstant i alle 

budgetårene samt terminalåret.  

Markedets risikopræmie, ��(��)− ��� 

Risikopræmien er et udtryk for det risikotillæg investorerne kræver for, at investere i Matas fremfor at 

foretage risikofrie investeringer i statsobligationer. Der findes følgende metoder til at beregne markedets 

risikopræmie (Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, 2017): 
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· Gennemsnitsværdien af en række respondenters skøn over risikopræmien anvendes som estimat af 

risikopræmien. 

· De historiske data anvendes til at estimere risikopræmien, da det antages at den forventede 

risikopræmie er lig den historiske.  

· Den implicitte risikopræmie bliver beregnet på baggrund af nuværende aktiekurser.  

Til at fastsætte risikopræmien anvendes den første metode. Risikopræmien fastsættes i lighed med den 

risikofrie rente, ud fra rapporten ”Market Risk Premium and Risk-Free Rate Used for 69 Countries in 2019: A 

Survey”. Markedets risikopræmie fastsættes derfor til 6,0% ud fra en gennemsnitlig beregning af 135 

professionelle respondenter (Fernandez, Martinez, & Acin, 2019).  

Estimering af beta, � 

Betaværdien er et udtryk for Matas systematiske risiko sammenlignet med det generelle marked. Det 

fremgår af nedenstående tabel, at jo større en betaværdi desto større risiko er der forbundet med aktien, 

og jo større risiko der er ved aktien jo større risikopræmie (Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og 

kapitalomkostninger, 2017). 

 
Figur 11: Forståelse af beta. Kilde: (Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, 2017) 

Betaværdien for børsnoterede selskaber kan estimeres ud fra historiske kursudviklinger, selskabet og det 

samlede aktiemarked. Udregningen kan i praksis skabe problemer i form af usikkerhed, på baggrund af 

upræcise data og manglende adgang til information. Desuden skal man være kritisk overfor påvirkningen af 

likviditet i aktien, da en illikvid aktie vil påvirke betaværdien negativt og undervurdere den (FSR, 2002).  

Da Matas er en børsnoteret virksomhed, er der flere investeringshjemmesider, der har offentliggjort den 

betaværdi, de har beregnet for Matas. Betaværdien i denne opgave estimeres ud fra et gennemsnit af de 

fundne betaværdier på forskellige investeringshjemmesider, da det vurderes at give den mest præcise 

værdi, idet de forskellige udgivere muligvis har brugt forskellige udregningsmetoder af betaværdien. Jo 

flere betaværdier der tages udgangspunkt i, jo mere præcis bliver den estimeret betaværdi, dog skal der 
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tage højde for eventuelle outliers. Der er derfor søgt på 14 forskellige hjemmesider, som primært er fundet 

i bogen Financial Statement Analysis (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, Cost of capital, 2017). 

Ud af de 14 forskellige hjemmesider blev der kun fundet 5 forskellige betaværdier, jævnfør tabel 35. 

Gennemsnittet af de 5 betaværdier giver en estimeret betaværdi på 0,72, som anvendes i 

værdiansættelsen. Det fremgår kun af Infrontanalytics.dk at det er den gearet betaværdi, hvorfor det 

antages at være den gearet betaværdi på de 4 øvrige hjemmesider. 

Den estimerede betaværdi ligger i kategorien for en investering med mindre risiko. Det hænger fint 

sammen med regnskabsanalysen, hvor det ses, at Matas netto driftsaktiver er finansieret med mere 

egenkapital end gæld, hvilket medfører en risiko i den lave ende. Det hænger også fint sammen med 

risikoanalysen, hvor der samlet vurderes at være en lav-mellem risiko. 

Det har ikke været muligt at finde betaværdien ved 2018/19 årsregnskabets udløb, hvorfor betaværdien er 

estimeret ud fra betaværdier per 20/04-2020, hvilket skaber en fejlmargin i opgaven. 

d fra betaværdier per 20/04-2020, hvilket skaber en fejlmargin i opgaven. 

Udgivere Beta værdi 

Bloomberg ej fundet 

Google finance ej fundet 

Cnbc ej fundet 

Damodaran ej fundet 

Hoovers ej fundet 

Value line ej fundet 

Børsen ej fundet 

Euroinvestor ej fundet 

Nordnet ej fundet 

    

Financial Times (Financial Times, 2020) 0,63 

Msn moneycentral (Microsoft, 2020)  0,63 

Reuters (Reuters, 2020) 0,63 

Yahoo finance (Yahoo finance, 2020) 0,85 

Inforontanalytics (Infrontanalytics, 2020) 0,88 

Estimeret beta 0,72 

Tabel 35:Estimering af beta. Kilde: egen tilvirkning. 
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Illikviditetspræmie 

Det kan være svært, at omdanne unoterede- eller noterede aktier der ikke handles så ofte til likvider. Ved 

køb af unoterede aktier tillægges der derfor en illikviditetspræmie på 3-5% i beregningen af WACC, og en 

relativt mindre præmie på noteret aktier, der ikke handles så ofte (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, Cost of 

capital, 2017). 

Det ses af tabel 36, at Matas ikke handles nær så ofte som for eksempel Danske Bank, Novo Nordisk og 

DSV. Derfor kan der argumenteres for en rabat i form af illikviditetspræmie. Ser man på et par andre store 

selskaber som Jyske Bank og Pandora, handles disse dog heller ikke lige så meget som de største mest 

handlede selskaber, men stadig relativt mere end Matas. Dette taler for, at præmien ikke skal være i den 

høje ende, sammenlignet med antagelsen om 3-5% for unoteret aktier. På baggrund af dette fastsættes 

illikviditetspræmien til 2%.  

Det har ikke været muligt, at finde et gennemsnit antal handler per virksomhed for en længere periode. 

Tabellen er derfor udarbejdet på baggrund af antal handler per 20. april 2020.  

 
Tabel 36: Oversigt over handler per 20/4-20 for udvalgte aktier. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af 

(Nasdaq, 2020) 

Beregning af ejernes afkastningskrav 

Det ses, at de estimerede delelementer i CAPM-modellen medfører et afkastningskrav til ejerne på 7,54%, 

jævnfør nedenstående beregning (Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, 2017). 

�� = 1,2% + 0,72 ∗ 6,0% + 2% = 7,54% 
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Lånerenten efter skat, �� 

Den variable rente på Matas gæld til kreditinstitutter per 31. marts 2019 udgør 0,2-1,4% (Matas A/S, 2019), 

hvilket er på niveau med den beregnede lånerente i regnskabsanalysen for årsregnskabet 2018/19 på 1,4%. 

På baggrund heraf fastsættes Matas lånerente til 1,4% før skat, og lånerenten efter skat beregnes med 

formlen: �å������� ∗ (1 − ���������������������). Selskabsskatteprocenten forventes som tidligere 

nævnt fortsat at være 22% (Skatteministeriet, 2020). Lånerenten efter skat er beregnet til 1,09%. 

Beregning af WACC 

Ud fra ovenstående analyse og fastlæggelse af WACC’ens delelementer, er den beregnet nedenfor: 

���� = 2.519,58
4.022,28 ∗ 7,54% + 1.502,70

4.022,28 ∗ 1,09% = 5,13% 

I beregningen af Matas værdi med DCF-modellen er WACC fastsat til 5,13%.  

6.1.2 Terminalværdien 
Terminalværdien udtrykker Matas værdi efter budgetperioden, hvor det antages, at vækstraten er 

konstant. Terminalværdien har stor betydning for værdiansættelsen og beregnes med følgende formel 

(Sørensen, Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger, 2017): 

���������æ��� = ������
(���� − �)(1 + ����)� 

6.1.2.1 Vækstraten, g 

Vækst i en virksomhed kan udregnes på mange forskellige måder, blandt andet på baggrund af vækst i 

omsætning, EBIT, årets resultat, frie cash flow osv. Det er dog vigtigt at vækstraten ikke hverken 

underpræstere eller overpræsterer for ekstremt, i forhold til den generelle vækst i økonomien.  

For at fastsætte vækstraten til brug i udregningen af terminalværdien, er der udregnet et tiårigt 

gennemsnit af inflationen i Danmark på 1,24% beregningen fremgår af bilag 10 (Danmarks statistik, 2020). 

Dette antages at være lig væksten i økonomien, på trods af at væksten i økonomien indeholder mere end 

blot inflation. Derfor anvendes 1,24% som vækstrate i dette projekt. 

Den beregnede terminalværdi for Matas er mio. kr. 3.712,7, hvilket ses af figur 12. 
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6.1.3 Værdiansættelse 

Det fremgår af værdiansættelsen i figur 12, at terminalværdien tillagt nutidsværdien af pengestrømmene 

for de budgetterede 4 år, værdiansætter Matas til mio. kr. 4.320. Den estimerede værdi af egenkapitalen er 

beregnet til mio. kr. 2.817,3, ved at fratrække nettorentebærende gæld fra værdien af Matas. Det medfører 

en kurs på 73,6 per aktie. Det er noget højere end kursværdien af Matas jævnfør euroinvestor.dk per 31/3-

2019 på 65,80 kr. per aktie, hvilket svarer til en markedsværdi af egenkapitalen på mio. kr. 2.519,58. Det 

fremgår, at den beregnede værdi af Matas i DCF-modellen er mio. kr. 297,7 større end markedsværdien 

per. 31/3-2019 jævnfør euroinvestor (Euroinvestor, 2020). 

Årsagen til at den beregnede værdi af Matas er større end værdien jævnfør euroinvestor, kan bl.a. skyldes 

for stor optimisme i forhold til budgettering, som følge af for stor optimisme blandt ledelsen i årsrapporten 

for 2018/19. Eller forkert estimering af ejernes afkastkrav, låntagernes afkastkrav eller vækstraten. 

Det er også en mulighed, at værdien af Matas er undervurderet på euroinvestor, hvor kursværdien per 

aktie er et udtryk for, hvor meget aktionærerne mener aktierne er værd, på baggrund af den forventede 

indtjening.  

 
Figur 12: Værdiansættelse af Matas. Kilde: egen tilvirkning. 
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Kritik af DCF-modellen: Værdiansættelse med DCF-modellen bygger på mange antagelser og skøn, hvilket 

gør den beregnede værdi usikker. For positive antagelser kan værdiansætte selskabet for højt, men det 

omvendte gælder for negative antagelser, der er derfor stor sandsynlighed for, at den beregnede værdi 

ikke er helt retvisende. For at få den mest retvisende værdi af selskabet, bør den beregnes ved hjælp af 

forskellige værdiansættelsesmetoder, så de beregnede værdier kan sammenlignes. 

 

6.2 Følsomhedsanalyse 
De budgetterede finansielle værdidrivere og delelementerne i beregningen af WACC er baseret på skøn, 

hvilket gør de fastsatte variable usikre. Det er derfor relevant, at undersøge følsomheden på de 

væsentligste variable for at undersøge, hvor meget de påvirker den beregnede værdi af Matas. 

6.2.1 WACC og vækstraten i terminalperioden 

WACC og vækstraten i terminalperioden har stor betydning for den beregnede terminalværdi og dermed 

den beregnede værdi af Matas. 

 
Tabel 37: Følsomhedsanalyse på WACC og terminalvæksten. Kilde: Egen tilvirkning. 

Det fremgår af tabel 37, at ved en WACC på 5,13% og en vækstrate på 0,24% vil værdien af egenkapitalen 

være mio. kr. 2.061, mens egenkapitalen ved en vækst i terminalperioden på 2,24% vil udgøre mio. kr. 

4.107. Det er et spænd på mio. kr. 2.046 der viser, at væksten i terminalperioden har stor betydning i 

værdiansættelsen af Matas.  

Yderligere fremgår det, at ved en vækst i terminalperioden på 1,24% og en WACC på 4,01% vil værdien af 

egenkapitalen være mio. kr. 4.569, mens egenkapitalen ved en WACC på 6,30% vil udgøre mio. kr. 1.822. 
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Det viser et spænd på mio. kr. 2.747 som belyser, at WACC’en har stor betydning i værdiansættelsen af 

Matas. 

Det ses også af tabellen, at den værdi der er tættest på markedsværdien af egenkapitalen på mio. kr. 

2.519,58 ifølge euroinvestor.dk per 31. marts 2019 (Euroinvestor, 2020), er beregnet med en WACC på 

4,57% og en salgsvækst på 0,24%, hvilket medfører en værdi af egenkapitalen på mio. kr. 2.524. En 

terminalvækst på 0,24% og en WACC på 4,57% vurderes relativt lavt.  

6.2.2 Betas påvirkning på WACC 

Beta-værdien i værdiansættelsen af Matas er estimeret som et gennemsnit af 5 forskellige beta-værdier fra 

investeringshjemmesider, hvor værdierne ligger mellem 0,63-0,88. Det fremgår som nævnt tidligere, at den 

estimeret betaværdi på 0,88 er den gearet betaværdi, mens det er antaget at de 4 andre ligeledes er de 

gearet beta-værdier. Der er en relativ stor spredning mellem betaværdierne, samt en del antagelser, hvilket 

gør den estimeret beta-værdi usikker. Det er derfor interessant, at undersøge betas påvirkning på WACC.   

Det fremgår af nedenstående tabel, at en beta-værdi på 0,88, hvilket svarer til den fundne betaværdi på 

Inforontanalytics jævnfør tabel 38, vil medføre en WACC på 5,73%, hvilket er 0,6%point større end den 

anvendte i værdiansættelsen. Dette vil jævnfør tabel 38 resultere i en værdi på mio. kr. 2.244, med den 

forudsætning, at terminalvæksten er 1,24%. Det ses, at den estimerede betaværdi har en stor indflydelse 

på WACC. 

 
Tabel 38: Følsomhedsanalyse af betas påvirkning på WACC 

 

6.3 Delkonklusion værdiansættelse 
For at finde værdien af Matas i en salgssituation, er Matas værdiansat med udgangspunkt i Discounted cash 

flow modellen. I værdiansættelsen anvendes de budgetterede proforma opgørelser til at finde de 

fremtidige pengestrømme, som tilbagediskonteres til nutidsværdien. For at finde diskonteringsfaktoren er 

de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) fastsat til 5,13%. 
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WACC’en er beregnet på baggrund af ejernes afkastkrav og lånerenten efter skat. Ejernes afkastkrav er 

beregnet til 7,54% ud fra en fastsat risikofri rente på 1,20%, en betaværdi på 0,72 og en risikopræmie på 

6%. Lånerenten efter skat er fastsat til 1,09% ud fra en kombination af den oplyste lånerente i Matas 

årsrapport for 2018/19, og den beregnede lånerente i regnskabsanalysen.  

Terminalværdien har stor betydning for værdiansættelsen af Matas, og er beregnet til mio. kr. 3.712,7 på 

baggrund af de budgetterede pengestrømme, WACC og vækstraten i terminalperioden der er fastsat til 

1,2%. 

Værdien af Matas er beregnet til mio. kr. 4.320, på baggrund af nutidsværdien af de 4 års budgetterede 

pengestrømme på mio. kr. 607,3 tillagt terminalværdien på mio. kr. 3.712,7. Værdien af Matas fratrukket 

den nettorentebærende gæld på mio. kr. 1.502,7 medfører en estimeret værdi af egenkapitalen på mio. kr. 

2.817,3. Den estimerede værdi af egenkapitalen er mio. kr. 297,7 større end markedsværdien per 31/3-

2019 jævnfør euroinvestor. 

De budgetterede værdier samt de anvendte værdier til at beregne WACC er baseret på skøn, hvilket gør 

variablerne meget usikre. Der er derfor udarbejdet en følsomhedsanalyse på de væsentligste variable, 

hvoraf det fremgår at WACC og væksten i terminalperioden har stor betydning for værdiansættelsen. Det 

fremgår desuden at den estimerede beta-værdi har stor påvirkning på WACC’en. 

 

7. Konklusion 
Opgavens formål er at besvare nedenstående problemformulering: 

Hvilke strategiske samt finansielle forhold har indflydelse på værdiansættelsen af Matas A/S, og hvad er 

værdien af selskabet i en eventuel salgssituation? 

Matas er værdiansat til mio. kr. 5.691,70, som aktionærerne kan få for selskabet, hvis de ønsker at sælge 

selskabet ved 2018/19 årsregnskabets afslutning, altså 31. marts 2019. Værdien af egenkapitalen er 

estimeret til mio. kr. 4.189, hvilket er mio. kr. 1.669,42 mere end markedsværdien af egenkapitalen ifølge 

euroinvestor. Det kan skyldes, at værdien af Matas, ifølge børsen, er undervurderet. Der kan være for stor 

optimisme i budgetteringen, eller de fastsatte værdier til beregningen af WACC og terminalvæksten. Netop 

WACC er fastsat til 5,13% ud fra en risikofri rente på 1,2%, en betaværdi på 0,72, risikopræmie på 6% og en 

lånerente på 1,09%. Terminalvæksten i terminalperioden er udledt til 1,5%.  
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Den gennemsnitlig budgetterede omsætningsvækst er højere end den historiske, da det forventes, at 

selskabet vil foretage flere investeringer i fremtiden i forbindelse med strategien ”Et fornyet Matas”. 

Derudover er det baseret på ledelsens egne forventning fra årsrapporten 2018/19. De fleste 

regnskabsposter er budgetteret i forhold til omsætningen, da denne er relativ stabil i de historiske år, 

hvilket gør beregningerne retvisende. Generelt er der en positiv udvikling i selskabets fremtidige 

værdidrivere. 

De budgetterede værdier, samt de anvendte værdier til at beregne WACC, er baseret på skøn, hvilket gør 

variablerne meget usikre. Det fremgår af følsomhedsanalysen, at en ændring i f.eks. WACC, væksten i 

terminalperioden, den budgetterede omsætningsvækst eller EBITDA-marginen i terminalperioden, har stor 

betydning for den beregnede værdi. Det er altafgørende, at have valide og pålidelige kilder, samt 

tilstrækkelig med information om selskabet og øvrige faktorer, der anvendes til værdiansættelsen, idet en 

lille ændring i en af de finansielle værdidrivere kan ændre værdiansættelsen i DCF-modellen markant. 

For at beregne værdien af Matas med DCF-modellen, er der foretaget en strategisk analyse og en 

regnskabsanalyse, til brug for budgetteringen, der anvendes i værdiansættelsen. 

Det fremgår af den strategiske analyse, at Matas’ indtjeningsevne påvirkes af digitaliseringen og 

forbrugernes ændrede købevaner, der har øget onlinesalget. Det stigende onlinesalg har øget 

konkurrencen på markedet, da det ikke kræver den store opstartskapital at træde ind på markedet. Der er 

stor risiko for, at konkurrenterne stjæler markedsandele, idet helseprodukter og produkter til skønhed- og 

personlig pleje er homogene, og derfor er svære at differentiere. Digitaliseringen har desuden bremset det 

fysiske butikssalg, men Matas mange butikker og gode placeringer gør det attraktivt for forbrugerne, at 

handle i deres butikker og vælge dem fremfor en af konkurrenterne.  

Den økonomiske vækst i Danmark har givet forbrugerne flere penge mellem hænderne, men forbrugerne 

er blevet sparsommelige. Kunderne har en høj forhandlingsstyrke på markedet, som følge af de mange 

udbydere, der øger forbrugernes mulighed for at købe produkterne hos en af Matas konkurrenter. 

Kundernes fokus på miljøet og bæredygtige produkter er steget markant de seneste år, hvilket har fået 

Matas til at udvikle en ny strategi ”Et fornyet Matas”. Strategien har stor fokus på et grønnere Matas, samt 

øget indtjeningen på deres onlineshop matas.dk. Fokusset på et grønnere Matas er positivt i forhold til 

kundernes krav.  

Matas differentierer sig fra konkurrenterne med deres loyalitetsprogram Club Matas, som har stor værdi 

for selskabet, i lighed med deres brand, som er bygget op igennem mange år. Desuden skaber selskabets 

brede og dybe sortiment særlig værdi, da deres mange produkter rammer en bred målgruppe, samtidig 
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med at der er mange alternativer, hvis et ønsket produkt er udsolgt. Matas højt uddannede personale er en 

tung omkostning for selskabet, men differentiere dem fra konkurrenterne og skaber særlig værdi. 

Matas har en stor markedsandel, hvilket medfører en række stordriftsfordele der øger deres 

indtjeningsmuligheder. Blandt andet har Matas størrelse gjort det muligt at opkøbe konkurrenten Firtal 

Group, samt leverandøren Kosmolet. Begge opkøb vurderes, at have en positiv effekt på deres fremtidige 

indtjening. Desuden giver stordriftsfordelene Matas mulighed for gode samarbejdsaftaler og mængderabat 

hos deres leverandører, hvor de køber store partier hjem til deres centrallager i Allerød. De anvender 

mange forskellige leverandører for at mindske leverandørernes forhandlingsstyrke.  

Matas’ forsøg på at differentiere sig fra sine konkurrenter leder dem hen mod differentieringsstrategierne, 

hvor konkurrenceomfanget for produktgruppen ”beauty” er hele markedet, mens det kun er dele af 

markedet for de øvrige produktgrupper ”vital”, ”material” og ”medicare”. For at øge 

indtjeningsmulighederne forsøger Matas, at opbygge og beskytte eksisterende produkter på eksisterende 

markeder, samt produktudvikling med nye produkter på det eksisterende marked og diversifikation med 

nye produkter på nye markeder.  

Af regnskabsanalysen fremgår det, at den hårde konkurrence på markedet har medført en negativ udvikling 

i Matas’ rentabilitet. Egenkapitalens forrentning har været faldende i de sidste 4 regnskabsår, men er stadig 

en god investering for aktionærerne, da egenkapitalens forretning i 2018/19 ligger på 10,07%, som 

medfører et risikotillæg på 10,07%, idet markedsrente er 0%.  

Faldet i egenkapitalens forrentning skyldes, at afkastningsgraden har været faldende, mens den finansielle 

gearing er faldet relativt mindre, og derfor ikke har haft den store indflydelse på udviklingen i 

egenkapitalens forrentning. Desuden ses det, at lånerenten har været faldende, hvilket øger SPREAD og 

medfører, at den negative udvikling i egenkapitalens forrentning er mindre end den negative udvikling i 

afkastningsgraden.  

Matas’ lave gearing på 0,56 i 2018/19 medfører en lav risiko i selskabet, idet det afspejler, at Matas’ 

driftsaktiver er finansieret med mere egenkapital end gæld. Ulempen ved den lave gearing er, at den 

mindsker Matas’ mulighed for, at tjene penge på gæld, mens det positive SPREAD på 5,74% viser, at Matas 

kan tjene penge på at arbejde med gæld.  

Årsagen til den faldende afkastningsgrad skyldes den faldende overskudgrad. Faldet i overskudsgraden 

skyldes, at Matas er blevet ringere til at tilpasse deres driftsomkostninger til deres driftsindtægter, hvilket 

mindsker indtjeningsevnen. Matas har haft en relativ større stigning i omkostningerne i forhold til 

omsætningen, hvilket skyldes den nye strategi ”Et fornyet Matas” og den øget konkurrence på markedet. 
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I forbindelse med den nye strategi har der været engangsomkostninger til udskiftning af personale, 

transaktionsomkostninger i forbindelse med opkøb af Firtal Group, øget markedsføringsomkostninger samt 

øget omkostninger til onlineshoppen matas.dk. Da omkostningerne betragtes som engangsomkostninger, 

vil de ikke komme igen, men den nye strategi vil formegentlig medføre lignede omkostninger i fremtiden. 

Selvom overskudsgraden har været faldende ligger den i 2018/19 på 7,99%, hvilket er et fornuftigt niveau.  

Matas har en lav driftsrisiko, hvilket er fornuftigt på grund af den hårde konkurrence på markedet. Det er et 

solidt selskab med en høj soliditetsgrad, men det er en risiko for selskabet, hvis forbrugerne fortsat holder 

igen med at bruge penge. 

Det kan konkluderes at der er stor usikkerhed ved at beregne en virksomheds værdi i DCF-modellen. Mange 

af variablerne i beregningen af selskabets værdi er baseret på antagelser og skøn og er blot et 

øjebliksbillede. Selvom der er stor usikkerhed, er det i nogle tilfælde nødvendigt at foretage 

værdiansættelsen, for eksempel for at finde værdien i en salgssituation.  

 

8. Perspektivering 
Budgetterede tal kontra faktiske tal 

Det er interessant at holde de budgetterede tal i opgaven for 2019/20 op imod de faktiske tal, men da 

årsrapporten for 2019/20 først udgives efter endt skrive fase, er det ikke muligt. Der perspektiveres i stedet 

til Matas delårsrapporter, som udgives hvert kvartal, med forbehold for, at sammenligningsgrundlaget til de 

budgetterede tal ikke afspejler 12 mdr. men 9 mdr. Der perspektiveres til den faktiske omsætning og 

omsætningsvækst af 2019/20 årsregnskabet. 

Det fremgår af Matas delårsrapport for 01.04.19 til 31.12.19, at selskabet har haft en omsætning på mio. 

kr. 2.871,5 for de første 9 mdr. af årsregnskabet for 2019/20, mens omsætningen for de første 9 mdr. af 

2018/19 var mio. kr. 2.713,6 (Matas A/S, 2020). Dette svarer til en omsætningsvækst på 5,82%. I opgaven 

fremgår det, at omsætningsvæksten historisk set har været lav (beregnet på 12 mdr. basis), hvilket under 

budgetteringen trak meget ned i forhold til ledelsens egne forventninger i årsrapporten for 2018/19. 

Ledelsen havde meget høje forventninger, hvorfor der i opgaven er valgt at budgettere ud fra den nedre 

grænse af ledelsens forventninger. På trods af at hele regnskabsåret ikke er gået, tyder noget på, at Matas 

vil få en relativ høj omsætningsvækst i 2019/20 årsregnskabet, set bort fra Covid-19. Antages det, at 

omsætningsvæksten vil ligge omkring 6% for hele årsregnskabet for 2019/20, vil det være 2,5% højere end 

den budgetterede omsætningsvækst i opgaven på 3,5% for 2019/20. Det belyser usikkerheden vedrørende 
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de fastsatte faktorer i opgaven, som kan have en stor påvirkning på den beregnede værdi. Dog forventes en 

nedgang i det sidste kvartal af årsregnskabet for 2019/20, på grund af Covid-19.  

 

Covid-19 

Under udarbejdelsen af opgaven er Matas og resten af verdens erhvervsliv blevet påvirket kraftigt af Covid-

19 virussen, hvorfor emnet er interessant at perspektivere til. 

Spredningen af Covid-19 virussen startede allerede i januar 2020 (starten af året) og bredte sig hurtigt. 

Regeringen lukkede Danmark mere og mere ned, i øvrigt som stort set alle andre landes regeringer. I 

Danmark var det til sidst kun nødvendige butikker, der måtte holde åbent, som apoteker og 

fødevarekæder. Danmark er fra d. 15. april 2020 begyndt på en kontrolleret genåbning, ligesom der 

formentlig vil komme nye tiltag til genåbningen d. 10. maj 2020. Regeringen har tilbudt hjælpepakker til det 

hårdtramte erhvervsliv, men flere virksomheder er allerede gået konkurs på grund nedlukningen. Alting er 

stadig meget usikkert, da planerne for genåbningen afhænger af smittekurven (Dansk Erhverv, 2020).  

Covid-19’s udvikling fik aktierne til at falde ekstremt. Den 31. marts 2020, der er den sidste balancedag i 

Matas årsrapport for 2019/20, havde Matas en aktiekurs på kr. 42,65 og en markedsværdi af egenkapitalen 

på mio. kr. 1.633,13, som følge af Covid-19 (Euroinvestor, 2020). Det er et fald på mio. kr. 886,45 i forhold 

til aktiekursen ved afslutningen af årsregnskabet 2018/19, og en forskel på mio. kr. 1.184,2 i forhold til den 

beregnede værdi af Matas ved udregning i DCF-modellen. Covid-19 er en uforudset og enkeltstående 

begivenhed, som har påvirket erhvervslivet markant Den beregnede værdi af Matas vurderes derfor 

allerede nu uaktuel, og understøtter, at værdiansættelsen er et øjebliksbillede. Derudover bekræfter det, at 

der er stor usikkerhed ved budgetteringen af værdierne, da det er svært at forudsige forhold i fremtiden. 
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10. Bilag 
 

Bilag 1: Opstillet resultatopgørelse, Matas 
Resultatopgørelse  
DKK mio 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Nettoomsætning 3.344,5 3.433,3 3.426,1 3.463,4 3.464,8 3.541,3 
Vareforbrug -1.803,2 -1.838,3 -1.821,6 -1.851,6 -1.915,5 -1.952,5 
Bruttoresultat 1.541,3 1.595,0 1.604,5 1.611,8 1.549,3 1.588,8 
Andre eksterne omkostninger -314,6 -292,3 -296,0 -302,0 -319,6 -354,9 
Personaleomkostninger -626,9 -642,2 -656,4 -689,7 -695,2 -704,2 
EBITDA 599,8 660,5 652,1 620,1 534,5 529,7 
Af- og nedskrivninger -135,4 -134,3 -138,5 -144,0 -159,7 -162,0 
Resultat af primær drift (EBIT) 464,4 526,2 513,6 476,1 374,8 367,7 
Tab- og gevinst ved salg af aktiver 0,0 0,0 0,0 -1,0 -5,9 -4,4 
Resultatandele efter skat i associeret 
virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Renteindtægter 0,9 0,1 1,8 0,0 0,7 0,1 
Renteudgifter -70,3 -49,6 -43,6 -48,4 -30,6 -24,6 
Øvrige finansielle indtægter/udgifter -13,1 -15,0 5,3 9,7 10,2 2,9 
Ordinær resultat før skat 381,9 461,7 477,1 436,4 349,2 341,9 
Årets skat -133,0 -121,4 -112,6 -97,7 -68,9 -78,8 
Ordinært resultat efter skat 248,9 340,3 364,5 338,7 280,3 263,1 

 

Bilag 2: Opstillet balance, Matas 
Balance  
DKK mio 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
AKTIVER       
Goodwill 3684,7 3691 3691 3734,5 3736,4 3838,1 
Varemærker og navnerettigheder 583,6 509,7 435,7 361,8 287,9 247,6 
Andre immaterielle aktiver 44,9 43,3 41,1 53,1 58,0 82,3 
Immaterielle aktiver i alt 4.313,2 4.244,0 4.167,8 4.149,4 4.082,3 4.168,0 
Materielle aktiver       
Grunde og bygninger 101,2 98,7 96,5 92,7 88,3 86,4 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50,5 53,2 67,3 69,9 76,1 91,7 
Indretning af lejede lokaler 21,1 13,6 10,0 12,1 11,6 16,8 
Materielle aktiver i alt 172,8 165,5 173,8 174,7 176,0 194,9 
Andre langfristede aktiver       
Kapitalandele i associeret virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Udskudt skatteaktiver 15,9 18,0 16,0 17,7 19,8 0,0 
Deposita 34,7 36,2 36,9 39,7 40,7 42,6 
Andre værdipapirer og kapitalandele 1,3 1,3 0,9 0,7 0,7 0,7 
Andre langfristede aktiver i alt 51,9 55,5 53,8 58,1 61,2 44,0 
Langfristede aktiver i alt 4.537,9 4465 4395,4 4382,2 4319,5 4406,9 
Varebeholdninger i alt 607,3 662,1 662,8 693,2 749,0 785,5 
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Tilgodehavender fra salg 54,4 34,3 29,5 20,7 7,1 11,4 
Tilgodehavende selskabsskat 26,8 22,7 49,9 33,3 32,4 51,8 
Andre tilgodehavender 99,1 92,2 84,1 91 86,3 90,1 
Periodeafgrænsningsposter 22,1 19,0 23,7 16,9 22,9 32,2 
Tilgodehavender i alt 202,4 168,2 187,2 161,9 148,7 185,5 
Likvide beholdninger 140,0 41,5 69,9 33,3 86,4 160,9 
Kortfristede aktiver i alt 949,7 871,8 919,9 888,4 984,1 1.131,9 
AKTIVER I ALT 5.487,6 5.336,8 5.315,3 5.270,6 5.303,6 5.538,8 

  
DKK mio 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
PASSIVER       
Egenkapital       
Aktiekapital 101,9 101,9 100,7 98,2 95,7 95,7 
Overkurs ved emission 1.787,3 1.787,3 1.787,3 0,0 0,0 0,0 
Reserve for valutakursregulering 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Reserve for egne aktier -10,5 -85,7 -137,4 -185,3 -73,7 -33,3 
Overført totalindkomst 496,6 603,2 653,6 2.411,8 2.357,4 2.494,9 
Foreslået udbytte 224,3 236,5 253,8 247,5 241,2 114,9 
Egenkapital i alt 2.599,9 2.643,5 2.658,3 2.572,5 2.620,9 2.669,9 
Langfristede forpligtelser       
Udskudt skat 297,5 263,9 248,2 236,5 211,4 209,4 
Betinget købsvederlag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 
Kreditinstitutter 1.762,7 1.560,6 1.493,5 1.492,0 1.558,3 1.665,0 
Anden gæld 13,1 28,1 22,8 13,1 0,0 0,0 
Langfristet forpligtelser i alt 2.073,3 1.852,6 1.764,5 1.741,6 1.769,7 1.889,6 
Kortfristede forpligtelser       
Kreditinstitutter 0,0 45,3 0,0 56,3 0,0 0,0 
Forudbetaling fra kunder 129,8 141,2 149,8 156,5 160,2 156,0 
Leverandørgæld 529,7 499,5 584,2 587,9 579,4 638,3 
Anden gæld 154,9 154,7 158,5 155,8 173,4 185,0 
Selskabsskat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kortfristede forpligtelser i alt 814,4 840,7 892,5 956,5 913,0 979,3 
Korrigeret kortfristet gæld 814,4 840,7 892,5 956,5 913,0 979,3 
PASSIVER I ALT 5.487,6 5.336,8 5.315,3 5.270,6 5.303,6 5.538,8 
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Bilag 3: Reformuleret egenkapitalopgørelse, Matas 

DKK mio. 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Primo saldo   2.359,4    2.599,9    2.643,5    2.658,3    2.572,5    2.620,9  
Transaktioner med ejerne       
Betalt udbytte til aktionærer           -        -223,8      -232,0      -245,8      -237,1      -237,1  
Køb af egne aktier       -15,0        -75,2      -120,9      -180,6            -              -    
Salg af egne aktier          5,7            -              -              -              -           20,0  
Aktiebaseret vederlæggelse          1,1           2,3           3,2           8,4           5,2           5,6  
Udnyttelse af aktieoptioner           -              -              -             0,1            -              -    
Tilbagekøb af aktieprogram           -              -              -            -6,6            -              -    
Transaktioner med ejerne i alt         -8,2      -296,7      -349,7      -424,5      -231,9      -211,5  
Totalindkomst       
Nettooverskud      248,9       340,3       364,5       338,7       280,3       263,1  
Reserve for valutakursregulering         -0,2            -              -              -              -              -    
Værdiregulering af sikringsinstrument           -              -              -              -              -            -2,6  
Totalindkomst i alt      248,7       340,3       364,5       338,7       280,3       260,5  
Ultimo saldo   2.599,9    2.643,5    2.658,3    2.572,5    2.620,9    2.669,9  

 

Bilag 4: Reformuleret resultatopgørelse, Matas 

 
 

 

 

 

Mio. DKK 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Effektiv skatteprocent -34,8% -26,3% -23,6% -22,4% -19,7% -23,0%

Nettoomsætning 3.344,5  3.433,3  3.426,1  3.463,4  3.464,8  3.541,3  
EBITDA 599,8     660,5     652,1     620,1     534,5     529,7     
Af- og nedskrivninger -135,4   -134,3   -138,5   -144,0   -159,7   -162,0   
Resultat af primær drift 464,4     526,2     513,6     476,1     374,8     367,7     
Skat af primær drift -161,7   -138,4   -121,2   -106,6   -74,0     -84,7     
Driftsresultat efter skat (NOPAT) 302,7     387,8     392,4     369,5     300,8     283,0     
Res. efter skat i associeret virksomhed -        -        -        -        -        0,2         
Netto renteomkostniner -69,4     -49,5     -41,8     -48,4     -29,9     -24,5     
Øvrige finansielle indtægter/udgifter -13,1     -15,0     5,3         9,7         10,2       2,9         
Skat af finansielle poster 28,7       17,0       8,6         8,7         3,9         4,9         
Finansieringsomkostninger, netto efter skat -53,8     -47,5     -27,9     -30,0     -15,8     -16,5     
Tab- og gevinst ved salg af aktiver -        -        -        -1,0       -5,9       -4,4       
Skat af øvrige poster -        -        -        0,2         1,2         1,0         
Øvrige poster efter skat -        -        -        -0,8       -4,7       -3,4       
Resultat af ordinær drift efter skat 248,9     340,3     364,5     338,7     280,3     263,1     
TOTALINDKOMST 248,9     340,3     364,5     338,7     280,3     263,1     
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Bilag 5: Reformuleret balance, Matas 

 

 
 

Mio. DKK 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Anlægskapital
Langfristede driftsaktiver
Immaterielle aktiver i alt 4.313,2   4.244,0   4.167,8   4.149,4   4.082,3   4.168,0   
Materielle aktiver i alt 172,8      165,5      173,8      174,7      176,0      194,9      
Udskudt skatteaktiver 15,9        18,0        16,0        17,7        19,8        -          
Deposita 34,7        36,2        36,9        39,7        40,7        42,6        
Langfristede driftsaktiver i alt 4.536,6   4.463,7   4.394,5   4.381,5   4.318,8   4.405,5   

Langfristede driftsforpligtelser
Udskudt skat 297,5 263,9 248,2 236,5 211,4 209,4
Betinget købsvederlag -          -          -          -          -          15,2        
Langfristede driftsforpligtelser i alt 297,5      263,9      248,2      236,5      211,4      224,6      

Anlægskapital i alt 4.239,1  4.199,8  4.146,3  4.145,0  4.107,4  4.180,9  

Arbejdskapital
Kortfristede driftsaktiver
Varebeholdninger i alt 607,3      662,1      662,8      693,2      749,0      785,5      
Tilgodehavender fra salg 54,4 34,3 29,5 20,7 7,1 11,4
Tilgodehavende selskabsskat 26,8 22,7 49,9 33,3 32,4 51,8
Andre tilgodehavender 99,1 92,2 84,1 91 86,3 90,1
Periodeafgrænsningsposter 22,1 19 23,7 16,9 22,9 32,2
Tilgodehavender i alt 202,4      168,2      187,2      161,9      148,7      185,5      
Kortfristede driftsaktiver i alt 809,7      830,3      850,0      855,1      897,7      971,0      

Kortfristede driftsforpligtelser
Leverandørgæld 529,7      499,5      584,2      587,9      579,4      638,3      
Forudbetaling fra kunder 129,8      141,2      149,8      156,5      160,2      156,0      
Anden gæld 168,0      182,8      181,3      168,9      173,4      185,0      
Kortfristede driftsforpligtelser i alt 827,5      823,5      915,3      913,3      913,0      979,3      

Arbejdskapital i alt -17,8      6,8         -65,3      -58,2      -15,3      -8,3        

NETTO DRIFTSAKTIVER/INVESTERET KAPITAL 4.221,3   4.206,6   4.081,0   4.086,8   4.092,1   4.172,6   

Mio. DKK 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Egenkapital i alt 2.599,9   2.643,5   2.658,3   2.572,5   2.620,9   2.669,9   

Finansielle forpligtelser
Kreditinstitutter 1.762,7   1.605,9   1.493,5   1.548,3   1.558,3   1.665,0   
Finansielle forpligtelser i alt 1.762,7   1.605,9   1.493,5   1.548,3   1.558,3   1.665,0   

Finansielle aktiver
Kapitalandele i associeret virksomhed 0 0 0 0 0 0,7
Andre værdipapirer og kapitalandele 1,3          1,3          0,9          0,7          0,7          0,7          
Likvide beholdninger 140,0      41,5        69,9        33,3        86,4        160,9      
Finansielle aktiver i alt 141,3      42,8        70,8        34,0        87,1        162,3      

Netto rentebærende gæld (NRBG) 1.621,4  1.563,1  1.422,7  1.514,3  1.471,2  1.502,7  

SAMLET FINANSIERING (EK+NRBG) 4.221,3   4.206,6   4.081,0   4.086,8   4.092,1   4.172,6   
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Bilag 6: Budgetterede finansielle værdidrivere, Matas 

 
 

Bilag 7: Budgetterede resultatopgørelse, Matas 

 
 

  

Terminal-
Budgetforudsætninger periode

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 periode
Omsætningsvækst 3,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,7%
EBITDA-margin ex. andre drifts- & særlige poster 14,8% 14,6% 14,4% 14,2% 14,0% 14,4%
Andre drifts- & særlige poster i % af oms. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lånerente 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
Effektiv skattesats 23,0% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,5%
Af- & nedskrivninger i % af imm. & mat. aktiver 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

Imm. & mat. anlægsaktiver i % af omsætning 124,0% 123,8% 123,6% 123,4% 123,2% 123,6%
Varebeholdninger i % af omsætning 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 22,5%
Tilgodehavender i % af omsætning 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Kortfristet driftsgæld i % Af omsætning 28,0% 27,8% 27,6% 27,4% 27,2% 27,6%
Langfristet driftsgæld i % af omsætning 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Nettorentebærende gæld i % af investeret kap. 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5%

Gns. 
budget-

Terminal-
Budgetforudsætninger periode

Mio. DKK 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Effektiv skatteprocent -23% -22% -22% -22% -22%

Nettoomsætning 3.665,2   3.756,9   3.850,8   3.947,1   4.045,7   
EBITDA 542,5      548,5      554,5      560,5      566,4      
Af- og nedskrivninger -172,7     -176,7     -180,9     -185,1     -189,4     
Resultat af primær drift 369,7      371,8      373,7      375,4      377,0      
Skat af primær drift -85,0       -83,3       -83,7       -84,1       -84,4       
Driftsresultat efter skat (NOPAT) 284,7      288,5      290,0      291,3      292,6      
Finansieringsomkostninger, netto efter skat -16,9       -17,5       -17,9       -18,4       -18,9       
Resultat af ordinær drift efter skat 267,8      271,0      272,0      272,9      273,7      
TOTALINDKOMST 267,8      271,0      272,0      272,9      273,7      



91 
 

Bilag 8: Budgetterede balance, Matas 

 

 
 

Bilag 9: Budgetterede pengestrømsopgørelse, Matas 

  

Terminal-
periode

Mio. DKK 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Anlægskapital
Langfristede driftsaktiver i alt 4544,9 4651,0 4759,6 4870,7 4984,4
Langfristede driftsforpligtelser i alt 238,24 244,20 250,30 256,56 262,97

Anlægskapital i alt 4.306,7   4.406,8   4.509,3   4.614,1   4.721,4   

Arbejdskapital
Varebeholdninger i alt 824,7 845,3 866,4 888,1 910,3
Tilgodehavender i alt 201,6 206,6 211,8 217,1 222,5
Kortfristede driftsaktiver i alt 1.026,3   1.051,9   1.078,2   1.105,2   1.132,8   

Kortfristede driftsforpligtelser
Kortfristede driftsforpligtelser i alt 1.026,3   1.044,4   1.062,8   1.081,5   1.100,4   

Arbejdskapital i alt -         7,5          15,4        23,7        32,4        

NETTO DRIFTSAKTIVER/INVESTERET KAPITAL 4.306,7   4.414,3   4.524,7   4.637,8   4.753,8   

Budgetforudsætninger

Terminal-
periode

Mio. DKK 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Egenkapital i alt 2.734,7    2.803,1    2.873,2    2.945,0    3.018,6    
Netto rentebærende gæld (NRBG) 1.571,9    1.611,2    1.651,5    1.692,8    1.735,1    

SAMLET FINANSIERING (EK+NRBG) 4.306,7 4.414,3 4.524,7 4.637,8 4.753,8

Budgetforudsætninger

Terminal-
Budgetforudsætninger periode

Mio. DKK. 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Driftsresultat efter skat (NOPAT) 284,7 288,5 290,0 291,3 292,6
Udnyttelse af udskudt skatteaktiv 0
Af- og nedskrivninger 172,7 176,7 180,9 185,1 189,4
Ændring i varebeholdninger -39,2 -20,6 -21,1 -21,7 -22,2
Ændring i tilgodehavender -16,1 -5,0 -5,2 -5,3 -5,4
Ændring i driftsgæld 60,6 24,1 24,5 24,9 25,4
Pengestrømme fra driften 462,8 463,7 469,0 474,4 479,7
Investeringer i immaterielle og materielle aktiver -312,1 -282,8 -289,4 -296,2 -303,1
FCFF 150,6 180,8 179,6 178,2 176,6
Nettofinansielle omkostninger efter skat -16,9 -17,5 -17,9 -18,4 -18,9
Ændring i nettorentebærende gæld 69,2 39,3 40,3 41,3 42,3
FCFE 202,9 202,6 201,9 201,1 200,1
Udbytte -202,9 -202,6 -201,9 -201,1 -200,1
Overskydende likviditet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



92 
 

Bilag 10: Beregning af gennemsnitlig inflation i Danmark 
  Gns. årlig 

inflation År 
2019 0,8 
2018 0,8 
2017 1,1 
2016 0,30 
2015 0,5 
2014 0,6 
2013 0,8 
2012 2,4 
2011 2,8 
2010 2,3 
i alt 12,4 

i gns. 1,24 
Kilde: (Danmarks statistik, 2020) 

 


