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Executive summary 
 
The purpose of this thesis is to determine the correct market value per 30th June 2012 for IC 

Companys. The management of IC Companys expressed that the official share value did not reflect 

the actual value and the potential of the company. The research question of the thesis is therefore 

aiming to explore the actual share value of IC Companys through valuation analysis and a strategic 

analysis. 

 

The thesis is structured around four main components: strategic analysis, accounting analysis, 

budgeting and valuation. The strategic analysis accounts for the external and internal factors that 

influence IC Companys’ competitive situation, whereas the accounting investigates annual reports.  

To understand the company’s performance related to accounting, a pro forma accounting is 

created for the past 5 years’ reports. In the valuation part, we use the FCFF and the WACC-model 

to calculate IC’s value through a reverse discounting of the future cash-flow return.  

Through the strategic analysis it is concluded that IC Companys have core competences and 

specific brands that contribute positively, but also negatively to the company’s growth. The 

intensity of competition is fierce, as the industry they operate in is dominated by monopolistic 

competition and low barriers to entrance that are reinforcing the degree of competition.  

However, IC Company’s are well equipped for future challenges, as their key resources have been 

developed over time. The strategic perspectives are important to the budgeting analysis, as they 

clarify the competences and brands that contribute to future growth and thereby cash flow. 

 

In analysing the accounting aspects of the company, it is found that the global financial crisis of 

2008 has impacted the company. With the aim of reducing the negative effect of the crisis, they 

implemented cost saving initiatives. These initiatives were successful since return of equity, return 

of invested capital and profit margin remained stable during the crisis. However, these financial 

performance numbers have been decreased during the past few years, but not to an alerting level. 

Through the FCFF-model, WACC is calculated to 10.50% and the capital structure for IC Companys 

is determined to 85,92/14,08 with a growth of 4% in terminal value. As a result of the strategic 

analysis, accounting analysis, budgeting and valuation, the total equity for IC Companys is 

estimated to 2.612 mil. DKK, which equals a share value of 154 DKK per unit. 



The final conclusion and answer to the research question is that the official share price of IC 

Companys A/S per 30th June 2013 should have been 154 DKK per share, which is 58 % more than 

the traded price. The research conducted in this thesis supports IC Companys’ managements’ 

stance, that the official share price did not reflect the actual value of IC Companys’ future strategic 

and economical potential.  
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1. Indledning 

1.1 Præsentation af emnet 

IC Companys A/S er en af Nordens største modekoncerner og har eksisteret i 12 år, og blev til 

gennem en fusion mellem InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. Siden fusionen af de 

to virksomheder i 2001, der blev til IC Companys A/S (fremover IC Companys), har aktiekursen 

svinget meget. I IC Companys’ årsrapporter forklares den svingende aktiekurs med de volatile 

markedsforhold i branchen. Virksomheden giver selv udtryk for, at kursen på 97,50 DKK pr. aktie 

den 30. juni 2012 ikke afspejler den reelle værdi, og det potentiale der findes i virksomheden.1 

 

Nedenstående figur 1.1 viser IC Companys’ aktiekurs siden starten i 2001. 

 

Figur 1.1. IC Companys’ aktiekurs2 

 

 

De til stadig svingende markedsforhold og krav om øget indtjening, forklares som årsagen til en ny 

rapporteringspraksis, som blev indført i det senest aflagte årsregnskab. Ledelsen i IC Companys 

                                                        
1 Kilde: Børsen Investor, Interview af 7. august 2012,  http://investor.borsen.dk/artikel/1/238301/ic_companys-
boss_det_er_blevet_svaert.html?hl=SUOgQ29tcGFueXM7SUMgQ29tcGFueXM7SUM, 
2
 Kilde: IC Companys A/S, http://www.iccompanys.dk/investorer/aktieinformation/aktiekurs/ 
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fortæller, at den nye praksis skal skabe større gennemsigtighed over for nuværende aktionærer, 

omverdenen og dermed mulige nye investorer, igennem en tydelig segmentering af 

virksomhedens brands.3 IC Companys opererer i modebranchen, en dynamisk branche med stor 

volatilitet; en faktor som aktiemarkedet også har reageret på jf. figur 1.1, hvor kursen på 

virksomhedens aktie illustreres siden børsnoteringen. Den varians, der findes på afkastet er 

ligeledes interessant, da den kan tolkes som risikoen, der er forbundet med aktien, og dermed 

vigtig i vurderingen af afkastet på aktien. 

 

Denne afhandling har til formål at estimere kursværdien pr. 30. juni 2012 for enten at be- eller 

afkræfte ledelsens vurdering af, at aktiekursen var for lav og dermed ikke afspejlede 

virksomhedens faktiske værdi.  

 

1.2 Problemformulering  

I afhandlingen ønsker vi at undersøge, hvorvidt IC Companys udgør et attraktivt 

investeringsobjekt, set i forhold til aktiekursen pr. 30.juni 2012. 

 

For at kunne besvare ovenstående, vil afhandlingens hovedspørgsmål være følgende: 

Hvilken aktiekurs kan IC Companys, på baggrund af en dybdegående strategisk- 

og regnskabsmæssig analyse, vurderes til, og hvilke usikkerheder er der 

forbundet med værdiansættelsen? 

Den strategiske analyse underbygges igennem en analyse af de interne faktorer, som er 

grundlaget for IC Companys’ fremtidige udvikling. Der gennemføres ligeledes en ekstern 

virksomhedsanalyse og brancheanalyse for at vurdere de eksterne faktorer, som har indflydelse på 

IC Companys i fremtiden. Konklusionen på den interne og eksterne analyse skal være med til at 

skabe et billede af virksomhedens evne til at genere fremtidige pengestrømme.  

                                                        
3
 Kilde: IC Companys A/S, Regnskabsmeddelse for 1. kvartal 2012/13, http://iccompanys-2.wpengine.netdna-

cdn.com/files/15_DK_Q1_2012_13.pdf 
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Den strategiske analyse har til formål at besvare følgende spørgsmål: 

 

 Hvilke interne forhold hos IC Companys skaber styrkerne og svaghederne i forhold til at 

kunne udnytte mulighederne, og imødegå truslerne fra de eksterne faktorer? 

 Hvilke eksterne faktorer kan have betydning for IC Companys’ fremtidige indtjening? 

 

Regnskabsanalysen skal belyse forhold vedrørende IC Companys’ rentabilitet, risiko og vækst, 

samt en gennemgang af IC Companys’ indtjeningsevne og likviditet. Analysen foretages for 

perioden 2007/08-2011/12 og tager udgangspunkt i de offentliggjorte årsrapporter. 

Regnskabsanalysen vil sammen med den strategiske analyse, danne grundlaget for vores 

budgettering og dermed værdiansættelse.  

 

Analysen vil belyse følgende spørgsmål: 

 

 Hvordan har den økonomiske situation udviklet sig i IC Companys? 

 Hvordan har rentabiliteten udviklet sig i virksomheden? 

 Hvilke driftsmæssige- og finansielle risici findes i IC Companys? 

 

Værdiansættelsen foretages på baggrund af input fra den strategiske analyse og den historiske 

regnskabsanalyse: 

 

 Hvordan forventes relevante drivere for IC Companys at udvikle sig? 

 Hvor følsom er værdiansættelsen over for ændringer i modellens variabler? 

 

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen er en strategisk analyse og værdiansættelse der derfor udarbejdes på et strategisk 

niveau. IC Companys vil blive behandlet på koncern niveau og der gennemføres således ikke 

analyser af datterselskaber og andre associeret virksomheder. 
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Afhandlingen er udarbejdet med aktionærernes synsvinkel, med det formål at udarbejde et 

objektivt kursestimat pr. 30. juni 2012, der vil derfor ikke blive inddraget interne regnskaber eller 

andre interne informationer i afhandlingen.  

 

Afhandlingens informationssøgning er stoppet pr. 05 februar 2013 i forbindelse med IC Companys’ 

halvårsmeddelelse for regnskabsåret 2012/13, som er den nyeste meddelelse fra virksomheden. 

Denne dato er valgt, for at medtage så mange aktuelle informationer og data som muligt. 

 

Da tøjbranchen er en stor branche, er det valgt at afgrænse afhandlingen til modebranchen 

nærmere bestemt mellemprissegmentet. Dermed afgrænses der fra børnetøj, special produceret 

tøj, samt andre særlige former for beklædning. Da afhandlingen skal estimere kursværdien pr. 30. 

juni 2012, vil der ikke blive udarbejdet en fremtidig strategi for IC Companys.  

 

Benchmark i denne afhandling er afgrænset til branchen som helhed og ikke til enkelte 

virksomheder. 

 

Da afhandlingen er en værdiansættelse med afsæt i en strategisk analyse er selskabsskatten 

fastsat til 25 % svarende til selskabsskatteprocenten i Danmark.4 Dette på baggrund af den 

gennemsnitlige effektive skattesats for perioden 2007/08 – 2011/12 som var på 24,7 %.  

 

Der ikke set nærmere på forholdene vedrørende kapitalstrukturen, hvorfor denne udledes direkte 

af regnskabet. I samme forbindelse er WACC, risikopræmien og beta-værdien hentet fra 

tilgængelige eksterne kilder.  

 

1.4 Model- og metodevalg 

I dette afsnit vil de metoder og modeller, der bliver benyttet for at kunne besvare afhandlingens 

hovedspørgsmål, blive beskrevet. 

                                                        
4 Kilde: Henrik Dam; Henrik Gam; Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret 2012, Magnus 
Infomatik 2012, s. 528 SEL§ 17, stk. 1. 
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For at besvare afhandlingens hovedspørgsmål, vil model- og metodevalg blive opdelt i fire 

hovedområder: Strategisk analyse, regnskabsanalyse, budgettering og værdiansættelse. 

 

1.4.1 Strategisk analyse 

Første del af afhandlingen vil være den strategiske analyse, hvor de interne og eksterne faktorer, 

der påvirker IC Companys bliver belyst. Den strategiske del af afhandlingen vil indeholde en 

analyse på følgende niveauer: 

 

De mikroøkonomiske: 

- Virksomhedens interne forhold 

 

Her anvendes Porters værdikædeanalyse. Denne model har til formål at identificere 

sammenhængen mellem virksomhedens forskellige aktiviteter. Denne analyse skal fastlægge 

virksomhedens kernekompetencer, og hvilke aktiviteter, der er værdiskabende for IC Companys, 

og dermed de processer, der genererer fremtidig indtjening. De fundne kompetencer vil derefter 

blive testet i VRINO-modellen. 

 

Bostonmodellen benyttes til at identificere og opdele IC Companys’ produktportefølje. Modellen 

skal skabe overblik over brandsne i IC Companys, og deres rolle i de fremtidige pengestrømme.  

 

De makroøkonomiske: 

- Samfundsmæssige 

- Branchemæssige 

 

På samfundsniveau anvendes PEST-modellen. Modellen beskriver de samfundsmæssige forhold 

der har indflydelse på IC Companys. Modellen indeholder de politiske- (P), økonomiske- (E), 

sociale- (S) og teknologiske (T) faktorer, der påvirker virksomheden. På brancheniveau anvendes 

Porters Five Forces, til at vurdere konkurrencen, truslen fra nye udbydere, købernes- og 
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leverandørenes forhandlingsstyrke, samt substituerende produkter.  Begge modeller er med til, at 

kortlægge de faktorer, der har indflydelse på den fremtidige indtjening i IC Companys. 

  

Den strategiske analyse opsummeres til sidst i en SWOT-analyse, som viser de interne forhold, 

styrker og svagheder, samt de eksterne forhold trusler og muligheder for IC Companys. 

 

1.4.2 Regnskabsanalyse 

Anden del af afhandlingen vil være en regnskabsanalyse.  Regnskabsanalysen er sammen med den 

strategiske analyse, med til at danne grundlaget for den efterfølgende budgettering og 

værdiansættelse.  

 

Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund af de officielle årsrapporter for perioden 2007/08 – 

2011/12.  Medtaget er dog halvårsrapporten for 2012/13 til brug i budgetteringsfasen for at 

medtage seneste officielle regnskabstal.  

 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede DuPont-model, der analyserer 

driftsaktiviteten og den finansielle aktivitet i virksomheden. Forud for nøgletals-, vækst-, og 

rentabilitetsanalysen, foretages en reformulering af IC Companys’ årsrapporter. Ved at 

reformulere årsrapporterne, identificeres drifts- og finansieringsaktiviteterne.  

 

Efter reformuleringerne foretages en nøgletalsanalyse. De nøgletal, som ønskes beregnet er ROE, 

ROIC, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed, finansiel gearing og SPREAD. Derudover 

udarbejdes en risikoanalyse, med formål til at belyse den driftsmæssige og finansielle risiko.  

 

1.4.3 Budgettering 

Budgetteringen danner grundlaget for værdiansættelsen, og tager udgangspunkt i den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen. I budgetteringsfasen vil der blive opstillet et regnskab for den 

valgte budgetteringsperiode, som er sat til fem år. Der er derudover opstillet nødvendige 

forudsætninger til budgetteringen, da vi vurdere at en længere periode ikke vil give et retvisende 
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billede, med de oplysninger der er tilrådighed. Hvorefter resten af budgetperioden vil udgøres af 

en terminalperiode med en fast vækstrate. 

 

I budgetteringsfasen er selskabsskatten fastsat til 25 % svarende til selskabsskatteprocenten i 

Danmark.5 Da den gennemsnitlige effektive skattesats for perioden 2007/08 – 2011/12 var på 24,7 

%, vurderes det at 25 % giver et retvisende billede. 

 

1.4.4 Værdiansættelse 

Fjerde del af afhandlingen vil være en værdiansættelse. Til værdiansættelsen vil vi benytte FCFF-

modellen, da det er en uafhængig model, samt WACC som er de vægtede gennemsitlige 

kapitalomkostninger. FCFF-modellen bygger på det reformulerede regnskab, hvor driftsaktiviteter 

og finansieringsaktiviteter er opsplittet. Den indirekte model i FCFF-modellen vil blive benyttet og 

beregner virksomhedens værdi ved at tilbagediskontere det fremtidige cash-flow med investors og 

långivers afkastkrav. Værdiansættelsen vil derefter blive testet i en følsomhedsanalyse for at 

vurdere effekten, når bestemte nøgletal ændrer sig.  

 

1.5 Kildekritik 

Til denne afhandling anvendes forskellige kilder for at undersøge emner, der kan bidrage til at 

forstå og besvare hovedspørgsmålet. Derfor vil vi i de følgende afsnit evaluere disse kilder i 

forhold til at sikre afhandlingens validitet.  

 

1.5.1 Valg af Empiri 

I afhandlingen benytter vi både primær og sekundær empiri. Vi anser vores primære empiri som 

værende den information, vi primært har benyttet i projektet, og derfor ikke som en field 

research. Vores primære empiri i projektet består af IC Companys’ hjemmeside, herunder deres 

årsrapporter og resuméet af året, der er gået hos virksomheden. Det, at vores primære empiri, 

udgøres af IC Companys’ årsrapporter, skyldes at disse indeholder grundlæggende informationer 

                                                        
5 Kilde: Henrik Dam; Henrik Gam; Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen, Grundlæggende Skatteret 2012, Magnus 
Infomatik 2012, s. 528 SEL§ 17, stk. 1. 
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om IC Companys’ interne situation. Ydermere er årsrapporterne valgt, da de er af ekstern natur. 

Dette er særligt relevant, da det er den samme information som er tilgængelig for aktionærerne. 

Ligeledes er den ene forfatter af afhandlingen ansat i virksomheden, og der er derfor risiko for 

subjektiv fortolkning, hvis empirien er baseret på interne data.  Vi er dog bevidste om, at der 

stadig kan være risiko for mindsket validitet, men minimere risikoen ved hjælp af den sekundære 

empiri. 

 

Den sekundære empiri består af relevant litteratur, samt informationer fra forskellige websider og 

data indsamlet fra uafhængige kilder, eksempelvis statistikbanken.dk og dst.dk med flere. Dette er 

for at sikre validiteten af afhandlingens konklusioner. Den sekundære empiri er foretaget som en 

desk research, hvoraf den information vi har anvendt, er indsamlet til andre formål. Desuden er 

vores sekundære empiri en nødvendighed for, at vi kan belyse og anskueliggøre vores opstillede 

problemstilling, som ikke alene kan afklares ud fra vores primære empiri. 

 

1.5.2 Empirikritik 

Da vi har baseret vores primære empiri på IC Companys’ årsrapporter, er vi opmærksomme på 

materialets eventulle manglende objektivitet, og det skal derfor vurderes med kritiske øjne. Vi 

vurderer dog, at vores primære empiri har en høj reliabilitet, da årsrapporterne er underlagt nogle 

lovmæssige krav i forhold til regnskabspraksis. Vi er derudover opmærksomme på, at nutidige 

årsrapporter er udformet som et reklamemateriale, der skal fastholde og tiltrække eventuelle nye 

investorer. Dette kan medføre, at virksomhedens gode sider bliver belyst i større grad, som for 

eksempel IC Companys’ knowhow og goodwill. Mens de mindre gode sider af virksomheden ofte 

ikke bliver nævnt fyldestgørende. Dette kan have konsekvenser for det retmæssige helhedsindtryk 

af virksomheden, hvoraf de resultater der findes frem til, skal tages med forbehold.  

 

Ved vores sekundære dataindsamling fra internettet, har vi forsøgt at bruge de uafhængige 

hjemmesider, så som statistikbanken.dk, borsen.dk med flere, for at sikre høj realibilitet og 

validilitet. Vi er opmærksomme på, at kilder fra internettet ikke altid er objektive, og derfor er det 

vigtigt at vurdere de oplysninger vi har anvendt, og forholde os kritiske dertil. 
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1.6 Disposition 

Afhandlingens struktur er illustreret ved nedenstående figur 1.2.  

 

Figur 1.2 Afhandlingsstruktur6 

 

 

Afhandlingen består af fem kapitler. Det første er virksomhedspræsentationen. Herefter følger, 

strategisk analyse, regnskabsanalyse, budgettering og værdiansættelse. Slutteligt samles 

afhandlingens resultater og svaret på afhandlingens hovedspørgsmål i en konklusion.  

 

                                                        
6
 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 1.2 Afhandlingsstruktur 
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2. Virksomhedsbeskrivelse 

 

I nedenstående afsnit vil der blive givet en generel indledning til virksomheden IC Companys med 

fokus på historien, koncernens sammensætning, markederne der opereres på, og hvilke kunder 

selskabet samarbejder med eller har relationer til. Virksomhedsbeskrivelsen skal give et indblik i 

virksomhedens historie, strategi, værdier, organisation og finansielle situation. 

 

2.1 Historien 

IC Companys er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af tøjfirmaerne 

Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. IC Companys er den eneste danske 

koncern inden for tøjbranchen, der er børsnoteret. 

 

IC Companys er en af Nordeuropas største modevirksomheder med mere end 2.200 medarbejdere 

og en omsætning på lige over 3,8 milliarder DKK i 2011/2012. 

 

Figur 2.1 Brands målt på årets omsætn.7           Figur 2.2. Geografiske marked årets omsætn.8 

  

De har salgsselskaber i 11 lande, hvor det nordiske marked er kernemarkedet. IC Companys sælger 

deres brands på mere end 40 markeder verden over, fordelt på over 11.000 forhandlere. 

                                                        
7
 Kilde: Egen tilvirkning + inspiration fra IC Companys Årsrapport 2011/12 s. 26 

8
 Kilde: Egen tilvirkning + inspiration fra IC Companys Årsrapport 2011/12 s. 27 
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Salgskanalerne fordeler sig mellem engros, egne detailbutikker, koncession, consignment, 

franchisebutikker og egen webshop.  

 

IC Companys får produceret deres varer både i Asien og Europa, herunder i Bangladesh, Indien, 

Kina, Rumænien og Vietnam.  

 

2.1.1 IC Companys brand strategi 

IC Companys har i dag 11 mono brands og et multibrand franchisekoncept. IC Companys har ført 

en strategi gennem de seneste to regnskabsår, hvor hver brand har været selvstændig og ansvarlig 

for sin egen indtjening. IC Companys anser sig selv for at være et ”Home of Fashion Brands”.  

 

Den historiske udvikling i IC Companys har rødder helt tilbage til 1960’erne, og har budt på en 

væsentlig mængde ændringer gennem årene. Den største ændring er dog sket i 2001 ved fusionen 

mellem de to virksomheder. Nedenstående tabel 2.1 illustrerer milepælene gennem årene. 

 

Tabel 2.1 Milepæle i IC Companys historiske udvikling9 

INWEAR GROUP A/S  CARLI GRY INTERNATIONAL A/S  

1969 

Virksomheden blev stiftet af Niels 

Martinsen, som lancerede moderigtigt tøj 

for unge kvinder under brandet InWear 

1940’erne 

Jørgen og Carli Gry grundlagde en lille butik i 

København med navnet Carli Gry 

1973 

Matinique introduceres 

1974 

Lancering af brandet Jackpot i Danmark 

1974 

De første datterselskaber bliver etableret i 

Sverige og Norge  

1976 

Det første datterselskab bliver etableret i 

Norge 

1980 

Etableringen af første egen retailbutik i 

1986 

Brandet Cottonfield introduceres 

                                                        
9
 Kilde: IC Companys A/S,  http://www.iccompanys.dk/om-os/historie/ 
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København 

1986 

Part Two lanceres som et sporty og klassisk 

brand 

1996 

Carli Grys aktier bliver børsnoteret på den 

Københavnske Fondsbørs 

1996 

InWear Groups aktier bliver noteret på 

Københavns børs 

1998 

Carli Gry opkøber det svenske firma Peak 

Performance 

2001 

Fusionen mellem InWear Group A/S og Carli Gry International A/S danner IC Companys A/S 

2002 

Opkøb af Saint Tropez. Det moderigtige brand O by Isabell Kristensen lanceres. 

Designers Remix Collection introduceres 

2003 

Joint venture med Malene Birger. Opkøb af Tiger of Sweden  

2005/2006 

Brandet O by Isabell Kristensen bliver til Soaked in Luxury 

2006 

Opkøb af Peak Performance distributør i Norge  

2007 

Designers Remix Collection og Soaked in Luxury får separate ledelsesteams i stedet for fælles  

2008 

Ny bestyrelse og direktion i IC Companys 

2009 

49% af brandet Designers Remix Collection sælges til ledelsen af brandet 

2010 

100% ejerskab af By Malene Birger 

2011 

Brandet Designers Remix Collection omdøbes til Designers Remix 
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2.1.2 Mission, Vision og værdier10 

IC Companys vil som tidligere nævnt gerne opfattes som et ”Home of Fashion Brands”, hvor de 

lægger vægt på, at de på tværs af forskellige brands har fælles mål og værdier, der forener dem. 

De har en fælles mission, vision samt fire værdier, som forener alle under et i IC Companys og 

derved skabes en fælles identitet på tværs af virksomheden. 

 

Deres mission fortæller, hvem de er som virksomhed, og hvad deres formål er. Deres mission er: 

"We build successful international fashion brands", som er deres fælles eksistensgrundlag. 

Missionen er i naturlig forlængelse af deres brandstrategi og har stor betydning for deres arbejde, 

da den fortæller, hvad de skal fokusere på hver eneste dag.  

 

Deres vision er at blive "The best developer of fashion brands" – det er deres fælles mål. 

Deres fire værdier udtrykker, hvordan de gennem deres adfærd støtter deres mission, og at 

de ønsker at realisere deres vision, og dermed skabe vækst og markedsværdi til fordel for deres 

aktionærer. Deres fire værdier er: Customer Driven, Reliable, Ambitious og United. 

 

Missionen, visionen og de fire værdier bliver forfulgt gennem salg via fysiske kanaler samt en 

online portal: 

 

 Outlet: Kendes også som butik med lagersalg, hvilket betyder salg af overskudsvarer fra 

tidligere sæsoner til nedsat pris – det kan være bestemte størrelser, farver eller designs. 

 

 Flagship store: Er betegnelsen for en hovedbutik med det største udvalg for et givent 

brand, normalt placeret på et attraktivt butiksstrøg eller i et attraktivt 

indkøbscenter/shoppingcenter. 

 

 Shops-in-shops: Defineres her som en butik i et stormagasin - typisk afgrænset areal i 

stormagasinet, indenfor hvilket kun det givne brand sælges.  

 

                                                        
10

 Kilde: IC Companys A/S, http://www.iccompanys.dk/om-os/strategi/ 
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 Agent: Er her en person, der har fået kontrakt på at sælge et eller flere brands på typisk 

mindre betydende geografiske markeder til forhandlere. Til tider anvendes også 

betegnelsen ”distributør” om agenten. 

 

 E-Commerce: Her har flere brands i IC Companys deres egen hjemmeside/internetshop, 

hvor de respektive kollektioner kan ses og købes. 

 

 Engros: Engros defineres som forhandlernetværket der sælger IC Companys’ brands 

verden over. 

 

2.1.3 Økonomi 

De sidste 5 års økonomiske udvikling for IC Companys, bestemt ud fra udviklingen i omsætningen, 

samt årets resultat, fremgår af nedenstående figurer. Der vil i forbindelse med regnskabsanalysen 

blive foretaget en mere detaljeret analyse og gennemgang af den økonomiske udvikling. 

 

Omsætningen har været faldende og siden hen stigende med endnu et fald, siden regnskabsåret 

2007/08. Den største stigning kom i regnskabsåret 2010/11 med 420 mio. DKK til 3.925,40 mio. 

DKK. 

 

Nedenstående figur 2.3 illustrerer udviklingen af omsætningen siden regnskabsåret 2007/08. 

 

Figur 2.3 Udvikling af omsætningen11 

 

                                                        
11

 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 2.3 Udvikling af omsætningen 
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I seneste regnskabsår var omsætningen på 3.819 mio. DKK, hvilket svarer til en tilbagegang på ca. 

3 % i forhold til regnskabsåret 2010/11.  

 

Figur 2.4 Udvikling i årets resultat12 

 

 

Udviklingen af årets resultat for IC Companys har været en blandet fornøjelse. Der har været op og 

nedture i årets resultat siden regnskabsåret 2007/08. Fra regnskabsåret 2010/11 faldt årets 

resultat med 64 % til kr. 89 mio i 2011/12. (kr. 246 mio.)13 

  

                                                        
12

 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 2.4 Udvikling i årets resultat 
13 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 30 
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2.1.4 Organisation 

Nedenstående figur 2.5 Organisationsdiagram giver et overblik over koncernens opbygning efter 

halvårsrapporten 2012/2013. 

 
Figur 2.5 Organisationsdiagram14 

 

 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet for regnskabsåret 2012/1315, fremlagde 

IC Companys en organisationsændring. Formålet med denne ændring er at bringe endnu større 

fokus på kerneforretningen, og har til formål, at den førnævnte segmentering i indledningen, skal 

blive endnu mere gennemsigtig, og demonstrere klart fokus på kerneforretningen. Dette har også 

den konsekvens, at brandsne Cottonfield og Jackpot er sat til salg. Derudover skal ejerskabet af 

Designers Remix afklares. Saint Tropez er i dag fysisk placeret uden for hovedkontoret, og 

opererer som et 100 % selvstændigt selskab. 

 

                                                        
14

 Kilde: IC Companys A/S, http://www.iccompanys.dk/om-os/organisation-ledelse/organisation/ 
15 Kilde: IC Companys A/S, Halvårsrapport for 2012/13 
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Organisationsændringen betyder samtidig, at de 4 brands Soaked in Luxury, Part Two, InWear og 

Matinique, er blevet samlet i et nyt selskab som The Original Group. Derudover er IC Companys’ 

franchise koncept ligeledes blevet en del af det nye selskab. 

 

Den nye organisationsstruktur er dog stadigvæk sammensat således, at de enkelte brands behov 

understøttes bedst muligt inden for de områder, der ikke er specifikke for det enkelte brands 

identitet, igennem den fælles platform på hovedkontoret, bortset fra Saint Tropez.16  

 

Den fælles platform inkluderer en række centrale funktioner, såsom salgsinfrastruktur, sourcing, 

logistik, HR, IT, Finans og Administration. Disse fællesfunktioner giver stordriftsfordele på tværs af 

koncernens brands uanset størrelse og udviklingsniveau.17 

 

Det er en central del af IC Companys’ strategi fortsat at videreudvikle koncernens 

fællesfunktioner, idet: 

 

 Den fælles platform gør det muligt at opnå betydelige kompetence- og omkostningsfordele 

for de enkelte brands.  

 

 Den fælles platform gør det muligt at sikre høj produktkvalitet og sikkerhed i leverancerne 

til forhandlere og egne butikker. 

 

Målsætningen er at skabe en platform, der er effektiv, fleksibel og lean og med en kultur fokuseret 

på at skabe betydelige resultater. 

 

  

                                                        
16

 Kilde: IC Companys A/S, http://iccompanys-2.wpengine.netdna-cdn.com/files/03_DK_H1_2012_13.pdf 
17

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 5 
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2.1.5 Aktionærgruppens sammensætning 

Pr. 30. juni 2012 havde selskabet 8.826 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejer 97,4 % af 

den samlede aktiekapital. Stemmeandelen er lig med kapitalandelen for koncernens aktionærer. 

Den totale aktionærgruppe fordeler sig som følgende: 

 

Tabel 2.2 Aktionærgruppens sammensætning18 

Aktionærer pr. 30.06.2012  Kapitalandele Procent 

Friheden Invest A/S* 7.191.128 42,4 

Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP  1.695.843 10,0 

Hs 2.G ApS  1.793.730 10,6 

Øvrige danske institutionelle investorer  2.598.681 15,3 

Danske private investorer  1.287.389 7,6 

Udenlandske institutionelle investorer 1.010.784 6,0 

Udenlandske private investorer  79.231 0,5 

Egne aktier  540.672 3,2 

Ej grupperede  745.349 4,3 

I alt 100,0 % 16.942.807 100 

*Friheden Invest A/ejes af koncernens bestyrelsesformand Niels Martinsen. 

 

 

                                                        
18

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/2012 s. 52 
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3. Strategisk analyse 

 

En analyse på det strategiske plan udføres for at opnå indsigt i virksomheden og dens omgivelser, 

der anvendes til prognoser for den fremtidige udvikling og værdiansættelsen. 

 

Den strategiske analyse vil give klare indikationer på, hvilken situation virksomheden befinder sig i, 

hvor virksomheden er på vej hen, samt hvilke ikke-finansielle værdidrivere IC Companys besidder. 

Der vil blive konkluderet på den strategiske analyse ved hjælp af SWOT-modellen. 

 

3.1 Intern analyse 

Den interne analyse har til formål at tydeliggøre de styrker og svagheder, som IC Companys har. 

Dertil benyttes forskellige modeller jf. afsnit 1.4 Model- og metodevalg. Der tages udgangspunkt i 

Porters værdikæde, som skal vise hvor værdiskabelsen i virksomheden finder sted, for at finde 

frem til virksomhedens kompetencer og ressourcer, hvorefter de fundne kompetencer testes i 

VRINO-modellen. Derefter benyttes Bostonmodellen til at klassificere produkterne, som i vores 

tilfælde er de respektive brands, da de hver især anses som en selvstændig SBU.  

 

3.1.1 Værdikæde 

Værdikæden benyttes til at belyse virksomhedens kernekompetencer, dvs. de forhold i 

virksomheden, som skaber værdi for kunderne, samt hvilke interne processer, som er 

medvirkende til at skabe overskud. Aktiviteterne bliver delt op som primære og sekundære. 

Analysen skal altså hjælpe til at definere de aktiviteter, der kan og skal forbedres, samt de 

aktiviteter, der kan skæres fra. 
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Figur 3.1 Porters Værdikæde19 

 

 

En stor del af IC Companys’ strategi baserer sig på den fælles platform.20 Den fælles platform 

defineres af virksomheden som supply chain. Strategien med platformen skal være med til at give 

de forskellige brands og segmenter i IC Companys væsentlige synergi effekter,21 som derved kan 

forbedre konkurrenceevnen for virksomheden, og være værdiskabende helt ud til forbrugeren. Jf. 

afsnit 2.1.4 Organisation, dækker den fælles platform over salgsinfrastruktur, sourcing, logistik, 

HR, IT, finans og administration. IC Companys kan dermed samle forholdsvis mange 

støttefunktioner under et tag på trods af, at IC Companys må betragtes som en relativ kompleks 

virksomhed med mange salgsselskaber og personale i flere lande. 

 

3.1.2 Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter bliver belyst først, da de er de vigtigste for IC Companys. Det er de 

primære aktiviteter, som skal skabe profit til virksomheden og være de aktiviteter som 

produkterne er en direkte del af. 

 

3.1.2.1 Indgående logistik 

Den indgående logistik begynder allerede ved design. Design er en funktion, der ikke er centralt 

styret, og er dermed ikke en del af den fælles platform. Design foregår separat i hvert brand, 

                                                        
19

 Kilde: The Generic Value Chain, Porter; Competitive Advantage. 1998 
20 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 5 
21 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 5-6 
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hvilket også er hensigtsmæssigt, da de forskellige brands henvender sig til forskellige forbrugere. 

Hele processen begynder 4-10 måneder, inden varen kan købes i butikkerne, alt efter hvilket 

brand der er tale om. Designerne benytter sig af forskellige historiske data til at analysere sig frem 

til historiske bestsellere, og hvilke materialer sådanne er fabrikeret af. Derudover har 

designteamet en del rejseaktivitet og analyse arbejde i forbindelse med at spotte næste sæsons 

trends og eventuel skabe nye brands.22 

 

I forlængelse af ovennævnte proces bliver sourcerne aktiveret. Deres fornemmeste opgave er at 

opkøbe råvarer i bedst mulige kvalitet til lavest mulig pris. Sourcerne har derfor en enorm vigtig 

betydning for processen, inden et design sættes i produktion, da prisen spiller en afgørende faktor 

for alle produkterne i IC Companys. Samtidig har sourcing været en vigtig del af virksomheden i 

mere end 30 år.23 

 

Næste fase i den indgående logistik, er den del, hvor sælgerne, i engros delen af virksomheden, er 

i gang med at sælge kollektionerne ind til kunderne. Dette sker igen adskillige måneder inden en 

kollektion reelt bliver leveret. Salget sker både ved de forskellige messer, der bliver afholdt, lige 

som det sker i de forskellige showrooms, som IC Companys er i besiddelse af. Derudover sker der 

også salg ved besøg hos den enkelte kunde. Salgsprocessen er med til at bestemme volumen i 

produktionen. 

 

I samme fase køber indkøberne i detail divisionen også ind til hele denne salgskanal, altså til egen 

detailhandel. For at optimere denne fase af salget, som er mere følsom for IC Companys end 

salget til engros, foretages der løbende analyser på forventningen af gennemsalget af de aktuelle 

kollektioner kontra historisk data.  

 

3.1.2.2 Produktion 

Jf. afsnit 2.1 Historien, så foregår en stor del af IC Companys’ produktion af varer i Østeuropa og 

Asien. Denne del af værdikæden er outsourcet til anden side, hvilket betyder, at IC Companys ikke 

                                                        
22 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 12-23 
23 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 43 
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har fuld kontrol med processen. IC Companys har af samme årsag valgt at sprede deres produktion 

til flere leverandører, for ikke at blive alt for sårbar over forstyrrende elementer lokalt. Samtidig 

giver dette IC Companys en stor fleksibilitet i valget af leverandør, da leverandører også kan 

varierer meget i pris og kvalitet fra kollektion til kollektion. 

 

IC Companys er en virksomhed, som har stor fokus på CSR. Dette kommer blandt andet til udtryk 

igennem virksomhedens engagement i Business Social Compliance Initiativ24 og Dansk initiativ for 

etisk handel25. Netop dette engagement betyder også, at IC Companys stiller en række krav til 

deres underleverandører. Dette indebærer blandt andet, at underleverandører ikke må benytte 

sig af børnearbejde og generelt ikke-overholdelse af menneskerettighederne er helt uacceptabelt 

for virksomheden. I forlængelse af dette bliver underleverandørerne bedt om at underskrive IC 

Companys Code of of Conduct, som netop skal sikre, at førnævnte ikke finder sted i produktionen 

af virksomhedens varer. 

 

Det er af væsentlig betydning for IC Companys at vise omverdenen, at de bekymrer sig, stiller krav 

til deres leverandører, samt sørger for ordnede forhold for de mennesker, der er involveret i 

produktionen. 

 

3.1.2.3 Udgående logistik 

Den udgående logistik er i dag en del af den fælles platform i IC Companys. Denne del af 

værdikæden varetages af Supply management. Herfra leveres varerne videre til både kunder og 

egne butikker. En del af denne funktion er dog blevet outsourcet i indeværende regnskabsår, da IC 

Companys ønsker at opnå en større variabilitet i deres omkostninger. Derudover er hele E-

Commerce handlen ligeledes outsourcet, hvor IC Companys blot leverer til et centrallager.26 

 

                                                        
24

 Kilde: IC Companys A/S, http://www.iccompanys.dk/ansvarlighed/vores-tilgang/business-social-compliance-
initiative/ 
25

 Kilde: IC Companys A/S, http://www.iccompanys.dk/ansvarlighed/vores-tilgang/dansk-initiativ-for-etisk-handel/ 
26 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2008/09 s. 6 

 



  
KAPITEL 3. STRATEGISK ANALYSE 

 

Side 26 af 94 

3.1.2.4 Marketing 

De enkelte brands positionerer sig uafhængigt af hinanden i dagens marked, og fokuserer 

udelukkende på den målgruppe, som brandet strategisk henvender sig til. Dette er fornuftigt, da 

brands har forskellige værdier, kompetencer, priser og image i forbrugernes opfattelse. 

 

Den fælles platform er dog her, igen, med til at skabe værdi for virksomheden, da der udnyttes 

stordriftsfordele til at drive fælles showrooms og til at forhandle bedre produktionspriser på POS-

materiale27, annonce tilbud og andre marketing tilknyttede aktiviteter. 

 

Brands bliver markedsført i de enkelte butikker gennem POS-materiale, på internettet ved hjælp af 

blandt andet egne hjemmesider, i modemagasiner og igennem sponsorater. 

 

3.1.2.5 Salg 

IC Companys sælger i dag både til engroskunder og direkte til slutforbrugeren. Virksomheden gør 

dette ved hjælp af 6 forskellige salgskanaler. 

 

1. Salg til engros kunder: 

Her foregår salget direkte til eksterne forhandlere, der også sælger andre produkter fra 

andre leverandører. 

 

2. Salg gennem egne detailbutikker, koncession og consignment direkte til slutbrugeren: 

Salget foretages direkte igennem egne butikker eller shop in shops i stormagasiner, hvor 

der er aftale om koncession eller consigment betingelser.28 

 

3. Salg via egen internetplatform direkte til slutbrugeren. 

Egne hjemmesider danner rammen for salg direkte til slutbrugeren. Dette er en kanal der 

stadigvæk er i udvikling hos IC Companys, da denne er relativ ny i virksomheden. 

 

                                                        
27

 POS-materiale: Point of sales materiale, heri forståes plakater, skilte etc. 
28

 Koncession og consignment: Speciel butiksform med særlig afregning, typisk i stormagasiner. 
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4. Salg via egne Outlet butikker af gamle sæsonvarer direkte til slutbrugeren. 

Ældre varer, som det ikke har været muligt at sælge i detail-leddet, bliver her forsøgt solgt 

igen. Dette for at undgå nedskrivninger på lager og generelle lagerbindinger. 

 

5. Salg til franchise partner af single brand koncept. 

Indgået partnerskab med franchisetager med gensidige forpligtelser. Formålet er et 

win/win partnerskab hvor franchisetager, får rettigheder til at benytte brand og produkter. 

 

6. Salg til franchise partner af multi brand koncept.  

Dette punkt har IC Companys udset sig som sin primære vækstdriver29. Salget foretages 

igennem franchise tager, som erhverver sig rettigheder til at sælge flere af virksomhedens 

brands. Der er ligesom i punkt fem gensidige forpligtelser imellem parterne, med det 

formål at skabe størst mulig indtjening for begge parter. 

 

3.1.2.6 Service 

Service bliver ydet efter et gennemført salg til kunden. Oftest er der tale om reklamationer eller 

anden service i forbindelse med reklamationsretten. Derudover tilbyder IC Companys bedre vilkår 

end loven foreskriver, ved at give landsdækkende bytteservice og generel bytteservice, mod 

fremvisning af kvittering, i op til 4 uger efter købet. I forhold til engros kunderne så foretages der 

en simpel ombytning af varen hvis der dokumenteres en mangel fra produktionen. 

 

3.1.3 Sekundære aktiviteter 

Når vi taler om de sekundære aktiviteter, omhandler det de aktiviteter, som er nødvendige for en 

virksomhed, for at administrere, støtte og udnytte de ressourcer, virksomheden har til rådighed. 

Derfor kaldes de også for støtteaktiviteter. De sekundære aktiviteter omfatter infrastrukturen, det 

menneskelige aspekt, teknologi og indkøb.    

 

                                                        
29 Kilde: IC Companys A/S, IC Companys Årsrapport 2011/12 s. 25 
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3.1.3.1 Infrastruktur/administration 

IC Companys har igen rusket op i infrastrukturen, jf. afsnit 2.1.4 Organisation, og dermed 

administrationen af virksomheden. Dette er gjort igennem en sammenlægning af fire brands, 

InWear, Part Two, Matinique, Soaked in Luxury og multibrand franchise konceptet Companys. 

Derudover blev det meddelt, at Cottonfield og Jackpot er sat til salg, samt at Saint Tropez og 

Designers Remix mangler en endelig afklaring. Dette blev meddelt i forbindelse med 

halvårsregnskabet i indeværende finansår. Ydermere blev en ny rapporteringsform introduceret, 

der skal give større gennemsigtighed af virksomheden.30 

 

Med denne organisationsændring er det IC Companys’ ambition og overbevisning, at 

virksomheden er styrket i forhold til fremtidens udfordringer, og i forhold til at være mere 

attraktiv for investorerne. 

 

Den fælles platform er stadigvæk en vigtig del af fundamentet i strukturen, og skal stadigvæk 

skabe synergier på tværs af brands. 

 

3.1.3.2 Human Ressource 

De menneskelige ressourcer i IC Companys er af essentiel betydning for virksomheden. Det er 

personerne bag brands, lige fra ledelse til eget butikspersonale på gulvet, der i fællesskab skal 

skabe værdi for aktionærerne. Nogle personligheder har større betydning end andre i processen. 

Heri blandt direktørerne og designerne. 

 

3.1.3.3 Teknologi 

De teknologiske processer bliver primært varetaget af virksomhedens IT-afdeling. Afdelingen står 

bag hjemmesider, regnskabsprogram, ERP system, rapporteringsprogram, kassesystemer, 

telefonlinjer og netværk for at nævne de tungeste funktioner. En del af funktionerne er ligeledes 

outsourcet, men bliver vedligeholdt internt af IT-afdelingen. Driftssikkerheden er dog et løbende 

                                                        
30

 Kilde: IC Companys A/S, Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13, http://iccompanys-2.wpengine.netdna-
cdn.com/files/03_DK_H1_2012_13.pdf 

 



  
KAPITEL 3. STRATEGISK ANALYSE 

 

Side 29 af 94 

issue, da virksomheden har mange forskellige udbydere og programmer, som skal kommunikere 

med hinanden, hvilket skaber en enorm kompleksitet. Derfor opdateres IC Companys IT-

sikkerhedspolitik løbende for at holde alle relevante medarbejdere orienteret.31 

 

3.1.3.4 Indkøb 

Indkøbsfunktionen var kort nævnt i den primære aktivitet salg. Dette er fordi denne funktion 

spiller en væsentlig rolle i IC Companys konkurrenceevne og rentabilitet. Der kan derfor 

argumenteres for, at denne funktion burde flyttes direkte ned, som en primær aktivitet. Dette har 

vi dog valgt ikke at gøre, da Indkøb ikke er involveret direkte i salget af varerne. 

 

3.1.4 Ressource based view - VRINO 

Det ressource baserede syn fremhæver de kompetencer, som gør en strategi vedvarende og giver 

virksomheden konkurrencemæssige fordele i den branche virksomheden befinder sig i. Vi vil 

derfor kort opsummere i punktform, hvordan en ressource kan defineres: 

 

Hvad er en ressource? 

 De inputs som muliggør, at en virksomhed kan operere. 

o Materielle 

 Produktionsapparater 

 Anlægsaktiver 

o Immaterielle 

 Goodwill 

 Patenter 

 Kultur 

 Ledelseskultur 

 Know how 

 

                                                        
31

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 44 
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Ifølge Jay B. Barney kan man opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele, hvis følgende 

kriterier for ressourcerne er opfyldt:32 

 

V - Valuable: det skal give værdi til produktet – øge effektiviteten. 

R – Rare: dine konkurrenter skal ikke kunne efterligne det. 

I - Inimitable: ressourcen må ikke kunne imiteres (dette er den svære i denne model). 

N – Non-substitutable: skal ikke kunne gøres ved hjælp af andre ressourcer. 

O – Organisation: understøtter vores organisation ressourcen?  

 

Den brandværdi som IC Companys har oparbejdet igennem årene med sin portefølje, vurderer vi, 

kan karakteriseres som en kernekompetence. Brandværdi opfylder alle fem punkter i VRINO-

modellen. Det skaber værdi til produktet, konkurrenterne kan ikke efterligne den spcifikke 

brandværdi, som f.eks. den Tiger of Sweden har opnået. Det kan argumenteres at brandværdien 

kan imiteres, hvilket vi dog ikke er tilfældet med Tiger of Sweden, som har en ganske særlig profil. 

Det kan ikke genskabes ved hjælp af andre ressourcer, uden at konkurrenterne bryder loven, da 

brandsne er varemærkebeskyttet. Brandværdien i Tiger of Sweden bliver også understøttet af den 

fælles platform i IC Companys. Dermed er alle fem forhold opfyldt og det kan karakteriseres som 

en kernekompetence. 

 

Derudover vudere vi, at IC Companys kompetencer indenfor research og trendspotting, ligeledes 

opfylder VRINO-modellens krav. Ligeledes er IC Companys’ erfaring indenfor sourcing unik, og kan 

også betragtes som en kernekompetence. 

 

Et eksempel på en ressource, som ikke opfylder kravene i VRINO-modellen er indkøb. Det er en 

ressource, som kun opfylder første og sidste punkt i VRINO-modellen, at det skaber værdi, altså 

øger effektiviteten, og at organisationen understøtter indkøbet. Det må dog antages, at alle 

konkurrenter er i stand til at efterligne ressourcen, og med stor sandsynlighed selv benytter sig af 

kompetencen i dagligdagen. 

 

                                                        
32 Kilde: Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford Uiversity Press 2008, s. 126-140 
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3.1.5 Delkonklusion værdikæde 

På baggrund af ovennævnte analyse af værdikæden i IC companys, har vi fundet frem til følgende 

tre kernekompetencer hos IC companys: 

 Brandværdi 

 Evne til research af markeder og trendspotting 

 Sourcing – 30 års erfaring 

 

Vi foreslår, at alle tre kompetencer kan betragtes som kernekompetencer efter at have testet dem 

med VRINO-modellen. Kompetencerne findes primært i starten af virksomhedens værdikæde og 

er afgørende for succes.  Fælles for de tre kompetencer er, at de er immatrielle, hvilket forstærker 

deres værdi, da de ikke umiddelbart kan anskaffes af konkurrenter. 

 

Da IC companys allerede har outsourcet dele af sin logistik funktion, IT funktion, samt at IC 

Companys ikke producere produkter på egne fabrikker, vurderer vi at det er begrænset hvilke 

andre funktioner virksomheden kan outsource.  

3.1.6 Boston modellen33 

Bostonmodellen er den mest udbredte model til porteføljeanalyse. Bostonmodellen er udviklet af 

konsulentvirksomheden Boston Consulting Group, og bliver ofte betegnet som BCG modellen. 

Idéen med BCG modellen er at placere de enkelte forretningsområder i en matrix under 

forretningsområdets relative markedsvækst og markedsandel. 

 

Den lodrette akse måler forretningsområdets markedsvækst. Den deles på midten ud fra en 

gennemsnitsbetragtning for virksomhedens produktportefølje. Den vandrette akse måler 

virksomhedens markedsandel i forhold til virksomhedens konkurrenter. 

 

Bostonmodellens fire felter har hver sin betegnelse; 

 

                                                        
33

 Kilde: Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Thomas Trojel, International 
markedsføring 2. Udgave, Trojka 2004, Side 63-67 
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 Star, i dette felt er der tale om en forretningsenhed, der har en høj markedsandel og en høj 

vækst. Forretningsenheden bruger mange penge på at fastholde sin andel og vækst, men 

er selvforsynende i forhold til investeringsbehovet, grundet den relativt gode indtjening. 

 

 Question marks, Forretningsenheden befinder sig her i en del af markedet, der er i vækst 

med en mindre markedsandel. At udvikle enheden til en Star kræver store investeringer. 

 

 Cash cow, enheder under betegnelsen cash cow har en høj markedsandel med lav vækst. 

Forretningsenheder herunder befinder sig på modne markeder. Cash cows har ikke behov 

for store investeringer og generelt bør indtjeningen herfra supportere andre 

forretningsenheders investeringsbehov. 

 

 Dogs, er cases der både har en lav eller nedafgående vækst, samt en lav eller nedafgående 

markedsandel. Dogs er som regel med til at dræne resten af forretningen for cash og 

ressourcer. Det vil her oftest være bedst at sælge fra, eller lukke enheden. Nedenstående 

figur 3.2 viser IC Companys produktportefølje i en Bostonmodel. 

 

Figur 3.2 IC Companys produktportefølje i Bostonmodel34  

 
                                                        
34

 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 3.2 IC Companys produktportefølje i Bostonmodel 
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Bostonmodellen giver et godt overblik over brands i IC Companys, 35  altså de forskellige 

forretningsenheder virksomheden har. Ved den tidligere nævnte organisationsændring jf. afsnit 

2.1.4, har IC Companys truffet et valg om at sælge de to brands Cottonfield og Jackpot, som er 

placeret i Dogs. Dette forventer virksomheden vil skabe plads til at bruge flere ressourcer på de 

brands, der klarer sig godt. Samtidig antages det, at man skærer ikke-væsentlige forpligtelser fra, 

så balancen dermed bliver trimmet. 

 

I Question marks er de to brands, Saint Tropez og Designers Remix placeret. Begge brands er 

blevet udpeget af ledelsen, som to brands, hvis fremtid skal afgøres. Derfor fandt vi det naturligt 

at bringe dem under denne kategori. 

 

The Original Group er det nye selskab i IC Companys, hvor de fire brands InWear, Matinique, Part 

Two og Soaked in Luxury er blevet placeret under et tag. Tre af de nævnte brands befinder sig lige 

nu i en svær situation med tilbagegang og hård konkurrence i midmarket segmentet. Ved denne 

sammenlægning af brands, er det virksomhedens forventning at konsolidere disse brands og 

genvinde markedsandele i segmentet, hvorimod Soaked in Luxury skal forsætte ud af samme spor, 

som en Star. 

 

I feltet Stars er de to premium brands Tiger of Sweden og By Malene Birger placeret. Begge brands 

har vist betydelig vækst i de senere år, og er ligeledes blevet identificeret af ledelsen, som brands 

med stort international vækstpotentiale. 

 

Den eneste reelle cash cow, som IC Companys har i sin portefølje, er Peak Performance. IC 

Companys har dog valgt at udskifte ledelsen i Peak Performance i seneste regnskabsår, da de ikke 

var tilfredse med udviklingen af de aktuelle resultater. IC Companys forventer dermed at 

konsolidere Peak Performance yderligere og skabe vækst i brandet igen, samtidig med at brandet 

genererer pengestrømme til resten af virksomheden. 

 

                                                        
35

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 11 
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3.1.7 Delkonklusion Boston modellen 

Bostonmodellen har nu givet os et overblik over IC Companys brandportefølje. Cottonfield og 

Jackpot skal sælges, Saint Tropez og Designers Remix’ fremtid er ikke bestemt endnu. Midmarket 

brands skal konsolidere sig og genvinde markedsandele, imens Stars som Tiger of Sweden og By 

Malene Birger skal forsætte deres udvikling, alt imens Peak Performance er den store 

investeringsbidrager til de fremtidige pengestrømme. 

 

3.2 Ekstern analyse 

Den eksterne analyses formål er at anskueliggøre hvilke forhold, der har haft en indvirkning på IC 

Companys. Vi har valgt at begynde med PEST-analysen for at identificere de overordnede 

omstændigheder, som kan have haft en indirekte påvirkning på IC Companys. Dernæst vil vi 

analysere branchen ved hjælp af Porters Five Forces for at afdække, hvor stor en indvirkning 

markedskræfterne har på IC Companys.  

 

3.2.1 PEST 

PEST-modellen har til formål at opdele en virksomheds makromiljø i en række overordnede 

faktorer. 36 Den udgør således en struktur for en analyse af omverdenen og skal derfor ikke ses 

som en teoretikers opstillede teori, men som et analyseredskab. 

 

Ifølge PEST-modellen er de essentielle eksterne faktorer, som påvirker en virksomhed, givet ved: 

 Political - Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

 Economical - Økonomiske og demografiske forhold 

 Sociocultural - Sociale og kulturelle forhold 

 Technological - Teknologiske og miljømæssige forhold 

 

                                                        
36

 Kilde: Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Thomas Trojel, International 
markedsføring 2. Udgave, Trojka 2004, side 109 



  
KAPITEL 3. STRATEGISK ANALYSE 

 

Side 35 af 94 

Det er væsentligt at pointere, at man kan tilpasse analysen til den givne situation man analyserer, 

på baggrund af en vurdering af de enkelte faktorers relevans. Hvilke faktorer, der er centrale 

afhænger altså af, hvilken virksomhed analysen foretages ud fra. 

 

3.2.1.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

Det første element i modellen er de politiske og lovgivningsmæssige forhold, som kan påvirke IC 

Companys, på hjemmemarkedet og på det globale marked.  

 

IC Companys’ primære afsætning sker jf. nedenstående figur til vestlige lande. 94 % af 

produktionen afsættes i Europa, heraf 57 % på det skandinaviske marked.  Det er kun 6 % af 

produktionen, som afsættes udenfor Europa.  

 

Afsætningslandene er derfor kendetegnet ved et stabilt politisk miljø, og Danmarks medlemskab 

af EU betyder, at der er en ensartethed i lovgivningen. Det vurderes derfor, at der på disse 

markeder, med stor sandsynlighed, ikke vil opstå politiske og lovgivningsmæssige komplikationer, 

der vil påvirke IC Companys’ afsætning i negativ retning. 

   

Figur 3.3 IC Companys, omsætning fordelt på markeder37 

 

                                                        
37

 Kilde: Egen tilvirkning af IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 27 ”geografiske segmenter målt på årets 
omsætning” 
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87 % produktionen af IC Companys varer håndteres i Asien via egne fælles sourcing-kontorer i Kina 

(herunder Hong Kong), Bangladesh, Vietnam og Indien. 38 I 2010/11 fandt 69 % af produktionen 

sted i Kina. En stor del af produktionen foregår primært i denne verdensdel, grundet det lave 

lønniveau. Derudover er der flere lande i Asien, der har specialiseret sig i produktion af tøj af høj 

kvalitet til en lav pris. Dette underbygges af Deloitte modeanalysen 2013.39  

 

IC Companys vil på produktions- og leverandørsiden være påvirket og afhængig af de politiske 

forhold i Østen. Med de fælles sourcing-kontorer i Asien, har virksomheden oparbejdet en unik 

fleksibilitet. Således håndterer kontorerne mange brands, med meget forskellige voluminer, og 

skaber fordele ved at samle flere brands på færre fabrikker. Det sikrer en større 

omkostningseffektivitet for virksomhedens brands.  

 

De fælles-sourcing kontorer gør det muligt for alle brands, at de relativt hurtigt og sikkert kan 

håndtere geografiske sourcing-omlægninger og flytte produktionen hen, hvor kombinationen af 

pris, kvalitet og leveringssikkerhed er mest fordelagtig. Det vurderes derfor, at der ikke er nogen 

væsentlig risiko forbundet med IC Companys’ sourcing-strategi.40 

 

En stor del af IC Companys’ indsats vedrørende virksomhedsansvar, er møntet på forholdene i 

deres sourcing-lande. 97 % af IC Companys sourcing foregår i lande uden for EU. IC Companys har 

en klar målsætning om vækst, men koncernen er også sit ansvar for omverdenen bevidst. Væksten 

skal være ansvarlig og bæredygtig. For at forankre dette som en fast del af kulturen i 

organisationen, har IC Companys følgende overordnede politik for måden at agere på. 41 ”IC 

Companys ønsker at drive forretning på en måde, der fremmer en bæredygtig global udvikling med 

respekt for mennesker og natur”.42 

 

                                                        
38

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 19 
39 Kilde: Deloitte, Modeanalysen 2013” s. 17 
40 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 43 
41

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2010/11 s. 22 
42 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 44 



  
KAPITEL 3. STRATEGISK ANALYSE 

 

Side 37 af 94 

IC Companys har siden 2007 været medlem af FN’s Global Compact, der er verdens største initiativ 

for virksomheders samfundsmæssige engagement. 43 FN Global Compact er et frivilligt initiativ, der 

involverer private virksomheder i at tackle nogle af verdens største sociale og miljømæssige 

udfordringer såsom menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljøbeskyttelse og 

korruptionsbekæmpelse. 

 

IC Companys er også medlem af Business Social Compliance Initiative (BSCI), hvor de har deres 

Code of Conduct fra FN’s menneskerettigheder. BSCI er et fælles europæisk initiativ rettet mod 

detailkæder, industri og importerende virksomheder, der ønsker at forbedre de sociale 

arbejdsvilkår hos leverandører i produktionslande. IC Companys er også med i andre 

organisationer som Dansk Initiativ for Etisk Handel samt Work2Learn.44 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at IC Companys har taget de nødvendige tiltag for at 

sikre sig mod etiske problemer, som kan have indflydelse på aktiekursen. 

 

3.2.1.2 Økonomiske og demografiske forhold 

Vi formoder, at de seneste års konjunktursvingninger har haft en vis effekt på IC Companys’ 

indtjening.  Ved lavkonjunktur, som nu under den finansielle krise, er købekraften nedadgående.45 

Modetøj kan betegnes som en luksusvare, men dækker dog også et nødvendigt behov for tøj på 

kroppen. IC Companys’ brands ligger primært i mellem pris segment, hvilket gør, at disse 

produkter højst sandsynligt ikke vil blive fravalgt på samme måde, som produkter fra det 

eksklusive segment.  

 

Siden 2008 har der været en økonomisk krise i Euro-zonen46. Denne ser desværre ud til at 

fortsætte lidt endnu, da specielt Grækenland, Spanien og Italien har haft store økonomiske 

                                                        
43

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2010/11 s. 22 
44 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 44 
45

 Kilde: Danske Bank: http://www.danskebank.com/da-dk/Presse/Morgenkommentarer/Las-Olsen/Pages/Las-
Olsen10012013.aspx 
46 Kilde: www.EUO.dk, http://www.euo.dk/emner/eu2012/eu-temaer/krisen/foranstaltninger/ - økonomisk krise i 
eurozonen. 
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problemer de seneste par år.  Ifølge en artikel i Berlingske den 16. februar 2013, risikerer de fleste 

europæiske banker, heriblandt otte danske, en nedgradering af kreditvurderingsbureauet Moody, 

hvilket er en mistillid på de finansielle markeder. Artiklen fortæller også at, "Forholdene (i Europa 

red.) er præget af usikre markeder og af forværrede og usikre økonomiske udsigter. I mange lande, 

forstærker det den svagere, nationale kreditværdighed disse negative karakteristika. Moody's har 

sat de banker under review, som kan blive påvirket af de aktuelle vilkår gennem afhængighed af 

funding, værdier der er eksponeret mod tab og forretningsområder, der er udsatte ved tab af 

kunde- og investor-tillid”. 47 

 

Den stigende lønudvikling i Kina har ligeledes en væsentlig indflydelse på virksomhedens 

indtjening, da en stigende lønkrone vil evt. vil betyde et pres på bruttoavancen.48 

 

På kort sigt ser markedssituationen for IC Companys dog ikke ud til at forbedres, da finansiel uro 

stadig skaber usikkerhed hos forbrugerne. Samtidig bevæger den aldersmæssige demografi sig 

væk fra virksomhedens målgruppe så denne bliver mindre. Ændringen49 kommer over tid, men 

virksomheden skal være opmærksom på den, for ikke at miste markedsandele. 

 

IC Companys overvåger og styrer alle finansielle risici centralt i moderselskabets treasury funktion. 

IC Companys finansielle risici består af valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko.50 

 

IC Companys har væsentlige valutakursrisici, der opstår gennem varekøb og varesalg i fremmed 

valuta. Størstedelen af IC Companys’ varekøb foretages i Asien i USD og USD-relaterede valutaer, 

mens størsteparten af varesalg og kapacitetsomkostninger primært afholdes i skandinaviske 

valutaer og i EUR. Der sker derfor kun delvis en direkte afdækning af valutarisikoen ved 

virksomhedens transaktioner.51 

 

                                                        
47

 Kilde: Berlingske Media, http://m.business.dk/?article=18898002-Moodys-truer-med-massenedgradering-af-
danske-banker 
48

 Kilde: Berlingske Media, http://www.business.dk/global/enden-er-naer-for-kina-som-billigt-produktionsland 
49

 Kilde: dst.dk, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp 
50 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 44 
51

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 44 
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Under den globale økonomiske krise er IC Companys blevet hårdt ramt, idet USD ofte apprecierer 

samtidigt med virksomhedens væsentligste salgsvaluta (SEK, NOK og PLN) deprecierer.52 

  

IC Companys kurssikrer som udgangspunkt alle væsentlige transaktionsmæssige risici på løbende 

15 måneders basis.53 

 

IC Companys’ renterisici afdækkes ved at styre gennem låneoptagelse af variable og 

fastforrentede lån, samt finansielle instrumenter afpasset med renterisikoen på den 

underliggende investering. 

 

3.2.1.3 Sociale og Kulturelle forhold 

Forbrugernes forbrugsmønster indenfor modetøj kan svinge meget, alt efter om produktet skaber 

en ny trend, eller om det ikke falder i forbrugernes smag. Forbrugerne ønsker i højere grad at købe 

produkter, der kan danne et billede af, hvem de er som person, dette sker ofte gennem 

påklædningen. Tøjet bliver i højere grad associeret med forskellige værdier. Det vil sige, at mange i 

dag bruger meget tid på, at lede efter det tøj, som vennerne eller andre har sværere ved at få fat 

i.54 En anden trend er også, at forbrugere blander forskellige prissegmenter indenfor modetøj 

sammen. Et eksempel herpå kan være, at forbrugerne køber dyrt eksklusiv modetøj og blander det 

med lavpris basistøj, fra eksempelvis H&M og Versace, som supplere godt til den tøjsmag de synes 

om, og omvendt.55 

 

IC Companys har, med sin multibrand strategi, forsøgt at ramme så bred en målgruppe som 

muligt. IC Companys har en bred portefølje af produkter, designs og prisklasser. IC Companys 

multibrand strategi strækker sig fra billigere modetøjmærker som Saint Tropez og Soaked in 

Luxury, til basis prægede mærker som Martinique, InWear og Part Two, og til de mere 

                                                        
52 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 44 
53

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 44 
54 Kilde: Stargate trendbureau, http://stargate-trendbureau.com/Forbrug_trends.php 
55 Kilde: Borsen.dk,  
http://pleasure.borsen.dk/design/artikel/1/220363/vild_versace_til_det_danske_folk.html?hl=VmlsZDtWaWxkIFZlcn
NhY2U7dmlsZDtWZXJzYWNl 
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designprægede luksusmærker som By Malene Birger, Tiger of Sweden, Peak Performance og 

Designers Remix.  Fælles for alle brands er, at trenden ændrer sig kontant, og der kommer hele 

tiden nye kollektioner56. På baggrund heraf er det derfor vigtigt, at IC Companys er på forkant med 

ændringer i trends. 

 

IC Companys har sat fokus på etik og moral ved at etablere en ”Code of Conduct”,57 der består af 

et regelsæt, der har til formål at sørge for, at virksomheden agerer etisk forsvarligt og bidrager til 

en forbedring af arbejdsforholdene på de markeder, som virksomheden er repræsenteret på. 

Dette er fremhævet tidligere i afhandlingen. 

 

Disse værdier dækker alle over temaer, som er aktuelle i øjeblikket, hvorfor IC Companys’ 

tilkendegivelse af selskabets politisk korrekte holdninger til ovenstående værdier, vil kunne 

medvirke til øget goodwill fra kunder og andre interessenter. 

 

Det vurderes altså, at de sociale og kulturelle forhold der kendetegner samfundet i dag, passer 

godt til IC Companys’ multibrand strategi og fokus på CSR. Hvis IC Companys kan forny sig, samt 

leve op til forbrugernes krav om individualitet og social ansvarlighed, vurderer vi, at det kan styrke 

deres position. 

  

3.2.1.4 Teknologiske og miljømæssige forhold 

Internettets rolle får en større og større betydning i branchen. Internettet og forbrugernes 

konstante jagt på konstant rabat, har været med til at sende bruttoavancen under pres og dermed 

indtjeningen i IC Companys. Dette forhold er IC Companys dermed nød til at forholde sig til, for at 

stå imod fremtidens udfordringer. 

 

IC Companys er afhængig af driftssikre IT-systemer til afvikling af den daglige drift, herunder til at 

sikre kontrol over produktfremskaffelse, samt forøgelse af effektiviteten i virksomhedens 

                                                        
56

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 42 
57 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 43 
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værdikæde. 58  Der arbejdes løbende med afdækning af disse risici i form af firewalls, 

adgangskontroller, nødplaner m.v. 

 

IC Companys har en fælles IT-platform, som understøttes af alle momenter i sourcing, distribution, 

logistik, administration og salg, som dermed gør det muligt for det enkelte brand at fokusere på 

den kreative og kommercielle udvikling. IC Companys har en målsætning om at øge effektiviteten 

yderligere, samt have fokus på forbedret beslutningsstøtte og øget support til 

forretningsudvikling. Der foretages løbende investeringer i den fælles IT-platform. Et nyt Point of 

Sale IT-system medfører endvidere en markant forbedring i koncernens retaildata, hvilket 

muliggør en mere effektiv udnyttelse af virksomhedens salgsareal. Fællesdriften af IT-platformen 

medfører en betydelig risikoreduktion for de enkelte brands.59 

 

Et andet teknologisk aspekt, der har stor indflydelse på IC Companys, er e-handel. I Skandinavien 

og det øvrige Europa, hvor IC Companys’ produkter primært afsættes, går den teknologiske 

udvikling stærkt. Forbrugernes travle hverdag, og de teknologiske muligheder, som internettet i 

dag tilbyder, skaber også ændringer i forbrugernes indkøbsmønstre. Shopping på internettet er 

steget eksplosivt de seneste år. Ifølge de seneste tal fra Danmarks statistik ”befolkningens brug af 

internet 2011”60  handler tre millioner danskere online. Dette svarer til 65 % af befolkningen 

mellem 16-89 år. Internethandel bliver stadig mere udbredt og er mest populært i aldersgruppen 

35-44 år, hvor 86 % af internetbrugerne har købt varer mv. på internettet i det seneste år. 

Undersøgelsen viser også, at hver anden finder tøj, sports- og fritidsudstyr på internettet. 

 

E-commerce er en kraftig voksende distributionskanal. Det er ledelsens overbevisning, at e-

commerce rummer et meget stort potentiale for virksomhedens brands. I 2009 indgik IC 

Companys en aftale med en af verdens førende e-commerce partnere (GSI Commerce Inc.). 

Aftalen omfatter 9 af virksomhedens brands.61 Ifølge årsrapporten for 2011/12 understøttes 

                                                        
58

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 201/12 s. 44 
59

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 45 
60

 Kilde: Danmarks Statistik, http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR305.pdf 
61 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2008/09 s. 6 
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væksten endvidere, af en fortsat e-commerce ekspansion. Internethandlen har givet IC Companys 

yderligere en distributionskanal med stort potentiale og direkte kundekontakt. 

 

3.2.2 Delkonklusion PEST 

På baggrund af PEST analysen kan vi konkludere, at IC Companys’ største trussel fra omverden 

findes i de økonomiske faktorer igennem lavkonjuktur, valuta risici med flere. De politiske faktorer 

stiller ikke IC Companys dårligere end deres konkurrenter, da alle er underlagt samme lovgivning. 

Vedrørende de sociokulturelle faktorer, står IC Companys stærkt med deres proaktive tilgang til 

CSR. De teknologiske udfordringer er primært interne, og vurderes på et niveau, der ikke bør få 

væsentlig indflydelse på den daglige drift. 

 

3.3.1 Porters Five Forces 

Til at belyse konkurrencen i modebranchen, hvor IC Companys agerer, benyttes Michael E. Porters 

teori, Porters Five forces. 62 Modellen fokuserer på de konkurrencemæssige forhold inden for 

branchen og mod de trusler, der findes eksternt for branchen. 

 

Teorien beskæftiger sig, som nævnt, med konkurrencesituationen på et givent marked, nærmere 

bestemt fem eksterne faktorer, som påvirker rivaliseringen i branchen. De fem faktorer er 

konkurrencesituationen i branchen, køberes forhandlingsstyrke, leverandøres forhandlingsstyrke, 

truslen fra substituerende produkter og trusler fra nye udbydere. Denne analysemodel er relevant 

i forhold til afhandlingen, da vi ønsker at undersøge, hvorvidt IC Companys er påvirket af disse fem 

determinanter. Vi anvender teorien som et analyseredskab til at forstå de fem faktores påvirkning 

på IC Companys. 

 

Modebranchen, som IC Companys er en del af, er meget bred og med mange modeproducenter. I 

den ene ende af skalaen findes det eksklusive segment, hvor Gucci, Louis Vuitton befinder sig, 

mens den anden ende af skalaen omfatter masseproduceret tøj, som sælges i supermarkederne, 

                                                        
62

 Kilde: Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Thomas Trojel,  International 
markedsføring 2. Udgave, Trojka 2004, side 193 
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hvor der hverken er fokus på brandidentitet eller design. Ingen af disse producenttyper anses som 

værende i direkte konkurrence mod IC Companys. Derfor vil der i de følgende afsnit tages 

udgangspunkt i den del af branchen, der er sammenlignelig med IC Companys’ produkter. 

 

3.3.1.1 Konkurrencesituationen i branchen 

Modetøjsbranchen er præget af mange udbydere, og det betyder blandt andet, at det er 

vanskeligt at differentiere sig fra konkurrenterne. Switching costs er dermed relativt lave for 

forbrugerne, idet de omkostnings- og problemfrit kan skifte udbyder. Dette betyder, at markedet 

er heterogent. Hvis en udbyder vil differentiere sig fra sine konkurrenter, kræver det store 

investeringer i form af markedsføring, hvorfor det typisk kun er større selskaber, der har mulighed 

for at differentiere sig. Ovenstående indikerer, at konkurrenceformen er monopolistisk på dette 

marked, fordi markedskoncentrationen er høj og samtidig er produktet differentierbart og dermed 

heterogent. Dette har gjort, at rivaliseringen gennem tiden generelt er intensiveret, hvilket 

understøttes af, at industrien har oplevet priskonkurrence.63 

 

Den øgede priskonkurrence har betydet, at industriens profitabilitet er faldet, og derfor har flere 

af markedsaktørerne været nødsaget til at effektivisere deres virksomhed. En proces som IC 

Companys selv har været igennem over de sidste år. Det vurderes, at der er en høj intern 

rivalisering i industrien. 

 

3.3.1.2 Købernes forhandlingsstyrke 

En del af aktørerne inden for beklædningsbranchen har både engroshandel og salg i egne butikker. 

Derfor vil købers forhandlingsstyrke både være set i forhold til engrossalg og dernæst 

slutforbrugerrens forhandlingsstyrke. Derudover antages det, at der ikke forefindes kontrakter 

imellem producent og detailled, medmindre sidstnævnte har eneret på en producents produkter. 

Engroshandlen udgjorde i regnskabet 2011/12 62 % af den totale omsætning og detailhandlen de 

resterende 38 %, hvilket indikerer at begge typer salg fylder meget i virksomheden.64 

                                                        
63

 Kilde: Deloitte, Modeanalysen 2013” s. 18 
64 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 27 
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Som tidligere nævnt spiller økonomiske konjunkturer en stor rolle i salget af 

beklædningsgenstande. Derfor er engroshandlerne på nuværende tidspunkt meget påpasselige 

med deres indkøb. Det betyder, at alle i beklædningsbranchen er afhængige af, at detailhandlerne 

gør deres indkøb hos netop dem. Det kræver, at der bliver præsenteret interessante og salgsbare 

kollektioner, som kan overbevise detailhandlerne om, at netop disse kollektioner er værd at satse 

på. Hvis det ikke er tilfældet, vælger detailhandleren blot at satse på en anden producents 

mærker. 

 

Det samme gælder for forbrugerne, hvor den eneste faktor, der taler imod en stor 

forhandlingsstyrke er mængden, hver enkelt forbruger køber. Hvad der taler for, er derimod de 

muligheder en forbruger har, når det gælder valg af beklædningsgenstande. Markedet er præget 

af et stort udbud af brands, som er let tilgængelige for forbrugeren, hvilket gør, at forbrugeren let 

kan skifte mellem de enkelte brands. Dette medfører, at forbrugeren har lav loyalitet over for et 

enkelt brand, og derfor typisk vælger efter rådighedsbeløb, trend og tilgængelighed. Endvidere er 

det blevet populært at sammensætte dyre og billigere brands, hvorved forbrugeren naturligt har 

et stort varieret udvalg. 

3.3.1.3 Leverandørenes forhandlingsstyrke 

IC Companys’ produkter fremstilles udelukkende hos underleverandører, og derfor er disse 

naturligvis vigtige. For at imødekomme denne afhængighed og risiko, der er ved at få produceret 

udelukkende ved underleverandører, har IC Companys en politik omhandlende, at ingen af disse 

må udgøre mere end 5 % af den samlede produktion. 65 Denne politik hæmmer størrelsen af IC 

Companys’ stordriftsfordele, men betydningen af den nedsatte afhængighed og fleksibilitet 

vægtes højere. Samtidig er deres produktionsordre af så stor størrelse, at de maksimale 5 % stadig 

er af betydelig størrelse for hver enkelt producent, og derfor vil producenterne også strække sig 

langt for at imødekomme IC Companys’ krav. Da den enkelte producent ikke udgør en signifikant 

andel af IC Companys’ produktion, kan de derfor forholdsvis nemt skifte leverandør, hvis der 

opstår problemer. 
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IC Companys har etableret sourcing-kontorer66 i Kina, Hong Kong, Bangladesh, Vietnam, Indien og 

Rumænien. Disse kontorer kæmper om indkøbsordrerne fra koncernens brands, hvilket gør, at der 

skabes konkurrence blandt leverandørerne. Dette gør også, at den stigende lønudvikling i Kina, 

beskrevet i PEST analysen, ikke udgør en trussel for IC Companys. Udbuddet af producenter er 

derfor øget markant og samlet set må leverandørernes forhandlingsstyrke betegnes som svag.  

 

3.3.1.4 Konkurrence fra substituerende produkter 

Hvis man i Maslows Behovspyramide ser beklædning, eller mere præcist, varme som et 

grundlæggende fysisk behov67, kan der argumenteres for, at der ikke findes substituerende 

produkter til beklædningsgenstande. Det er dog i velstandslande en måde at udtrykke sig på og 

ydermere er mærkevarer et symbol for status og penge. Derfor vurderes det, at 

beklædningsgenstande kan placeres under gruppen luksusvarer, og derfor er påvirket af 

konjunkturerne. IC Companys befinder sig i et mellem prissegment og der findes en række 

substituerende mærker, som er billigere. H&M, Zara og supermarkeder er blot nogle af dem, hvis 

produkter typisk vil blive fortrukket i en lavkonjunktur. Der findes mange substitutter til IC 

Companys’ produkter, og derfor er truslen der hele tiden for, at kunderne vælger konkurrenternes 

produkter frem for deres. 

 

3.3.1.5 Adgangsbarrierer 

Deloitte har foretaget en analyse af beklædningsbranchen68, som viser, at af de analyserede 

virksomheder, har hver anden tøjbutik udfordringer med deres likviditet, og hver tredje tøjbutik er 

i fare for at gå konkurs, hvis de ikke får tilført kapital. Analysen69 viser, at de største virksomheder 

klarer sig bedst. Ifølge Morten Gade Steinmetz skyldes det at; ”Succesen af de fysiske butikker 

afhænger naturligt af antal kunder i butikken og mængden af vare, de køber. Forbrugerne vil have 

en oplevelse uden at bevæge sig for langt, så kun de bedste placeringer og de gode koncepter 
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 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12, s. 43 
67

 Kilde: Poul Erik Christiansen, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Organisation 3. Udgave, Trojka 2005, 
s. 130 
68

 Kilde: Deloitte, Modeanalysen 2013” s. 19 
69

 Kilde: Deloitte, Modeanalysen 2013” s. 20 
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tiltrækker forbrugerne. Kun de største i branchen har ressourcerne til dette, hvilket kan være en af 

forklaringerne”.  

 

I tøjbranchen er der en række krav, der gør sig gældende for at kunne entrere markedet. Der 

kræves kapital, et brand med et bestemt image, som kunderne kan identificere sig med salgs- og 

produktionskanaler, alt efter om man ønsker at producere standardiseret modetøj, designertøj 

eller eksklusive kollektioner. Adgangsbarrieren afhænger af, hvor på skalaen man ønsker at 

placere sig.  

 

Segmentet ”standardiseret” er kendetegnet ved, at kunderne som udgangspunkt køber det 

billigste produkt, som opfylder deres krav. Tøjproducenterne fokuserer derfor på at minimere 

omkostningerne. Adgangsbarrieren for dette segment kræver kapital for at udnytte 

stordriftsfordelene. Eksempel på denne type virksomhed, er den svenske tøjkoncern H&M.  

 

Segmentet ”Designertøj og eksklusive kollektioner” er kendetegnet ved, at kunderne går efter dyrt 

tøj af en god kvalitet, som er tilknyttet til en designer og et brand. Disse faktorer kræver kapital, da 

produktdifferentiering afhænger af loyaliteten hos kunderne, hvilket kræver tid og ressourcer. I 

denne type virksomhed er stordriftsfordele mindre afgørende. 

  

Konkurrenter for IC Companys’ markedssituationen må antages at være store aktører som 

Bestseller og H&M, og ikke mindre nystartede virksomheder.  

 

Truslen vurderes derfor at kunne komme fra aktører, som allerede befinder sig i branchen, der 

også har etableret brands med væsentlig kapital i ryggen. Truslen fra nye konkurrenter vurderes 

ikke at kunne reducere IC Companys indtjeningspotentiale væsentligt, da truslen er begrænset til 

få aktører. 
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Figur 3.4 Porters Five Forces IC Companys70 

3.3.2 Delkonklusion Porters Five forces 

Vi kan hermed konkludere, at industriens attraktivitet for IC Companys er høj. IC Companys har 

skala med sig og en stor forhandingsevne over for leverandørerne samtidig med, at deres 

organisation og kapitalapparat allerede er oprettet. Substitutter er der mange af, men skalaen er 

her igen afgørende. Kunderne individuelt har ikke den store indflydelse på IC Companys. Så samlet 

set befinder IC Companys sig i en attraktiv branche.  

  

                                                        
70

 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 3.4 Porters Five Forces af IC Companys 
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3.5.1 SWOT analyse 

Vi vil kort opsummere den strategiske analyse med en SWOT model figur 3.7 

 

Figur 3.6 SWOT model71  

 

De vigtigste punkter som IC Companys skal være opmærksomme på, er efter vores vurdering: 

 

1. IC Companys skal blive ved med at tilpasse sin forretning efter konjunktursvingningerne, 

da det historisk har vist sig svært, at tilpasse virksomheden i samme hastighed som 

konjunkturerne bevæger sig. 

 

2. IC Companys skal blive ved med at udvikle den fælles platform, således at platformen 

optimeres og er med til at genere ekstra indtjening. 
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 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 3.6 SWOT model 
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3. USD kursens udvikling har stor betydning for IC Companys’ indtjening. Kursen har historisk 

set været meget volatil. På trod af muligheden for kurssikring kr. for kr. har det vist sig at 

have stor effekt på IC Companys’ resultater.  

 

4. Den korte udnyttelse af internettet og e-commerce mulighederne. Der er her tale om et 

stort marked, som IC Companys kun har berørt i relativ kort tid.  

 

5. IC Companys skal forsætte med at konsolidere midmarket segmentet, for at kunne skabe 

den forventede vækst i omsætningen og dermed indtjeningen. 
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4. Regnskabsanalyse 

 

Formålet med regnskabsanalysen er at vurdere, hvordan IC Companys historisk set har skabt 

værdi. Regnskabsanalysen skal, sammen med den strategiske analyse, være med til at 

anskueliggøre forventningerne til fremtiden. Regnskabsanalysen er udarbejdet på baggrund af de 

offentlige tilgængelige årsrapporter fra 2007/08- 2011/12. Det vurderes, at en 5-årig analyse 

perioden vil give det mest retvisende billede af IC Companys’ historiske performance, da en 

længere periode vil være forbundet med for stor usikkerhed. Regnskabsanalysen skal ligeledes 

sammen med den strategiske analyse, supplere budgetteringsfasen med input. 

 

I dette afsnit vil der blive foretaget analyser af nøgletal i form af en rentabilitet- og risikoanalyse af 

driften og finansieringen. Analyserne har til formål at måle den historiske værdiskabelse i IC 

Companys. For at kunne foretage analyserne, gennemføres en reformulering af IC Companys 

årsrapporter. De reformulerede årsrapporter danner grundlag for beregningerne af de relevante 

nøgletal.   

 

4.1 Regnskabspraksis 

IC Companys aflægger regnskab i overensstemmelse med International Financial Reporting 

Standards (IFRS), som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for 

børsnoterede selskaber i regnskabsklasse D, jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til 

årsregnskabsloven. 72 

 

IC Companys opfylder tillige IFRS standarder udstedt af International Accounting Standards Board 

(IASB).  IC Companys aflægger regnskab i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære 

valuta for virksomhedens aktiviteter. 73 
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 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 95 
73

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 95 
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Den anvendte regnskabspraksis er anvendt konsistent i regnskabsårene og for 

sammenligningstallene. Der er foretaget enkelte reklassifikationer af sammenligningstallene, som 

ikke har påvirket EBIT, årets resultat, anden totalindkomst eller egenkapital i 

sammenligningsårene. 

 

Revisionspåtegningen af årsrapporterne for 2007/08 og frem, er underskrevet af Deloitte 

statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Gennemgang af revisionspåtegningerne fra revisor viser, at 

IC Companys’ årsrapporter fra 2007/08 til 2011/12 er aflagt uden forbehold eller supplerende 

oplysninger. Dette betyder, at de aflagte årsregnskaber således ikke bør give anledning til 

yderligere undersøgelse. 

 

4.2 Reformulering af regnskabet 

Før regnskabsanalysen kan påbegyndes, er der behov for at reformulere årsregnskaberne til 

analyseformål. Som nævnt tidligere, er formålet med den historiske regnskabsanalyse at finde de 

finansielle vækstdrivere, som skal anvendes i den efterfølgende budgettering og værdiansættelse. 

Denne afdækning sker igennem en nøgletalsanalyse, som følger efter reformuleringen. Inden 

reformuleringen foretages, er det vigtigt at sondre mellem, hvorledes en virksomhed evner at 

skabe værdi igennem henholdsvis virksomhedens driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Herved 

kan man bedre få et overblik over, hvorfra virksomheden skaber værdi og indtjening. 

 

Talmaterialet til brug for regnskabsanalysen er beregnet på baggrund af de seneste 5 

årsrapporter, hvor der er udarbejdet reformulerede egenkapitalopgørelser, balancer og 

resultatopgørelser for de seneste fem regnskabsår.  

 

Reformuleringen af årsrapporterne skal sikre ensartethed, i forhold til sammenligningstal på tværs 

af årene, hvilket giver mulighed for at analysere de enkelte regnskabsår.  
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4.2.1 Reformulering af egenkapitalen 

Da egenkapitalen er resultatet af alle transaktioner foretaget af ejerne af virksomheden, tages der 

afsæt i en reformulering af denne, så totalindkomsten kan beregnes. 

 

I IFRS regnskaber er der enkelte poster, hvor dagsværdireguleringer føres direkte over i en reserve 

på egenkapitalen og altså ikke i resultatet. Derfor vil disse ændringer ikke blive medtaget i 

regnskabsanalysen, hvor der kun fokuseres på det regnskabsmæssige resultat af driftsaktiviteter 

og finansieringsaktiviteter. I henhold til IAS 1.10 er det et krav, at totalindkomsten præsenteres i 

regnskabet. Dette er også gjort i årsrapporterne for IC Companys. Den reformulerede 

egenkapitalopgørelse er vist i nedenstående figur. 

 

Figur 4.1 Reformuleret egenkapitalopgørelse74 

 

 

Kommentar til egenkapitalen: 

I de officielle årsrapporter optræder minoritetsinteresser også som en del af 

egenkapitalopgørelsen, hvilket ikke skal være tilfældet efter reformuleringen. 

Minoritetsinteresserne vises derfor som en særskilt post i egenkapitalen af hensyn til, at det kun 
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 Bilag 5 – Figur 4.1 Reformuleret egenkapitalopgørelse 

Reformuleret egenkapitalopgørelse

DKKm 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Egenkapital pr. 1.7 (Primo) 561            466            503            744              741              

Transaktioner med ejerne

   Betalt udbytte til aktionærer -74             -70             -6               -73              -77               

   Erhvervelse af egne kapitalandele -238           -13             -11             -13              -               

I alt -312           -83             -16             -86              -77               

Totalindkomst

   Årets resultat 224            109            236            246              89                

   Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder -13             -58             54              -4                11                

   Regulering af f inansielle instrumenter -17             63              -41             -57              57                

   Overført

I alt 193            114            249            186              157              

EK Saldo før minoritetsinteresser pr. 30.06 (Ultimo) 443            497            736            844              822              

Note:

Ultimosaldoen i den reformulerede egenkapitalopgørelse

er beregnet som følger:

Rapporteret saldo 468            500            741            854              829              

Aktiebaseret vederlæggelse 25              4                5                11                8                  

443            497            736            844              822              
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er selskabets egenværdi, der skal medgå. Minoritetsinteresser er ikke selskabets værdi, men den 

værdi, som nogle minoriteter besidder af datterselskaber. For at kunne beregne IC Companys’ 

reelle værdi, er det derfor vigtigt at disse ikke medregnes. 

 

Valutakursreguleringer af dattervirksomheder kan vedrøre både drift og finansieringsaktiviteter. 

Da en opdeling ikke er mulig på baggrund af de oplysninger, der er givet i regnskabet, er de alle 

ført som driftsomkostninger. Gevinster og tab på finansielle instrumenter er klassificeret som en 

del af driftsoverskuddet, da det ikke er specificeret i regnskabet, om dette vedrører sikring af drift 

eller finansieringsaktivitet. 

 

Det er dog nævnt af IC Companys, at der er risiko forbundet med varekøb og salg i fremmedvaluta, 

og det vurderes derfor rimeligt, at dette klassificeres under driften. Skat af 

egenkapitalbevægelserne er, som et resultat af ovenstående, også reklassificeret som en 

driftsaktivitet. 

 

4.2.2 Reformulering af resultatopgørelsen 

Til analyse af resultatopgørelsen opdeles posterne i driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. 

Det er vigtigt, at posterne i regnskabet fordeles korrekt mellem disse elementer, da man ellers 

ender med et misvisende resultat for rentabiliteten fra henholdsvis drift og finansiering. De 

driftsrelaterede aktiviteter opdeles endvidere i driftsoverskud fra salg, og driftsoverskud fra andre 

poster. Dette gøres for, at analytikere opnår kendskab til den primære og sekundære 

værdiskabelse fra virksomhedens drift. 

 

Endvidere er den reformulerede resultatopgørelse opgjort på totalindkomstbasis, idet periodens 

resultat i resultatopgørelsen er inklusiv eventuelle værdireguleringer, der er posteret direkte 

under egenkapitalen i løbet af perioden. 

  

Den reformulerede resultatopgørelse af IC Companys er vist i figur 4.2 
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Figur 4.2 Reformuleret resultatopgørelse75 

 

 

Kommentar til resultatopgørelsen: 

Totalindkomsten fra driften er opdelt i tre faser: først beregnes et driftsoverskud efter skat, 

dernæst beregnes et andet driftsoverskud, mens der til sidst tages højde for diverse 

egenkapitalbevægelser. 

 

Ved driftsoverskuddet efter skat, tages der højde for de poster, der direkte indgår i den primære 

drift, såsom omsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger, såsom 

udviklingsomkostninger, distributions- og marketingsomkostninger og personaleomkostninger, 
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 Bilag 6 – Figur 4.2 Reformuleret resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Nettoomsætning 3737,2 3600,6 3495,3 3925,4 3819,1

Vareforbrug -1478,4 -1464,7 -1370,9 -1603,8 -1664,8

Andre eksterne omkostninger -871,0 -909,5 -785,2 -867,4 -906,3

   Personaleomkostninger -931,2 -928,1 -927,0 -1016,4 -999,7

   Af- og nedskrivninger -112,8 -146,7 -129,6 -125,0 -128,7

Driftsoverskud fra salg før skat 343,8 151,6 282,6 312,8 119,6

Skat herpå

   Skat af årets resultat 93,4 42,1 41,6 61,6 40,3

   +skattefordel 8,0 2,7 1,3 3,4 0,2

   -skat allokeret til andet driftoverskud 1,2 2,2 0,0 2,0 3,0

I alt påvirkning fra skat 102,6 47,0 42,9 67,0 43,5

Driftoverskud fra salg efter skat 241,3 104,7 239,7 245,9 76,1

Andet driftoverskud

Andre driftindtægter 5,5 10,5 0,0 8,5 10,8

Kursgevinst, valuta 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2

Kurstab, valuta -0,8 -1,9 0,0 -0,5 0,0

Andet driftsoverskud før skat 4,7 8,6 0,1 8,0 12,0

   Skat herpå -1,2 -2,2 0,0 -2,0 -3,0

Andet driftsoverskud efter skat 5,9 10,8 0,1 10,0 15,0

Afkast af associerede virksomheder efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Reguleringer af f inansielle instrumenter efter skat -17,4 63,1 -41,0 -56,8 57,2

Valutakursregulering datterselskaber efter skat -13,2 -58,4 54,3 -3,5 10,8

Andet driftsoverskud i alt -24,7 15,5 13,4 -50,3 83,0

Totalindkomst fra driften 216,5 120,1 253,1 195,6 159,1

Finansielle omkostninger -45,1 31,5 13,7 7,4 -36,4

Finansielle indtægter 13,2 -42,3 -18,9 -20,8 35,7

Finansielle poster, total -31,9 -10,8 -5,2 -13,4 -0,7

Skatteffekt -8,0 -2,7 -1,3 -3,4 -0,2

Nettofinansielle omkostninger efter skat -23,9 -8,1 -3,9 -10,1 -0,5

Koncernresultat 240,5 128,2 257,0 205,6 158,6

Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet 5,3 7,7 6,1 3,7 1,3

Totalindkomst 235,2 120,5 250,9 201,9 157,3

Totalindkomst iflg EK 193,4 113,9 249,1 186,0 157,4
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samt afskrivninger. Afskrivninger er i årsrapporterne opdelt under de ovennævnte omkostninger. 

Det har derfor været nødvendigt at udskille disse, specielt med hensyn til vareforbrug, da 

afskrivninger ikke skal være en del af disse ved reformuleringen. Afskrivninger er ikke et udtryk 

for, hvordan virksomhedens bruttofortjeneste fremkommer, men udelukkende et udtryk for en 

værdiforringelse af aktiverne. Det vil derfor være forkert ikke at skille afskrivninger fra 

vareforbruget, da bruttofortjenesten skal vise forskellen mellem omsætningen og de reelle 

omkostninger. 

 

I andet driftsoverskud optræder poster, som andre driftsindtægter samt valutakurs- og 

valutakurstab. Da det ikke har været muligt at udlede hvoraf valutakursreguleringer fremkommer, 

er de efter normal praksis vist som andet driftsoverskud. 

 

Under bevægelserne fra egenkapitalen, som skal være en del af totalindkomsten fra driften, 

optræder posterne afkast af associerede virksomheder, gevinst ved salg af datterselskaber. 

Resultatet i afkast fra associerede virksomheder, samt gevinst ved salg af datterselskaber, vises 

som driftsaktiver, og derfor skal resultatdelene også vises, som værende en del af driften. 

 

4.2.3 Reformulering af balancen 

For at fastlægge den investerede kapital i driften, reformuleres balancen i driftsaktiver og 

driftsforpligtelser, samt finansielle aktiver og forpligtelser. Herved er det muligt at kunne beregne 

nøgletal, der viser resultatet af virksomhedens aktiviteter. Driftslikviditeten sættes til 1 % af 

omsætningen. 76  

 

Den reformulerede balance af IC Companys er vist i figur 4.3 
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 Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 3. udgave, 
Gjellerup 2011, s. 125 
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Figur 4.3 Reformuleret balance77 

 

 

Kommentar til balancen: 

Driftslikviditeten, der er nødvendig som en buffer for at kunne betale forpligtelser så snart de 

forfalder, er et ikke rentebærende driftsaktiv. IC Companys har ikke oplyst størrelsen af 

driftslikviditeten, da man typisk lægger likvider og lignende sammen, så det bliver vanskeligt at 

identificere størrelsen af driftslikviditeten. En ofte anvendt metode, til fastlæggelse af størrelsen 

af den nødvendige driftslikviditetet, er at benytte 1 % af omsætningen.78 

 

Udover de normale poster i driftsforpligtelsen, som eksempelvis leverandører af varer og 

tjenesteydelser og pensioner, som alle direkte kan henføres til driften, findes også posterne 

selskabsskat, andre hensatte forpligtelser og anden gæld. 
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 Bilag 7 – Figur 4.3 Reformuleret balance 
78

 Kilde: Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 3. udgave, Gjellerup 2011, s. 184 

Reformuleret balance

Mio. DKK 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Driftsaktiver

Koncern goodw ill 198,2         178,8           194,3           199,4           205,1           

Softw are og IT systemer 30,5           21,5             21,4             28,5             48,5             

Varemærkerettigheder 0,2             0,1               0,1               0,1               -               

Lejerettigheder 22,5           19,8             19,6             20,5             17,5             

IT systemer under udvikling 1,0             -               13,6             13,8             9,5               

Grunde & bygninger 174,6         167,3           161,5           155,0           151,7           

Indretning af lejede lokaler 108,0         124,5           132,5           118,0           97,7             

Driftsmateriel og inventar 129,8         119,6           106,9           96,6             86,0             

Materielle aktiver under opførelse 11,5           7,7               7,5               5,9               2,5               

Finansielle aktiver 25,6           35,4             36,0             33,8             40,3             

Udskudte skatteaktiver 123,9         129,0           99,9             99,0             64,1             

Varebeholdninger 532,4         439,6           428,7           556,5           528,5           

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296,7         257,6           262,1           358,0           391,9           

Tilgodehavende selskabsskat 1,6             48,3             30,2             35,2             34,8             

Andre tilgodehavender 35,0           61,2             55,8             45,4             137,4           

Periodeafgrænsningsposter 108,8         92,1             104,7           106,8           109,4           

Driftslikviditet 37,4           36,0             35,0             39,3             38,2             

Driftsaktiver i alt (DA) 1.837,7      1.738,5        1.709,8        1.911,8        1.963,1        

Driftsforpligtelser

Udskudt skatteforpligtelser 44,9           39,3             47,5             56,3             52,2             

Pensionsforpligtelser 5,7             4,6               6,9               5,8               12,9             

Leverandører af varer og tjenesteydelser 313,8         291,7           354,8           348,9           396,5           

Selskabsskat 45,4           63,7             12,3             10,2             19,0             

Anden gæld -             -               -               44,0             34,6             

Andre hensatte forpligtelser 278,0         250,1           260,5           353,8           323,9           

Driftgæld i alt (DF) 687,8         649,4           682,0           819,0           839,1           

Nettodriftsaktiver (NDA) 1.149,9      1.089,1        1.027,8        1.092,8        1.124,0        

Netto finansielle forpligtelser (NFF)

Likvide beholdninger -132,0        -82,2            -71,9            -53,8            -82,6            

Gæld til kreditinstitutter 278,0         250,1           260,5           353,8           323,9           

Netto finansielle forpligtelser / aktiver (-) 146,0         167,9           188,6           300,0           241,3           

Egenkapital i alt 1003,9 921,2 839,2 792,8 882,7
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Selskabsskatten er placeret her, da den anses som værende fremkommet på baggrund af de 

driftsmæssige poster, og skal derfor indgå, som en driftsforpligtelse. 

 

Andre hensatte forpligtelser består af garanti-, fairness-, jubilæums-, omstrukturerings- samt 

øvrige forpligtelser. Finansielle forpligtelser består af gæld til realkreditinstitutter, pengeinstitutter 

samt kassekreditter. 

 

4.3 Rentabilitetsanalyse79 

Med udgangspunkt i den reformulerede resultatopgørelse og balance, vil der i det følgende afsnit 

blive foretaget en analyse af IC Companys’ rentabilitet jf. bilag 8. Rentabilitetsanalysen skal på 

baggrund af de finansielle værdidrivere, give et bedre billede af, om værdidriverne skaber værdi 

for ejerne. Derudover giver rentabilitetsanalysen et overblik over, hvad der driver den historiske 

egenkapitalforrentning. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i den udvidede DuPont model. 

80 

 

Figur 4.4 Udvidede DuPont model 
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 Bilag 8, Rentabilitetsanalyse af IC Companys 
80

 Kilde: Egen tilvirkning, Inspiration fra Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 3. 
Udgave, Gjellerup 2011, s. 255. 
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Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalens forrentning (ROE) og analyserer 

derefter de underliggende drivere, der er opdelt i finansielle og driftsmæssige værdidrivere. 

Den venstre side af strukturen viser driftsaktivitetens værdidrivere med udgangspunkt i afkastet af 

netto driftsaktiver, ROIC. 

 

ROE afhænger af udviklingen i ROIC, der måler, hvor godt IC Companys er i stand til at udnytte de 

ressourcer eller nettoaktiver, der er til rådighed. Jo bedre IC Companys udnytter deres ressourcer, 

desto større bliver ROIC og dermed ejernes afkast, ROE.  ROIC er igen opdelt i overskudsgraden 

(OG), der måler overskud pr. salgskrone, og aktivernes omsætningshastighed (AOH), der måler 

salg pr. investeret kapitalkrone.   

 

Strukturen inddeler værdidriverne i tre analyseniveauer, hvor niveau 1 er den finansielle og 

driftsmæssige gearing. Der gælder, at hvis virksomheden ikke opererer med fremmedfinansiering, 

vil den finansielle gearing være ens med ROIC. Niveau 2 og 3 er niveuaer, der kun påvirker ROIC, 

og denne består af overskudgraden (som påvirkes af overskudsgraden for det primære og 

sekundære salg, i henhold til den reformulerede resultatopgørelse) og aktivernes 

omsætningshastighed. Niveau 3 er altså en underliggende driver til niveau 2. 

 

4.3.1 Dekomponering af ROE – Niveau 1 

Den første nedbrydning af ROE adskiller rentabilitet fra driftsaktiviteter, der skaber driftsoverskud 

og finansieringsaktiviteter, der skaber finansielle indtægter eller omkostninger, som berører 

egenkapitalforretningen.  Den adskiller også effekten af finansiel gearing, der ’løfter’ ROE op og 

ned ved brug af netto finansielle forpligtelser. De finansielle værdidrivere er den finansielle 

gearing (FGEAR) og SPREAD. FGEAR udtrykker IC Companys gældsratio, det vil sige, hvis FGEAR er 

større end 1, har IC Companys mere gæld end egenkapital og omvendt, hvis FGEAR er mindre end 

1. ROE’s udvikling gennem de seneste fem regnskabsår vises i figur 4.5. 
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Figur 4.5 ROE’s udvikling81 

 

 

Ud fra ovenstående figur 4.5 fremgår det klart, at IC Companys har oplevet op- og nedadgående 

ROE i analyseperioden. I 2007/08, hvor ROE var 19,3 %, faldt ROE i det efterfølgende regnskabsår 

med -7,5 % point til 11,8 %.  I 2008/09 steg ROE væsentlig med 16,5 % point til 28,3 %. I 

2011/2012 er ROE på niveau med 2007/08.  

 

For at forstå ROE’s svingninger gennemgås de komponenter, der danner basis for beregningen af 

ROE. 

 

4.3.1.1 ROIC82 

ROIC, også kendt som afkastningsgraden (AG), måler, hvor profitabel et selskab er til at forrente 

deres investerede kapital i aktiver. Denne beregnes som driftsoverskud divideret med netto 

driftsaktiver. ROIC’s udvikling i analyseperioden ses i figur 4.6 

 

Figur 4.6 RIOC udvikling83 

 

 

Udviklingen i ROIC følger samme tendens, som udviklingen for ROE.  

 

Faldet i ROIC skyldes, at driftsoverskuddet har udviklet sig negativt. Således oplevede IC Companys 

i analyseperioden 2007/08 et fald fra 216,5 mio. DKK i driftsoverskud, til i 2008/09 et 

driftsoverskud på 120,1 mio. DKK, mens nettodriftsaktiverne forblev stort set uændrede. Dette 

skyldes den manglende fokus på omkostningsminimering og den økonomisk krises påvirkning af 
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 Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 
82

 Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 
83

 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 4.6 RIOC udvikling 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Niveau 1

ROE 19,3% 11,8% 28,3% 22,8% 18,8%

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Niveau 1

ROIC 18,8% 10,7% 23,9% 18,4% 14,4%
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virksomheden jf. afsnit 3.2.1.2. Hvilket betød, at ledelsen i 2008/09, implementerede en lang 

række tiltag, for at ændre omkostningskurven.84 Dette kan ses i udviklingen fra 2008/09 til 

2009/10, som har været væsentlig opadgående, hvor man havde et driftsoverskud på 253,1 mio. 

DKK. Men udviklingen fra 2010/11 til 2011/12 var nedadgående, hvilket ledelsen ikke fandt 

tilfredsstillende og forklares med de volatile markedsforhold der medførte et pres på 

bruttoavancen.85 

 

4.3.1.2 Finansiel gearing (FGEAR) 86 

FGEAR måler forholdet mellem finansielle forpligtelser og egenkapitalen, som den investerede 

kapital et selskab oftest er finansieret af. FGEAR udvikling ses i nedenstående figur 4.7. 

 

Figur 4.7 FGEAR’s udvikling 

 

 

Jf. figur 4.7 har udviklingen i FGEAR været stigende, fra årene 2007/08 med 14,7 % til 32,4 % i 

2011/12, som følge af, at netto finansielle forpligtelser forholdsmæssigt er steget mere end 

egenkapitalen. Stigningen skyldes primært, at resultatet af lånoptagelsen er steget meget i samme 

periode. IC Companys har dog annonceret, at man vil indstille et påbegyndt 

aktietilbagekøbsprogram87 samt ikke udlodde udbytte til selskabets aktionærer, og i stedet 

benytte fri likviditet til at tilbagebetale koncernens kortfristede gæld, og dermed nedbringe 

gearingen og den risiko, der er forbundet med at have så høj andel af kortfristet gæld. Man må 

derfor forvente, at IC Companys’ gearing, vil falde over den kommende årrække, hvilket vil have 

en direkte negativ effekt på ROE, men en indirekte positiv effekt på selskabets finansielle 

risikoprofil. 

 

                                                        
84

 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2008/09 s. 5 
85 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 1 
86 Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 
87 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 60 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Niveau 1

Drivere for finansiel gearing

Fgear 14,7% 16,5% 20,6% 30,3% 32,4%



  
KAPITEL 4. REGNSKABSANALYSE 

 

Side 61 af 94 

4.3.1.3 SPREAD88 

SPREAD består af ROIC – r, hvor r er lig netto finansielle omkostninger efter skat, divideret med de 

gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser. Er Spread positiv, har selskabet en positiv gearing, 

og ROIC vil i denne situation påvirke ROE positivt. Er SPREAD derimod negativ, vil det være 

ensbetydende med, at selskabet har en negativ gearing, og ROIC vil i denne situation bidrage 

negativt til ROE. I nedenstående figur 4.8 ses SPREAD’s udvikling i analyseperioden. 

 

Figur 4.8 SPREAD’s udvikling 

 

 

Udviklingen i SPREAD følger samme tendens, som udviklingen for ROIC, og understøtter 

yderligere, at analyseperioden 2008/09 var et dårligt år for IC Companys. 

 

Den variable rente er lige nu meget lav, og man må antage, at den stiger igen på et tidspunkt, 

hvilket vil påvirke IC Companys SPREAD i negativ retning, hvis ROIC forbliver uændret. SPREAD har 

i analyseperioden udviklet sig negativt, dog ikke på grund af stigningen i r, men på grund af fald i 

ROIC grundet nedgangen i omsætningen, som primært kan tilskrives lavkonjukturen som 

beskrevet i PEST-modellen. Hvis IC Companys får vendt den negative udvikling i salget og dermed 

ROIC, kan det forventes, at SPREAD igen vil stige. 

 

4.3.2 Dekomponering af ROIC – Niveau 2 

I dette afsnit dekomponeres ROIC af de underliggende drivere, som overskudsgraden (OG) og 

aktivernes omsætningshastighed (AOH). Overskudsgraden er lig med driftsoverskuddet efter skat, 

divideret med omsætningen, der måler overskuddet pr. én krones salg fra IC Companys’ 

driftsaktivitet. 

 

                                                        
88 Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Niveau 1

Drivere for f inansiel gearing

r (16,4)% (5,2)% (2,2)% (4,1)% (0,2)%

Spread 35,2% 15,9% 26,1% 22,6% 14,6%
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Aktivernes omsætningshastighed er lig med omsætningen divideret med netto driftsaktiverne, der 

måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver. Det vil sige, hvor meget, der er bundet i 

netto driftsaktiver til at skabe én krones salg. 

 

ROIC’ udvikling ses i tidligere figur 4.6. Og denne er beskrevet i afsnit 4.3.1.1 

 

4.3.2.1 Overskudsgraden (OG)89 

OG beregnes som driftsoverskuddet efter skat divideret med omsætningen. Nøgletallet er et 

samlet mål for indtægts/omkostnings-tilpasningen i et selskab. Ved at dividere overskuddet med 

omsætningen finder man ud af, hvor meget én krones salg genererer. Overskudsgraden er 

medvirkende til at forklare udviklingen i de overliggende niveauer. En positiv udvikling i 

overskudsgraden, vil have positiv indvirkning på ROIC, som igen vil aflede en positiv effekt på ROE. 

Overskudsgradens udvikling ses i nedenstående fgur 4.9. 

 

Figur 4.9 Overskudsgradens udvikling 

 

 

Den økonomiske recession90 er tydeligt afspejlet i udviklingen i overskudsgraden, som faldt 

markant fra 2007/08 til 2008/09. Denne udvikling er dels et resultat af IC Companys’ manglende 

evne, på daværende tidspunkt, til at få tilpasset koncernen de svære markedsvilkår, samt de 

stigende råvarepriser, som hele branchen blev ramt af. I 2009 blev omkostningsminimering et 

hovedfokusområde for IC Companys, der blandt andet medførte en reduktion af 

medarbejderstaben, samt afvikling af tabsgivende salgsaktiviteter. Disse tiltag har vist sig ikke at 

have en tilstrækkelig positiv effekt på overskudsgraden, som i analyseperiodens seneste to år er 

faldet. Dette skyldes blandt andet den øgede konkurrenceintensitet, som nævnt i PEST og Porters 

Five Forces i afnit 3.2.1 og 3.3.1. 

                                                        
89 Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 
90 Kilde: Berlingske, http://www.business.dk/oekonomi/den-oekonomiske-krise-rammer-danmark 

Niveau 2

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Drivere bag ROIC

OG 5,8% 3,3% 7,2% 5,0% 4,2%
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4.3.2.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH)91 

Disse er lig med omsætningen divideret med driftsaktiverne, og viser, hvor meget investeringen i 

driftsaktiverne medvirker til salget. Det illustreres her, hvor meget én krones investering i 

driftsaktiverne bidrager til mersalg. Jo lavere aktivernes omsætningshastighed er, jo lavere 

driftsaktiver er der bundet i selskabet til at genere én krones salg. En forbedring af aktivernes 

omsætningshastighed, vil have en positiv indflydelse på de ovenstående niveauer. 

 

Figur 4.10 Aktivernes omsætningshastigheds udvikling 

 

 

Som det fremgår af figur 4.10 Aktivernes omsætningshastighed, genererer IC Companys’ 

nettoaktiver kr. 3,25 pr. kr. investeret i analyseperioden 2007/08. I 2011/12 er det en smule bedre 

end 2007/08, hvor genereringen var på kr. 3,45 pr. investeret kr. Tendensen har siden 2007/08 

været op og ned, og toppede i 2010/11 med kr. 3,70 pr. investeret kr.  

 

Som nævnt i afsnit 2.1 Historien, samt 3.1.2.2 Produktion fra værdikædeanalysen, har IC 

Companys outsourcet hele produktionsaktiviteten, hvorfor produktionsanlæg ikke indgår som 

materielle anlægsaktiver. IC Companys har derfor ikke behov for at foretage store investeringer, 

for at efterkomme efterspørgslen og øge omsætningen. Pga. af denne forretningsmodel vil IC 

Companys nemmere opnå høje omsætningshastigheder på materielle anlægsaktiver, da der ingen 

binding er i produktionsanlæg. Dette forklarer endvidere hvorfor at ROIC i mindre grad påvirkes af 

AOH.   

 

                                                        
91  Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 

Niveau 2

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Drivere bag ROIC

AOH 3,25 3,22 3,30 3,70 3,45
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4.3.3 Dekomponering af OG og AOH – Niveau 3 

Afkastningsgraden (ROIC) er et udtryk for, hvor lønsomt IC Companys udnytter sine 

nettodriftsaktiver. Hvor Overskudsgraden (OG) udtrykker lønsomheden set i forhold til 

omsætningen, måler ROIC lønsomheden set i forhold til mængden af investeret kapital i 

nettodriftsaktiver. Sagt på en anden måde, så indebærer målingen, at jo højere ROIC, desto bedre 

får både aktionærer og långivere forrentet den kapital, som er skudt ind i virksomheden. 

 

4.3.3.1 Dekomponering af overskudsgraden (OG)92 
 
Figur 4.11 Dekomponering af overskudsgraden 

 
 
Det ses af ovenstående figur 4.11 Dekomponering af overskudsgraden, at det primære overskud 

historisk kommer fra salget, hvilket er positivt. Det ville være bekymrende, hvis IC Companys 

genererede store dele af sit overskud udenom kerneaktiviteterne. Det er dog tilfældet i 

regnskabsåret 2011/12, at over halvdelen af overskuddet blev genereret fra andre poster end 

salget, hvilket skyldes en værdiregulering af valutasikringsinstrumenterne og valutakursregulering 

af datterselskaber.93 Netto driftsaktiviteterne er en sum af mange forskellige poster i balancen og 

Aktivernes omsætningshastighed kan derfor også dekomponeres yderligere. 

 
  

                                                        
92 Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 
93 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 30 

Niveau 3

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

OG drivere i %

OG - Salg før skat 9,2% 4,2% 8,1% 8,0% 3,1%

 - Skatteomkostning 2,7% 1,3% 1,2% 1,7% 1,1%

OG - Salg efter skat 6,5% 2,9% 6,9% 6,3% 2,0%

 + OG - Andre poster (0,7)% 0,4% 0,4% (1,3)% 2,2%

OG 5,8% 3,3% 7,2% 5,0% 4,2%
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4.3.3.2 Dekomponering af Aktivernes omsætningshastighed (AOH)94 
 
Figur 4.12 Dekomponering af Aktivernes omsætningshastighed 

 
 
Aktivernes omsætningshastighed ligger relativt stabilt i analyseperioden, dog med et lille fald. 

Baseret på analysen, er det svært at udskille enkelte aktiver, der er ansvarlige for denne stigning, 

og vi må konkludere, at der ikke er et enkelt parameter, der stikker ud som den primære driver, 

men at ændringerne er fordelt over flere.  

 

4.4 Risikoanalyse 
 
Enhver driftsaktivitet giver anledning til diverse risici, og virksomhedens succes afhænger af, at 

være i stand til at kontrollere disse risici og optimere afkastet, samt skabe værdi for sine 

interessenter.  

 

En virksomheds samlede risiko består af en driftsmæssig risiko og en finansiel risiko. Den 

driftsmæssige risiko er den måde virksomheden vælger at drive forretning på via drift- og 

investeringsaktiviteter, og den finansielle risiko af finansieringsaktiviteten. Risikoen afspejler sig i 

den risiko, man pådrager sig ved at investere i IC Companys og er dermed bestemmende for 

kravene til egenkapitalforretningen, ROE. 

 

                                                        
94 Bilag 8 Rentabilitetsanalyse, Reformulerede opgørelser baseret på IC Companys A/S' regnskaber 

 

Niveau 3

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

AOH-drivere

Immatrielle anlægsaktiver 0,07 0,07 0,08 0,07 0,04

Materielle anlægsaktiver 0,11 0,11 0,11 0,09 0,05

Finansielle anlægsaktiver 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02

Varebeholdninger 0,13 0,12 0,14 0,14 0,07

Tilgodehavender fra salg 0,07 0,07 0,09 0,10 0,06

Andre driftsaktiver 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05

0,47 0,47 0,51 0,49 0,30

 - Hensættelser 0,08 0,08 0,10 0,10 0,07

 - Leverandører varer&Tjenesteydelser 0,08 0,09 0,10 0,09 0,06

 - Andre driftforpligtelser 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

0,29 0,29 0,30 0,28 0,14

1/AOH 0,31 0,31 0,30 0,27 0,29
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4.4.1 Driftsmæssig risiko 
 

Den driftsmæssige risiko kan opstå ved en potentiel spredning på ROIC, der er drevet af 

spredningen på overskudsgraden og omsætningshastigheden.  

 

IC Companys har oplevet en forholdsvis stabil udvikling i AOH i analyseperioden, men AOH er dog 

steget i regnskabsåret 2010/11. Da størstedelen produktionen er outsourcet, er behovet for 

besiddelse af kapitaltunge anlæg lav, hvilket reducerer de materielle anlægsaktivers 

omsætningshastighed. 

 

IC Companys’ driftsmæssige risiko er også påvirket af efterspørgslen, hvorfor der ved IC 

Companys’ multibrandstrategi er indbygget en naturlig risikospredning. Da hvert brand følger en 

individuelt tilpasset positionerings- og markedsstrategi, vil et fald i omsætningen af et brand ikke 

ramme virksomheden nær så hårdt, som hvis der blev satset på færre brands.  

 

Andre driftsmæssige risici kunne tænkes at være konjunkturen. Ved lavkonjunktur, som nu under 

den finansielle krise, er købekraften hos forbrugerne nedadgående.95  

  

4.4.2 Finansiel risiko 
 

Den finansielle risiko afhænger af niveauet for den finansielle gearing, samt spredningen på  

SPREAD, der yderligere er afhængig af ROIC og de netto finansielle omkostninger. 

 

Så længe SPREAD er positiv, er den finansielle gearing gunstig. Et fald i ROIC vil reducere SPREAD, 

og den finansielle gearing vil derfor være mindre gunstig. Hvis SPREAD bliver negativ, vil den 

finansielle gearing være ugunstig, og ROE vil blive reduceret til under niveauet for ROIC. En øget 

renterisiko vil også øge risikoen for at SPREAD vil falde.  

 

                                                        
95

 Kilde: Danske Bank, http://www.danskebank.com/da-dk/Presse/Morgenkommentarer/Las-Olsen/Pages/Las-
Olsen10012013.aspx 
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Den finansielle gearing for IC Companys steg gennem analyseperioden fra 14,7 % til 32,4 % i 

2011/12. Hvilket bl.a. skyldes, at IC Companys har gennemgået en stigning i fremmedfinansiering i 

forhold til egenkapitalen. 

 

IC Companys’ SPREAD har gennem hele analyseperioden været positiv, men faldende. IC 

Companys har således haft en positiv finansiel gearing, der er medvirkende til, at ROE har ligget på 

et højere niveau end ROIC gennem hele analyseperioden. 

 

IC Companys’ renterisiko overvåges løbende af koncernens treasury afdeling og styres gennem 

låneoptagelse af variable og fastforrentede lån, samt finansielle instrumenter, afpasset med 

renterisikoen på den underliggende investering. Udsigterne til rentefald gør dog, at renterisikoen 

vurderes til at være lav i forhold til det nuværende niveau. 

 

Gælden i IC Companys består primært af gæld til kreditinstitutter samt varekreditorer. Gælden til 

kreditinstitutter består af en langfristet del, i form af et stående lån i DKK med variabel rente, og 

en kortfristet del i form af danske og udenlandske kassekreditter i primært DKK og EUR.96 

Kassekreditterne i USD afdækkes i form af valutaterminskontrakter for en 15 måneders periode.97  

Under finanskrisen har IC Companys været hårdt ramt, idet USD, som er en indkøbs valuta, ofte 

appecierer samtidig med deres væsentlige salgsvaluta (SEK, NOK og PLN) deprecierer. Samlet 

vurderes valutarisikoen dog til at være relativt lav, da valutakursen ved afdækningen er kendt for 

en løbende 15 måneders periode. 

 

4.5 Delkonklusion af Regnskabsanalysen 
 

På baggrund af IC Companys' officielle årsrapporter for 2007/08 til 2011/12 har vi foretaget en 

regnskabsanalyse, hvor den historiske finansielle udvikling er analyseret. Analysens formål var at 

klarlægge IC Companys' evne til at skabe værdi til sine aktionærer, samt hvorledes virksomheden 

                                                        
96 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 75 
97 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 77 
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håndterer de driftsmæssige og finansielle risici, der er forbundet med driften. Resultaterne i 

rentabilitetsanalysen, belyser de værdidrivere, der er væsentlige for IC Companys. 

 

IC Companys’ rentabilitet er forsøgt afdækket ved analysen af egenkapitalens forrentning ROE, der 

gennem analyseperioden har svinget mellem 10 – 30 %. En dekomponering af ROE viste, at 

udviklingen heri har fulgt udviklingen i ROIC, der har fulgt udviklingen i OG. Faldet i ROE i 

regnskabsåret 2008/09 kan derfor forklares ved manglende tilpasning af primært 

personaleomkostningerne og de eksterne omkostninger. I regnskabsåret 2009/10 steg ROE til 28,3 

%, hvilket skyldes, at ledelsen har iværksat en række konkrete tiltag for at tilpasse 

omkostningerne. Aktivernes omsætningshastighed har gennem analyseperioden haft et konstant 

niveau på kr. 3,22 – 3,70 pr. investeret kr. Den finansielle gearing for IC Companys steg gennem 

analyseperioden fra 14,7 % til 32,4 % i 2011/12, hvilket bl.a. skyldes, at IC Companys har 

gennemgået en stigning i fremmedfinansiering i forhold til egenkapitalen. 

 

Det er ligeledes værd at bemærke udviklingen i indtjeningen for regnskabsåret 2011/12, hvor 

indtjeningen fra salget faldt kraftigt, samtidig med at over halvdelen af indtjeningen kom fra andre 

poster end salget. Dette må antages at have været en af årsagerne til den store omstrukturering 

som tidligere er nævnt i afhandlingens afsnit 2.1.4.  

 

IC Companys har en vis driftsmæssig risiko, da der er tale om en konjunkturfølsom virksomhed. 

Samtidig har IC Companys dog en lav driftsmæssig gearing og en stor mængde let omsættelige 

aktiver, hvilket mindsker den driftsmæssige risiko. IC Companys er samtidig stærkt diversificeret 

på adskillige markeder og adskillige brands, hvilket yderligere mindsker den driftsmæssige risiko. 

IC Companys’ finansielle risiko anses som værende middel, da virksomheden har en vis finansiel 

gearing, men den finansielle risiko mindskes ved IC Companys’ store andel af likvide aktiver. 
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5. Budgettering 

 

I afhandlingens budgetteringsfase sammenholdes de ikke-finansielle samt de finansielle 

værdidrivere fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Budgetteringen er estimatet over 

fremtidige pengestrømme og hvorledes de kan kvantificeres ud fra nøgletal, og er således 

fundamentet for den egentlige værdiansættelse. Der er forbundet en del usikkerhed med 

budgetteringen, da man i princippet prøver at estimere fremtidens resultater. Usikkerheden findes 

blandt andet i det faktum, at man benytter en del ekstern information.  Budgetteringen foretages 

ligesom regnskabsanalysen på koncernniveau. 

  

Budgetteringsperioden er i princippet uendelig, da de forskellige værdiansættelsesmodeller 

udarbejdes på baggrund af en tilbagediskontering af uendelige pengestrømme. Dette er dog ikke 

muligt i praksis, da det bliver sværere med tiden at estimere resultatet. I denne afhandling er der 

valgt en budgetperiode på 5 år, da det vurderes som en realistisk tidshorisont at budgettere for. 

Perioden er valgt ud fra et estimat over, hvor længe der vil gå, førend IC Companys kan have 

stabiliseret sin forretning, ovenpå de seneste års regnskaber og nå steady state, hvor det samtidig 

forudsættes, at de finansielle markeder har stabiliseret sig. Ved steady state menes tidspunktet, 

hvor nøgletallene vil forblive uændret fremadrettet. 

  

De væsentligste budgetteringsposter og underlæggende værdidrivere er fremhævet og udgøres af 

såvel ikke-finansielle værdidrivere fra afhandlings strategiske analyse, som finansielle værdidrivere 

fra afhandlings regnskabsanalyse. Vi er bevidste om det faktum, at vi ikke vil være i stand til at lave 

en lige så præcis budgettering, som IC Companys’ egne medarbejdere, da vi ikke medtager interne 

informationer i afhandlingen. På baggrund af dette og resultaterne i vores strategiske analyse og 

regnskabsanalyse, hvor vi blandt andet konstaterer store udsving i resultaterne, vil vi i højere grad 

basere vores budgettering på den strategiske analyse fremfor regnskabsanalysen, da vores 

vurdering er, at det vil give et mere retvisende billede.  
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I vores budgettering har vi valgt at fokusere på aktiviteten i hele IC Companys og dens indvirkning 

på virksomheden. Dette har vi valgt af to årsager. Den første er, at vi mangler viden om IC 

Companys i forhold til at kunne udarbejde et linjebudget og dermed svært at analysere som 

udefrakommende. Den anden årsag skal findes i det praktiske element, hvor en helheds 

betragtning af udviklingen giver betydeligt mindre usikkerhed. 

  

Vi har naturligvis forsøgt at skabe et så realistisk budget som muligt, da det har afgørende 

betydning for vores værdiansættelse. Derfor vil vi teste vores forudsætninger igennem en 

følsomhedsanalyse, som vil blive udarbejdet i slutningen af værdiansættelsen. De generelle 

forudsætninger for væksten, budgetteringen til brug for proformaregnskab, samt 

proformaregnskabet er vedlagt som bilag.98 99 100 

 

5.1 Omsætning 

Salgsvæksten i en virksomhed spiller en meget væsentlig rolle i budgetteringsfasen. Det er 

salgsvæksten, som er den primære driver i budgetteringsfasen. 

 

IC Companys meddelte i deres halvårsmeddelelse af 5. februar 2013, at de forventede en 

tilbagegang i omsætningen på 3 %.101 Denne tilbagegang for regnskabet 2012/13, har vi valgt at 

fastholde, da vores analyse ikke giver anledning til andet for det igangværende regnskabsår. IC 

Companys meddelte i samme ombæring, som tidligere nævnt, at brandsne Jackpot og Cottonfield 

er sat til salg. Jackpot og Cottonfield havde en samlet omsætning på 527 mio. DKK i seneste 

regnskabsår fra 2011/12. Omsætningen for de to brands gik dog kraftigt tilbage i forhold til året 

før, og vi har derfor valgt at fastholde nedgangen i omsætningen. Det antages, at de to brands 

forsat vil tabe omsætning i afviklingsperioden, hvilket der ligeledes er taget højde for i 

budgetteringen. Den endelige afviklingsdato fastsætter vi til udgangen af regnskabsåret 2013/14, 

således, at en helårseffekt kan indregnes fra og med regnskabsåret 2014/2015, hvilket giver et 

væsentligt fald i omsætningen for IC Companys. 

                                                        
98

 Bilag 9 Budgetforudsætninger  
99

 Bilag 10 Budgettering proformaregnskaber 
100

 Bilag 11 Proformaregnskaber 
101

 Kilde: IC Companys A/S, Halvårsmeddelelse for 2012/13 
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I halvårsrapporten fra 2012/13 nævnes det ligeledes, som tidligere nævnt, at IC Companys har 

valgt at slå 4 brands sammen under et tag som The Original Group. Tre af de fire brands befinder 

sig i segmentet midmarket, som har vist en tilbagegang i omsætningen. Denne tilbagegang er 

kommet som et led i konsolideringen af brandsnes omsætning, igennem afviklingen af urentable 

butikker og fokus på kernemarkedet Norden. Fast fashion segmentet har dog vist vækst på 15 % 

og forventes at fortsætte sin positive udvikling fremover. Premium segmentet har konsolideret sig 

og fastholdt sin overordnede omsætning og der ventes en generel vækst i de kommende år, hvor 

især Tiger of Sweden og By Malene Birger, som vi jf. afsnit 3.1.6 Boston modellen udpegede som 

Stars, vil forsætte med at vise vækst, særligt på baggrund af deres internationale snit. 

 

Vi konstaterede i afsnittet før, at de historiske regnskaber er forbundet med en del usikkerhed, når 

vi skal budgettere fremafrettet. Det er derfor vigtigt at understrege, at vi i større grad har lagt 

vægt på vores strategiske analyse i budgetteringsfasen. 

 

På baggrund af ovenstående er der budgetteret med en moderat vækst i IC Companys, kun 

afbrudt af afviklingen af Jackpot og Cottonfield. Nedenstående figur 5.1 viser den totale 

salgsvækst for IC Companys i budgetteringsperioden.   

 

Figur 5.1 Salgsvækst i budgetteringsperioden 

 

5.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

I budgetteringsfasen for aktivernes omsætningshastighed er der taget udgangspunkt i 

salgsvæksten og dennes udvikling. I budgetteringsfasen har vi fastholdt arbejdskapitalen og 

anlægskapitalen på et vejet gennemsnit af de fem foregående år, hvilket betyder, at aktivernes 

omsætningshastighed vil følge salgsvæksten. Aktivernes omsætningshastighed er ligeledes 

væsentlig for nettodriftsaktiverne. Vi estimerer, at aktivernes omsætningshastighed vil falde i takt 

med, at IC Companys oplever en omsætningsnedgang. Samtidig vurderer vi, at frasalget af Jackpot 

Budgetforudsætninger 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminalper iode

NETTOOMSÆTNING / Vækst -3,0% 2,3% -7,6% 4,4% 4,6% 4,0%

Kilde: Egen tilvirkning



 
KAPITEL 5. BUDGETTERING 

 

Side 72 af 94 

og Cottonfield ligeledes vil have en effekt på dette nøgletal, da det antages, at gennemsalget af de 

to brands er relativ dårligt, og derfor tager en lagerbinding med sig og dermed en reduktion af 

balancen. Dette betyder, at aktivernes omsætningshastighed vil stige moderat og efterfølgende 

stige til terminalperioden grundet salgsvæksten. Nedenstående figur viser væksten i aktivernes 

omsætningshastighed igennem budgetteringen. 

 

Figur 5.2 Aktivernes omsætningshastighed vækst i budgetteringsperioden 

 

 

I afhandlingens afsnit 4.3.3.2 Dekomponering af Aktivernes omsætningshastighed, blev der 

redegjort for aktivernes omsætningshastighed og nettodriftsaktiverne. Redegørelsen viste os, at 

aktivernes omsætningshastighed hænger sammen med nettodriftsaktiverne og dennes udvikling. 

Nettodriftsaktiverne følger dog ikke helt samme udvikling, da IC Companys ikke ventes at skrue 

ned for investeringer af driftsaktiver. 

 

5.3 Overskudsgrad (OG) 

I budgetteringsfasen er overskudsgraden nøglen til at budgettere omkostningerne i IC Companys. 

Omkostningerne vil blive budgetteret på et overordnet niveau, da det som tidligere nævnt, ikke er 

muligt at lave et linjebudget for virksomheden. På baggrund af vores strategiske analyse, 

regnskabsanalyse samt udmeldingerne fra halvårsrapporten 2012/13, vurderes det, at IC 

Companys’ overskudsgrad vil stige i 2012/2013. Dette med udgangspunkt i en forbedret 

bruttoavance på 1,4 %, samt udmeldingerne om et resultat på niveau med 2011/12 eller bedre. Vi 

forudsætter, at forbedringen af bruttoavancen vil forsætte i de efterfølgende år, og har derfor 

benyttet det vejede gennemsnit fra de fem foregående regnskabsår, som giver en total forbedring 

på 3,3 % fra 2011/12. 

 

Det forudsættes ligeledes, at omstruktureringen af IC Companys med den efterfølgende dannelse 

af The Original Group, samt afviklingen af Jackpot og Cottonfield, vil give IC Companys nogle 

Budgetforudsætninger 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminalper iode

AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED / Vækst -0,5% 2,3% -7,6% 4,4% 4,6% 0,6%

Kilde: Egen tilvirkning
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effektiviseringer og derigennem omkostningsbesparelser. Dette estimeres til at være samlet 2 

procent point af omkostningerne. Nedenstående figur 5.3 illustrerer væksten i overskudsgraden. 

 

Figur 5.3 Overskudsgrad vækst i budgetteringsperioden 

 

5.4 Terminalperioden 

Terminalperioden er en uendelig faktor, der bliver beskrevet ved en konstant vækstrate. 

Terminalperioden har en signifikant indflydelse på det endelige estimat, og er derfor et 

usikkerhedsmoment. I afhandlingen estimeres vækstraten i terminalperioden til 6,2 %, som er det 

samme niveau, som de sidste 3 budgetteringsår. 

 

Det er vigtigt, at man ikke blot estimerer væksten, men ligeledes holder den op imod den almene 

økonomi, og endnu mere væsentligt, den givne branche. Det vil ikke være realistisk at vurdere 

væksten i IC Companys til et højere niveau end branchen, da det vil afspejle et potentiale i 

virksomheden, som vi ikke har fundet frem til i vores strategiske analyse og som virksomheden 

endnu ikke har realiseret. 

 

Væksten kan ligeledes sammenlignes med inflationen, da inflationen er en del af den samlede 

verdensøkonomi. Inflationen havde et gennemsnit på 2,4 % i 2012102, hvilket indikerer, at den 

estimerede vækst ikke er urealistisk. 

 

Deloittes analyse af modebranchen for 2013 viser overskudsgraden i branchen for 2009-2011, som 

vist i figuren nedenfor.103 Her kan det aflæses, at den øvre kvartil af branchen realiserede en 

overskudsgrad på ca. 8 %. Derfor antager vi, at de i budgetteringen 6,2 % for terminlaperioden er 

                                                        
102 Kilde: Danmarks Statistik, http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-
inflation.aspx 
103 Kilde: Deloitte, Modeanalysen 2013, Analyse af modebranchen, side 26 

Budgetforudsætninger 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminalper iode

OVERSKUDSGRAD / Vækst 3,4% 4,8% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2%

Kilde: Egen tilvirkning
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retvisende. Dette vil dog som tidligere nævnt blive efterprøvet i en følsomhedsanalyse i næste 

kapitel. 

 

Figur 5.4 Overskudsgraden i branchen for 2009-2011 

 

 

 



 
KAPITEL 6. VÆRDIANSÆTTELSE 

 

Side 75 af 94 

6. Værdiansættelse 

 

I dette afsnit skal det udfærdigede budget danne grundlag for den egentlige værdiansættelse af IC 

Companys. 

 

Den valgte værdiansættelsesmodel er DCF-modellen (Discounted Cash Flow-modellen), der 

tilhører gruppen af kapitalværdibaserede modeller. Valget og teorien for denne, og afdækningen 

af dens komponenter, vil blive belyst i de efterfølgende afsnit. 

 

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel104 

Når en virksomhed skal værdiænsættes, er der flere modeller, som kan anvendes.  Modellerne kan 

opdeles i relative og absolutte værdiansættelsesmodeller, og kan derefter opdeles i fire 

kategorier, som er de kapitalværdibaserede modeller, relative værdiansættelsesmodeller, 

substans værdimodeller samt optionsmodeller. Alle modellerne er baseret på forskellige 

forudsætninger. For at vurdere kvaliteten af de forskellige værdiansættelsesmodeller, stilles de op 

imod en række kriterier, som igen kan opdeles i to. I første del opstilles de fundamentale krav, 

hvori modellens præcision og realistiske forudsætninger bliver vurderet. Anden del vedrører de 

kosmetiske krav, som igen bliver opdelt i brugervenlighed og forståelighed. De fundamentale krav 

tillægges større betydning, end de kosmetiske, da afvigelser her kan betyde unormal adfærd. 

 

En god værdiansættelsesmodel er ikke bedre en det estimerede input. Det betyder, at 

budgetteringen og kapitalomkostningerne skal være korrekte for at undgå følgefejl. En god 

værdiansættelsesmodel skal ligeledes være let forståelig og brugervenlig. Ved brugervenlig vægtes 

datatilgængligheden, samt en given models kompleksitet. Det færdige produkt skal være ligeså let 

forståeligt. Værdiestimatet skal altså skabe indsigt og være oplysende for brugeren. 

 

                                                        
104 Kilde: Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang 3. Udgave, Gjellerup 2011, s. 25-26 
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I praksis anvendes de kapitalværdibaserede og relative værdiansættelsmodeller oftest. Det er 

ligeledes mellem dem, at valget af værdiansættelsesmodellen træffes. Dette fordi IC Companys er 

going concern, og at de to andre typer, substans værdimodeller og optionsmodeller, primært 

bliver benyttet i forbindelse med likvididation af selskaber. De relative modeller benytter sig ikke 

af budgettering, og benytter lidt eller ingen information om virksomheden, men derimod en 

benchmark imod sammenlignelige selskaber. De relative modeller er ikke så dybdegående som de 

kapitalbaserede modeller, hvorfor de også fravælges. 

 

Modellen, der oftest benyttes i praksis er FCFF-modellen, der også er kendt som den indirekte 

model i DCF-modellen; Den diskonterende cash flow-model. Modellen er den mest anvendte, da 

den beregner værdien af egenkapitalen i den direkte model og måler virksomhedsværdien i den 

indirekte model. Da vi ønsker at måle virksomhedsværdien, vil vi benytte FCFF-modellens indirekte 

model. 

 

6.2 FCFF-Modellen 

Modellen anvender virksomhedens pengestrømme til værdiansættelse af virksomheden. Disse 

pengestrømme tilbagediskonteres med en diskonteringsrente, hvis formål er at afmåle de 

vægtede kapitalomkostninger i fremtidige pengestrømme. 

 

Værdien af virksomheden bliver dermed defineret, som nutidsværdien af de fremtidige 

nettobetalinger, fratrukket de førnævnte vægtede kapitalomkostninger. I praksis er modellen 

dermed uafhængig af regnskabsprincipper, idet den bygger på pengestrømme. 

 

Som nævnt i afhandlingens budgetteringsafsnit, består budgettet af fem år, hvilket vurderedes at 

være den maksimale tidshorisont, hvormed budgetteringen kan fastsættes med høj grad af 

sandsynlighed, hvorefter vi overgår til terminalperioden. Denne såkaldte budgetperiode er blevet 

fastlagt ud fra den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. 
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6.3 WACC 

Når man skal foretage en værdiansættelse, er et af de vigtigste punkter at estimere de vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldet WACC. I beregningen af værdiestimatet, er 

WACC den diskonteringsfaktor, der benyttes til at tilbagediskontere det fremtidige cash flow. Da 

WACC benyttes som diskonteringsfaktor, har udsving i WACC naturligvis en stor betydning for 

værdiansættelsen.  

 

Når vi skal bestemme vores WACC, følger der også en del usikkerhed med. Dette kan henføres til 

den risiko en virksomhed løber, i form af investeringer eller andet, for at skabe overskud på sigt. 

For at kunne skabe profit fremadrettet, kræver det dog, at selskabet henter noget 

fremmedkapital, eller benytter en del af egenkapitalen. Aktionærer og långivere er dog sjældent 

enige omkring kompensationens størrelse for at låne penge ud til projekter med en væsentlig 

risiko, hvilket bringer os tilbage til usikkerheden, da prisen for den lånte kapital er uklar, som så 

defineres igennem vores WACC. 

 

6.3.1 Kapitalstruktur 

For at finde frem til vores WACC, er vi nødt til at fastlægge kapitalstrukturen i IC Companys. 

Kapitalstrukturen er afgørende for vores WACC udregning, da denne viser, hvor stor indflydelse 

afkastkravet fra aktionærerne og långiverne har på IC Companys. Der opstår dog en udfordring, da 

det er markedsværdierne for den gældende egenkapital og nettogælden, vi skal have oplyst for at 

kunne foretage en sådan vurdering, hvilket er det vi gerne vil undersøge.  

 

Derfor tages der i stedet udgangspunkt i den bogførte egenkapital og nettogælden, hvor forholdet 

derimellem bliver holdt op i mod nettodriftsaktiverne. Analysen af kapitalstrukturen vises i figur 

6.1. 
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Figur 6.1 Opgørelse af kapitalstrukturen pr. 30. juni 2012105 

 

6.3.2 Afkastkrav106 

Ejernes afkastkrav estimeres ud fra Capital Asset Price Model (CAPM). Modellens formål er at 

finde frem til, om investorer kun betaler for en risiko, som er på samme niveau som en alternativ 

investering. CAPM kan udledes med følgende formel: 

 

          (  )      

 

ke = Ejernes afkastkrav 

rf  = Risikofri rente 

β = Beta (systematisk risiko) 

rm = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

rm - rf  = Markedets risikotillæg 
 

Af CAPM-modellen fremgår det, at det forventede afkast på egenkapitalen er lig med den risikofrie 

rente tillagt et risikotillæg, der bestemmes ved risikopræmien og virksomhedens betaværdi, der er 

en systematisk risiko. 

 

Da vi ikke ønsker at indblande inflationen og kursudsving, anvendes obligationsrenten for det 

budgetterede cash-flow. Vi vil anvende en 10-årig dansk statsobligation, da regnskabet og den 

primære drift afholdes i DKK. Den 10-årige danske statsobligation anses ligeledes for at være 

risikofri, hvorfor denne kan benyttes.107 Renten på den danske 10-årige statsobligation var pr. 30. 

juni 2012 1,46 %.108  

 
                                                        
105

 Kilde: Egen tilvirkning, Figur 6.1 Opgørelse af kapitalstrukturen pr. 30. juni 2012 
106

 Kilde: Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang 3. Udgave, Gjellerup 2011, s. 51-52 
107

 Kilde: Tim Koller et. Al., Valuation: Measuring and managing the value of companies, McKinsey & Company 2005, 
side 302 
108

 Kilde: statistikbanken.dk, http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 

Kapitalstruktur Vægt Afkastkrav Bidrag til WACC

Egenkapital 85,92% 11,89% 10,21%

Gæld 14,08% 2,00% 0,28%

WACC 10,50%
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Beta-værdien kan forklares som den systematiske risiko for en given aktie. Beta-værdien har 

indflydelse på ejernes afkastkrav. Jo højere en risiko, desto højere et afkast krav fra ejerne. Beta-

værdien er estimeret på baggrund af historisk data, hvor forskellige tidshorisonter er anvendt til at 

beregne en værdi for betakoefficienten. Afkastet for Midcap indekset, og afkastet for IC Companys 

aktien er benyttet til at beregne en værdi for beta. Af praktiske årsager anvendes afkastet på 

Midcap indekset, som anses for rimeligt at benytte. En beta-værdi på 1 afspejler risikoen for et 

gennemsnitsaktiv, hvor risikoen ved at investere i IC Companys, må antages at være højere i 

denne sammenhæng. IC Companys har en vis driftsmæssig risiko, da der er tale om en 

konjunkturfølsom virksomhed. En mere konservativ beta-værdi end den beregnede vælges i 

beregningen af WACC og sættes, til 1,1. 

 

Afkastkravet fra ejerne er på egenkapitalen 11,89 % jf. figur 6.1.  

 

6.3.3 Långivernes afkastkrav 

Långivernes afkastkrav kan estimeres ved følgende formel: 

   (     )(   ) 

 

                          

                   

                                  

                        

 

 

Som estimat for långivers afkastkrav, er den effektive rente for et statsobligations lån med en 

løbetid på 10 år (1,46 %), tillagt et specifikt risikotillæg på 1,21 %,109 i alt 2,67 %. Risikotillægget 

afspejler den risiko, der findes ved, at IC Companys ikke kan tilbagebetale sine lån, og 

kompenserer således långiverne for at påtage sig en yderligere risiko, i forhold til den risikofrie 

                                                        
109

 Kilde: IC Companys, Baseret på et gennemsnitligt risikotillæg som der tillægges IC Companys’ lån fra de primære 
banker, Danske Bank og Nordea  
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rente. Dette er vores bedste estimat for IC Companys’ lånerente, hvis lån med en løbetid på 10 år 

skulle optages i dag. 

 

6.4 Beregning af værdiansættelse 

Efter ovenstående informationer er estimeret, kan WACC beregnes ud fra følgende formel:   

 

      
  

    
      

    

    
     

 

V0
E = Markedsværdi af egenkapitalen 

V0
NFF  = Markedsværdi af nettofinansielle forpligtelser 

V0
NDA = Markedsværdi af virksomheden (V0

NDA = V0
E + V0

NFF) 

Kg = Kapitalomkostninger for gæld hvilken term vælges? 

Ke = Ejerafkastkrav 

 

Markedsværdien af egenkapitalen og de netto finansielle forpligtelser, opgøres på baggrund af 

den opgjorte kapitalstruktur, hvorfor WACC’en udregnes til: 

 

     (
             

             
         )  (

           

             
       ) 

              

 

Efter at have opstillet vores proformaregnskab, ved hjælp af vores budgetforudsætninger i bilag 

10, samt estimeret WACC’en, kan vi nu foretage vores værdiestimat af IC Companys. 

 

Vores værdiansættelse af IC Companys pr. 30.06.2012 med FCFF-modellen, vises i figur 6.2  
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Figur 6.2 Værdiansættelse af IC Companys pr. 30. juni 2012 med FCFF-modellen110 

 

 

Beregningen viser, at det estimerede proformaregnskab, og den beregnede WACC, betyder at 

værdien af egenkapitalen er på 2.612.389.000 DKK og total antal af aktier på 16.942.807 stk., 

udgør et kurstarget på 154 DKK pr. aktie. 

 

Vores kursestimat afviger derfor fra den offielle børskurs pr. 30. juni 2012, da denne kun udgør 

97,50 DKK. 111 Afvigelsen mellem den officielle børskurs, og den beregnede værdi, udgør dermed 

58 %, hvilket svarer til, at aktienen teoretisk set er undervurderet med 56,50 DKK pr. 30. juni 2012.  

 

Der kan være mange forklaringer på den voldsomme undervurdering, som enten skal findes i 

anlaysen i denne afhandling, eller i markedets vurdering af IC Companys’ potentiale. For eksempel 

kan det være, at investorernes budgetforudsætninger, er forskellige fra vores med hensyn til 

udviklingen i omsætning, WACC m.v. Disse forudsætninger vil blive nærmere undersøgt i den 

efterfølgende følsomhedsanalyse. 

 

                                                        
110 Bilag 13 Værdiansættelse af IC Companys pr. 30.juni 2012 med FCFF-modellen 
111 Kilde: IC Companys A/S, Årsrapport 2011/12 s. 50 

WACC (Fra wacc sheet) 10,50% Growth 4,00%

Værdiansættelse - FCFF-model

DKK'000 Nuværende periode Budget periode Terminal

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018->

DO 159.125 127.406 180.169 217.258 226.327 236.466 194.834

NDA 1.108.373 1.102.583 1.128.177 1.041.976 1.087.370 1.137.925 1.099.606

FCFF 133.196 154.574 303.459 180.933 185.911 233.153

Diskonteringsfaktor (1+WACC)^T 1,105 1,221 1,349 1,491 1,647

PV af FCFF 120.544 126.604 224.939 121.377 112.870

PV af FCFF til 2017/18 706.335

Terminalværdi 3.589.385

PV af terminalværdi 2.179.188

Virksomhedsværdi 2.885.523

Bogførtværdi af NFF 270.650

Værdi af egenkapital 2.614.873

Værdi af minoriteter 2.484

Værdi af egenkapital (koncern) 2.612.389

Antal aktier (i hele antal) 16.942.807

Værdi pr aktie 154
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6.5 Følsomhedsanalyse 

Det identificerede kurstarget pr. aktie, samt den samlede beregnede værdi i foregående afsnit, er 

baseret på en lang række forudsætninger. Da IC Companys og dens omverden er i konstant 

udvikling og dermed forandring, vil alle forudsætningerne og estimaterne kunne ændre karakter. 

Derfor er det vigtigt at analysere følsomheden for ændringer, i de væsentligste forudsætninger, 

som kan påvirke IC Companys. Vi har valgt at analysere følsomheden imod to nedenstående 

nøgletal: 

 

 Effekt af ændringer i WACC 

 Effekt af ændringer i Beta  

 

Nedenstående figur 6.3 viser udviklingen, ved ændring i WACC’en, sammenlignet med 

vækstfaktoren i terminalperioden. De grønne værdier viser, at kursen er over den officielle 

børskurs pr. 30. juni 2012. De røde værdier viser, at kursen er under kursen pr. 30. juni 2012.  

 
Figur 6.3 Ændring på aktieværdi ved ændring i vækst og WACC112 
 

 
 
I vores værdiansættelse tog vi udgangspunkt i en WACC på 10,50 % og det ses, at der er 

forholdsvis stor spredning, alt efter hvilken vækstfaktor, der anvendes i forbindelse med WACC’en, 

dog er alle kursmål over den officielle kurs. Tager man +/- 0,5 pct. fra vores WACC på 10,5 %, ligger 

spredningen fra 142 til 169 DKK pr. aktie. Dette betyder, at ved et halvt procentpoint højere 

WACC, ændrer kursværdien sig med -8 %. Et halvt procentpoint lavere WACC betyder en stigning i 

                                                        
112 Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 14 Følsomhedsanalyse af aktieværdi ved ændring af faktorer 

Effekt på aktie værdi ved ændring i Vækstfaktor og WACC Effekt på aktie værdi ved ændring i Vækstfaktor og WACC

Vækstfaktor i Terminalperioden Vækstfaktor i Terminalperioden

WACC 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% WACC 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

7,00% 193 226 275 357 520 1.010 7,00% 39 72 121 203 366 856

8,00% 162 185 216 263 341 497 8,00% 8 31 62 109 187 343

9,00% 139 155 176 206 251 325 9,00% -15 1 22 52 97 171

10,00% 121 133 148 169 197 240 10,00% -33 -21 -6 15 43 86

10,50% 114 124 137 154 177 211 10,50% -40 -30 -17 0 23 57

11,00% 107 116 127 142 161 188 11,00% -47 -38 -27 -12 7 34

12,00% 95 102 111 122 135 154 12,00% -59 -52 -43 -32 -19 0

13,00% 85 91 98 106 116 130 13,00% -69 -63 -56 -48 -38 -24

14,00% 77 82 87 93 101 111 14,00% -77 -72 -67 -61 -53 -43

15,00% 70 74 78 83 89 97 15,00% -84 -80 -76 -71 -65 -57

16,00% 64 67 71 75 80 86 16,00% -90 -87 -83 -79 -74 -68
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kursværdien med plus 9 %. WACC er altså meget følsom, og har en afgørende betydning for vores 

kursværdi. 

 
Nedenstående figur 6.4 viser udviklingen ved ændring i Beta’en sammenlignende med 
vækstfaktoren i terminalperioden.  
 
Figur 6.4 Ændring på aktieværdi ved ændring i vækst og Beta113 
 

 
 
Af ovenstående kan vi udlede, at der skal en større Beta-værdi til, før vores kursmål vil være lavere 

end den officielle kurs. Hvis beta-værdien ændres fra 1,1 til 1,2 falder værdien fra 154 til 140 DKK 

pr. aktie, altså et fald på 10 %. Jf. ovenstående figur 6.4, skal betaen være 1,60 før kursen kommer 

under kursen fra 30. juni 2012. Som ved vores WACC, kan vi konkludere, at vores værdiansættelse 

følsom over for ændringer i Beta’en. 

  

6.6 Delkonklusion værdiansættelse 

Værdiansættelsen af IC Companys aktien er foretaget pr. 30. juni 2012. Vi kan dermed konkludere, 

at den officielle kurs pr. 30. juni 2012 var undervurderet med 56,50 DKK. pr. aktie, eller 58 % for 

lav, da estimatet viste en aktiekurs på 154 DKK pr. aktie. Årsagen til undervurderingen kan skyldes, 

at de professionelle investorer mente, at indtjeningspotentialet hos IC Companys, er mindre end, 

hvad vi har forudsagt. Værdiansættelsen blev foretaget ved hjælp af FCFF-modellen, som 

anvender virksomhedens pengestrømme til at værdiansætte aktien. Diskonteringsfaktoren til 

                                                        
113 Kilde: Egen tilvirkning, Bilag 14 Følsomhedsanalyse af aktieværdi ved ændring af faktorer 

Effekt på aktie værdi ved ændring i Vækstfaktor og Beta Effekt på aktie værdi ved ændring i Vækstfaktor og Beta

Vækstfaktor i Terminalperioden Vækstfaktor i Terminalperioden

Beta 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Beta 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

0,70% 190 221 268 357 494 917 0,70% 36 67 114 203 340 763

0,80% 165 188 221 263 354 525 0,80% 11 34 67 109 200 371

0,90% 146 163 187 221 273 365 0,90% -8 9 33 67 119 211

1,00% 130 144 162 186 222 278 1,00% -24 -10 8 32 68 124

1,10% 114 124 137 154 177 211 1,10% -40 -30 -17 0 23 57

1,20% 106 115 126 140 159 185 1,20% -48 -39 -28 -14 5 31

1,30% 96 104 113 124 138 158 1,30% -58 -50 -41 -30 -16 4

1,40% 88 94 102 111 122 137 1,40% -66 -60 -52 -43 -32 -17

1,50% 81 86 92 100 109 121 1,50% -73 -68 -62 -54 -45 -33

1,60% 75 79 85 91 98 107 1,60% -79 -75 -69 -63 -56 -47

1,70% 70 73 78 83 89 96 1,70% -84 -81 -76 -71 -65 -58
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beregningen blev fastsat til 10,50 %. Kapitalstrukturen for IC Companys på 85,92/14,08 blev 

fastholdt på baggrund af markedsværdien af egenkapitalen og de nettofinansielle forpligtelser, 

hentet fra den reformulerede balance i 2011/12. Mange af faktorerne til beregningen af WACC’en, 

er baseret på historiske data, såsom beta, kapitalstruktur og markedsrisikopræmien, hvilket 

betyder, at WACC’en er svær at fastsætte. 

 

Ud fra følsomhedsanalysen kan det konkluderes, at ændringer i WACC og Beta har en væsentlig 

betydning for aktiekursen.  
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7. Konklusion 

 

Formålet med denne afhandling er at estimere værdien af IC Companys A/S pr. 30. juni 2012, og 

om hvorvidt der er tale om en over- eller en undervurdering af aktiekursen. Den samlede værdi af 

egenkapitalen i IC Companys, er med afsæt i en strategisk analyse, regnskabsanalyse, budgettering 

og værdiansættelse, estimeret til 2.612 mio. DKK. Denne virksomhedsværdi giver en kurs på 154 

DKK pr. aktie.  

 

Det kan konkluderes, at kursen på IC Companys pr. den 30. juni 2012 på 154 DKK pr. aktie var 

undervurderet med 56,50 DKK, hvilket svarer til 58 % og således kan det konkluderes, at IC 

Companys pr. 30. juni 2012 udviser et fremtidigt strategisk og økonomiske potentiale, der er 

større end markedet indregnede på daværende tidspunkt. 

 

Strategisk analyse: 

Ved hjælp af værdikædeanalysen fandt vi frem til IC Companys’ kernekompetencer, som blev 

defineret som, brandværdi, evnen til at researche markedet og spotte nye trends, samt 

virksomhedens mangeårige erfaring indenfor sourcing. Bostonmodellen kortlagde IC Companys’ 

brand portfølje, hvor det blev klart, at premium segmentet med Peak Performance, Tiger of 

Sweden og By Malene Birger, som henholdsvis cash cow og stars, skal genere størstedelen af de 

fremtidige pengestrømme. Det blev ligeledes konkluderet, at IC Companys bør skille sig af med 

Jackpot og Cottonfield og konsolidere de øvrige brands. 

 

De eksterne faktorer med størst indflydelse på IC Companys blev defineret til at være de 

svingende konjunkturer, samt valutarisicien forbundet med indkøb af USD. Internethandel er 

ligeledes med til at sætte priserne under pres og dermed indtjeningen.  

 

Regnskabsanalyse: 

Til regnskabsanalysen er årsrapporterne for perioden 2007/08-2011/12 benyttet. Formålet med 

regnskabsanalysen var at klarlægge IC Companys' evne til at skabe værdi til sine aktionærer, samt 
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hvorledes virksomheden håndterer de driftsmæssige og finansielle risici, der er forbundet med 

driften. Herefter er der foretaget reformuleringer af egenkapitalopgørelser, resultatsopgørelser 

samt balance. De reformulerede opgørelser bringer os videre til rentabilitetsanalysen. 

 

IC Companys’ rentabilitet blev herefter analyseret ved brug af den Udvidede Dupont-model. 

Gennem analyseperioden har egenkapital forrentningen, ROE, svinget mellem 10–30 %. En 

dekomponering af egenkapitalen viste, at udviklingen af ROE har fulgt udviklingen i 

afkastningsgraden ROIC, og dermed fulgt udviklingen i overskudsgraden OG. Regnskabsanalysen 

viste os, at afkastningsgraden er steget fra 10,7 % i 2008/09 til 23,9 % i 2009/10. Samtidig med at 

egenkapital forrentningen og overskudsgraden har ændret sig henholdsvis fra 11,8 % til 2,3 % og 

3,3 % til 7,2 %. Ændringen i overskudsgraden skyldes primært finanskrisen og den medfølgende 

lavkonjuktur. 

 

Den finansielle gearing for IC Companys, steg gennem analyseperioden fra 14,7 % til 32,4 % i 

2011/12. Hvilket bl.a. skyldes, at IC Companys har gennemgået en stigning i fremmedfinansiering i 

forhold til egenkapitalen. 

 

IC Companys har en vis driftsmæssig risiko, da der er tale om en konjunkturfølsom virksomhed. 

Samtidig har IC Companys dog en lav driftsmæssig gearing, og en stor mængde let omsættelige 

aktiver, hvilket mindsker den driftsmæssige risiko. Samtidig er IC Companys stærkt diversificeret 

på adskillige markeder og adskillige brands, hvilket yderligere mindsker den driftsmæssige risiko. 

IC Companys’ finansielle risiko anses som værende middel, da virksomheden har en vis finansiel 

gearing, men den finansielle risiko mindskes ved IC Companys’ store andel af likvide aktiver. Den 

samlede risiko for IC Companys vurderes til at være middel. 

 

Værdiansættelse: 

På baggrund af de i afhandlingen konkluderede analyser, blev der opsat en række 

budgetforudsætninger i form af værdidrivere, der i et proformaregnskab blev værdiansat ved 

hjælp af FCFF-modellen. Heraf blev værdien af IC Companys’ egenkapital bregnet til 2.612 mio. 

DKK. Det giver en estimeret kursværdi på 154 DKK pr. aktie, således at IC Companys aktien pr. 30. 
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juni 2012, var undervurderet med 56,50 DKK pr. aktie, hvilket svarer til 58 %, idet den officielle 

børsslutkursværdi var 97,50 DKK pr. aktie.  

 

Dermed kan det konkluderes, at IC Companys aktien enten afspejler et indtjeningspotentiale, eller 

at markedets forventninger er anderledes, end det konkluderede i analyserne i denne afhandling. 

 

Grundet forskellen i den officielle børskurs og den estimerede værdi, er det analyseret, hvorledes 

ændringer i væsentlige forudsætninger påvirker den estimerede værdi pr. 30. juni 2012, hvorfor 

det var hensigtsmæssigt at udføre en følsomhedsanalyse for at perspektivere den estimerede 

værdi pr. aktie. Ved en undersøgelse af de væsentligste forudsætninger bag værdiansættelsen 

blev det fastlagt, at særligt ændringer i den benyttede WACC samt terminalvækst faktoren har 

effekt på værdien af egenkapitalen, og dermed på aktiekursen. Ændringer i WACC'en og beta’en er 

mere følsomme end ændringer af den terminalvækst faktor.   
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9. Bilagsoversigt 

 

Bilag 

1. Årsrapport for 2007/08 til 2011/12 (Egenkapitalopgørelse) 

2. Årsrapport for 2007/08 til 2011/12 (Resultatopgørelse) 

3. Årsrapport for 2007/08 til 2011/12 (Balance) 

4. Årsrapport for 2007/08 til 2011/12 (Pengestrømsopgørelse) 

5. Reformuleret egenkapitalopgørelse 

6. Reformuleret resultatopgørelse 

7. Reformuleret balance 

8. Rentabilitetsanalyse 

9. Budget forudsætning af IC Companys 

10. Budgettering til Proformaregnskaber 

11. Proformaregnskaber 

12. Forudsætning og beregning af WACC 

13. Værdiansættelsen IC Companys 30. juni 2012 - FCFF-model     
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10. Ordliste 

Ord og formelforklaring 
 
Driftsaktiver      DA 
Finansielle aktiver     FA 
Driftsforpligtigelser     DF 
Finansielle forpligtigelser    FF 
Egenkapital       EK 
Netto driftsaktiver (investeret kapital)   NDA = DA - DF 
Netto finansielle aktiver     NFA = FA -FF 
Netto finansielle forpligtelser    NFF = FF - FA 
 
Driftsoverskud (efter skat)     DO 
Finansielle indtægter (efter skat)    FI 
Finansielle omkostninger (efter skat)   FO 
Netto finansielle indtægter (efter skat)   NFI = FI - FO 
Netto finansielle omkostninger (efter skat)   NFO = FO - FI 
 
Egenkapitalens forrentning (ROE)   = Totalindkomst/ Gns. egenkapital 
       
Afkast på netto driftsaktiver(ROIC)  = Driftsoverskud (efter skat)/ Gns. netto 

driftaktiver (inv. kap.) 
 

Finansiel gearing(FGEAR)   = Gns. netto driftaktiver (inv. kap.)/Gns.  
Egenkapital 

 
  Netto finansielle omk. i procent (r) = Netto finansielle omk. (efter skat)/Gns. 

nettofinansielle forpligt. 
 
SPREAD       (ROIC - r) 
 
Overskudsgrad(OG)     = DO/Omsætningen 
 
Omsætningshastighed(AOH)    = Omsætning/Gns. NDA 
 
Overskudsgrad fra andet driftsoverksud(OG(salg))  = Andet DO/Omsætning 
 
Kapitalomkostninger fra driften (vejede gns. Kapitalomk.)  WACC 
 
Risikofri rente       Rf 
 
Diskonteret cash flow model     DCF 



Regnskabsanalyse Egenkapitalopgørelse Bilag 1

BILAG 1

OFFICIEL EGENKAPITALOPGØRELSE

Officiel egenkapitalopgørelse

Mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Egenkapital pr. 1.7 (Primo) 567              474              509              747              743              

Valutakursregulering af dattervirksomheder -13               -58               54                -4                 11                

Gevinst på afledte finansielle instrumenter
indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 6                  26                58                2                  56                

Tab på afledte finansielle instrumenter
indgået til sikring af fremtidige pengestrømme -38               -0                 -57               -68               -38               

Skat af egenkapitalbevægelser 10                13                -               -               -               

Nettogevinster indregnet direkte 
på egenkapitalen -35               -20               55                -70               29                

Gevinst overført til resultatopgørelsen -3                 -6                 -26               -58               -2                 

Tab overført til resultatopgørelsen 10                38                0                  57                68                

Årets resultat 224              109              236              246              89                

Skat af anden totalindkomst -2                 -8                 -16               10                -28               

Totalindkomst 193              114              249              186              157              

Kapitalnedsættelse -               -               -               -               -               

Transaktioner mellem majoritet og minoriteter -               1                  -               -               -               

Aktietilbagekøb -238             -13               -11               -13               -               

Udbetalt udbytte -74               -70               -6                 -73               -77               

Aktiebaseret vederlæggelse 6                  4                  5                  8                  8                  

Udnyttelse af aktieoptioner / warrants 26                -               -               3                  -               

Skat af egenkapitalbevægelser -7                 -               -               -               -               

andre transaktioner med aktionærerne -               -               -               -115             -               

Egenkapitalbevægelser -93               36                238              -5                 88                

Egenkapital pr 30.06 (Ultimo) 474              509              747              743              831              

Totalindkomsten fordeles således:

Aktionærer i IC Companys A/S 188              106              243              182              156              

Minoritetsinteresser 5                  8                  6                  4                  1                  

I alt 193              114              249              186              157              



Regnskabsanalyse Resultatopgørelse Bilag 2

BILAG 2

OFFICIEL RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse

Mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Nettoomsætning 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 3.819,1

Vareforbrug -1.478,4 -1.464,7 -1.370,9 -1.603,8 -1.664,8

Driftsindtægter 2.258,8 2.135,9 2.124,4 2.321,6 2.154,3

Andre eksterne omkostninger -871,0 -909,5 -785,2 -867,4 -906,3

Personaleomkostninger -931,2 -928,1 -927,0 -1.016,4 -999,7

Andre driftsindtægter og -omkostninger 5,5 10,5 8,5 10,8

Af- og nedskrivninger -112,8 -146,7 -129,6 -125,0 -128,7

Driftsomkostninger -1.909,5 -1.973,8 -1.841,8 -2.000,3 -2.023,9

Resultat af primær drift (EBIT) 349,3 162,1 282,6 321,3 130,4

Finansielle indtægter 13,2 31,5 13,7 7,4 35,7

Finansielle omkostninger -45,1 -42,3 -18,9 -20,8 -36,4

Resultat før skat (EBT) 317,4 151,3 277,4 307,9 129,7

Skat af årets resultat -93,4 -42,1 -41,6 -61,6 -40,3

Årets resultat (EAT) 224,0 109,2 235,8 246,3 89,4

Resultatdisponering

Aktionærer i IC Companys A/S 218,7 101,5 229,7 242,6 88,1

Minoritetsinteresser 5,3 7,7 6,1 3,7 1,3

Årets resultat 224,0 109,2 235,8 246,3 89,4



Regnskabsanalyse Balance Bilag 3

BILAG 3

OFFICIEL BALANCE

Officiel balance

Mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Aktiver

Langfristede aktiver

Koncern goodwill 198,2           178,8           194,3           199,4           205,1           

Software og IT systemer 30,5             21,5             21,4             28,5             48,5             

Varemærkerettigheder 0,2               0,1               0,1               0,1               -               

Lejerettigheder 22,5             19,8             19,6             20,5             17,5             

IT systemer under udvikling 1,0               -               13,6             13,8             9,5               

Imaterielle anlægsaktiver i alt 252,4           220,2           249,0           262,3           280,6           

Grunde & bygninger 174,6           167,3           161,5           155,0           151,7           

Indretning af lejede lokaler 108,0           124,5           132,5           118,0           97,7             

Driftsmateriel og inventar 129,8           119,6           106,9           96,6             86,0             

Materielle aktiver under opførelse 11,5             7,7               7,5               5,9               2,5               

Materielle anlægsaktiver i alt 423,9           419,1           408,4           375,5           337,9           

Andre langfristede aktiver

Finansielle aktiver 25,6             35,4             36,0             33,8             40,3             

Udskudte skatteaktiver 123,9           129,0           99,9             99,0             64,1             

Andre langfristede aktiver i alt 149,5           164,4           135,9           132,8           104,4           

Langfristede anlægsaktiver i alt 825,8           803,7           793,3           770,6           722,9           

Kortfristede aktiver

Råvarer og hjælpematerialer 35,3             26,8             22,0             30,4             42,3             

Færdigvarer og handelsvarer 361,7           287,5           279,9           355,0           341,0           

Svømmende varer 135,4           125,3           126,8           171,1           145,2           

Varebeholdninger i alt 532,4           439,6           428,7           556,5           528,5           

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296,7           257,6           262,1           358,0           391,9           

Tilgodehavende selskabsskat 1,6               48,3             30,2             35,2             34,8             

Andre tilgodehavender 35,0             61,2             55,8             45,4             137,4           

Periodeafgrænsningsposter 108,8           92,1             104,7           106,8           109,4           

Tilgodehavender ialt 442,1           459,2           452,8           545,4           673,5           

Likvide beholdninger 132,0           82,2             71,9             53,8             82,6             

Kortfristede omsætningsaktiver ialt 1.106,5        981,0           953,4           1.155,7        1.284,6        

Aktiver i alt 1.932,3        1.784,7        1.746,7        1.926,3        2.007,5        

Officiel balance

Mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Passiver

Egenkapital

Aktiekapital 179,2           169,4           169,4           169,4           169,4           

Reserve for sikringstransaktioner -22,1            21,2             2,4               -47,7            15,9             

Reserve for valutakursregulering -23,9            -62,5            -30,4            -40,6            -36,1            

Overført resultat * 331,8           367,5           591,9           657,5           679,5           

Minoritetsinteresser 8,5               13,5             13,9             4,1               1,9               

Egenkapital i alt 473,5           509,1           747,2           742,7           830,6           

Forpligtelser

Udskudt skatteforpligtelser 44,9             39,3             47,5             56,3             52,2             

Pensionsforpligtelser 5,7               4,6               6,9               5,8               12,9             

Hensatte forpligtelser -               10,9             2,2               -               7,1               

Andre gældsforpligtelser -               -               -               44,0             34,6             

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 168,0           168,0           140,0           140,0           140,0           

Langfristede forpligtigelser i alt 218,6           222,8           196,6           246,1           246,8           

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 603,0           447,3           175,3           224,7           190,7           

Leverandører af varer og tjenesteydelser 313,8           291,7           354,8           348,9           396,5           

Selskabsskat 45,4             63,7             12,3             10,2             19,0             

Andre gældsforpligtelser 278,0           250,1           260,5           353,8           323,9           

Kortfristet gæld 1.240,2        1.052,8        802,9           937,6           930,1           

Forpligtelser i alt 1.458,8        1.275,6        999,5           1.183,7        1.176,9        

Passiver i alt 1.932,3        1.784,7        1.746,7        1.926,4        2.007,5        



Regnskabsanalyse Pengestrømsopgørelse Bilag 4

BILAG 4

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Officiel pengestrømsopgørelse

Mio DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

Resultat af primær drift 349,3           162,1           282,6           321,3           130,4           

Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab ved salg af langfristede aktiver112,8           146,7           129,6           130,2           128,7           

Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 6,2               3,5               5,3               7,7               -7,7              

Andre reguleringer -9,4              -29,2            23,5             11,5             13,2             

Ændring i arbejdsskapital -32,7            133,5           51,0             -235,5          31,2             

Pengestrømme fra primær drift 426,2           416,6           492,0           235,2           295,8           

Modtagne finansielle indtægter 12,9             31,5             18,6             23,0             11,6             

Betalte finansielle udgifter -45,3            -42,3            -27,2            -29,5            -19,5            

Pengestrømme fra drift 393,8           405,8           483,4           228,7           287,9           

Betalt selskabsskat -53,8            -70,7            -59,0            -49,0            -29,5            

Pengestrømme fra driftsaktiviter i alt 340,0           335,1           424,4           179,7           258,4           

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

Salg af aktiviteter -               10,5             -               -               -               

Investeringer i immaterielle aktiver -26,7            -13,2            -31,9            -23,0            -34,3            

Investeringer i materielle aktiver -113,9          -129,5          -92,1            -79,3            -71,5            

Ændring i deposita og andre finansielle aktiver -1,2              -9,7              -0,6              -3,5              -4,9              

Køb og salg af øvrige langfristede aktiver 3,4               6,1               2,1               2,6               2,5               

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt -138,4          -135,8          -122,5          -103,2          -108,2          

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 201,6           199,3           301,9           76,5             150,2           

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter

Provenu ved udnyttelse af aktieincitamentsprogrammer 26,4             -               -               -               -               

Provenu ved optagelse af langfristede finansielle forpligtelser -               -               140,0           -               -               

Indfrielse af langfristede finansielle forpligtelser -               -               -168,0          -               -               

Andre transaktioner med aktionærerne -               -               -               -56,8            -9,4              

Aktietilbagekøb -237,8          -13,1            -10,6            -13,0            -               

Udbetalt udbytte -73,9            -69,9            -5,7              -73,0            -77,3            

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt -285,3          -83,0            -44,3            -142,8          -86,7            

Ændring i Likvider -83,7            116,3           257,6           -66,3            63,5             

Likvider

Likvider pr. 1.juli -389,6          -471,0          -365,1          -103,4          -170,9          

Valutakursregulering af likvider pr. 1. juli 2,3               -10,4            4,1               -1,2              -0,7              

Ændring i likvider -83,7            116,3           257,6           -66,3            63,5             

Likvider pr. 30. juni -471,0          -365,1          -103,4          -170,9          -108,1          



Regnskabsanalyse Reformuleret egenkapitalopgørelse Bilag 5

BILAG 5

REFORMULERET EGENKAPITALOPGØRELSE

Reformuleret egenkapitalopgørelse

Mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Egenkapital pr. 1.7 (Primo) 561,3           465,8           503,0           743,5            741,4             

Transaktioner med ejerne

   Betalt udbytte til aktionærer -73,9            -69,9            -5,7              -73,0             -77,3              

   Erhvervelse af egne kapitalandele -237,8          -13,1            -10,6            -13,0             -                 

I alt -311,7          -83,0            -16,3            -86,0             -77,3              

Totalindkomst

   Årets resultat 224,0           109,2           235,8           246,3            89,4               

   Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder -13,2            -58,4            54,3             -3,5               10,8               

   Regulering af finansielle instrumenter -17,4            63,1             -41,0            -56,8             57,2               

   Overført

I alt 193,4           113,9           249,1           186,0            157,4             

EK Saldo før minoritetsinteresser pr. 30.06 (Ultimo) 443,0           496,7           735,8           843,5            821,5             

Note:

Ultimosaldoen i den reformulerede egenkapitalopgørelse

er beregnet som følger:

Rapporteret saldo 468,2           500,2           741,1           854,2            829,2             

Aktiebaseret vederlæggelse 25,2             3,5               5,3               10,7              7,7                 

443,0           496,7           735,8           843,5            821,5             



Regnskabsanalyse Reformuleret resultatopgørelse Bilag 6

BILAG 6

REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE

Reformuleret resultatopgørelse

Mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Nettoomsætning 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 3.819,1

Vareforbrug -1.478,4 -1.464,7 -1.370,9 -1.603,8 -1.664,8

Andre eksterne omkostninger -871,0 -909,5 -785,2 -867,4 -906,3

   Personaleomkostninger -931,2 -928,1 -927,0 -1.016,4 -999,7

   Af- og nedskrivninger -112,8 -146,7 -129,6 -125,0 -128,7

Driftsoverskud fra salg før skat 343,8 151,6 282,6 312,8 119,6

Skat herpå

   Skat af årets resultat 93,4 42,1 41,6 61,6 40,3

   +skattefordel 8,0 2,7 1,3 3,4 0,2

   -skat allokeret til andet driftoverskud 1,2 2,2 0,0 2,0 3,0

I alt påvirkning fra skat 102,6 47,0 42,9 67,0 43,5

Driftoverskud fra salg efter skat 241,3 104,7 239,7 245,9 76,1

Andet driftoverskud

Andre driftindtægter 5,5 10,5 0,0 8,5 10,8

Kursgevinst, valuta 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2

Kurstab, valuta -0,8 -1,9 0,0 -0,5 0,0

Andet driftsoverskud før skat 4,7 8,6 0,1 8,0 12,0

   Skat herpå -1,2 -2,2 0,0 -2,0 -3,0

Andet driftsoverskud efter skat 5,9 10,8 0,1 10,0 15,0

Afkast af associerede virksomheder efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Reguleringer af finansielle instrumenter efter skat -17,4 63,1 -41,0 -56,8 57,2

Valutakursregulering datterselskaber efter skat -13,2 -58,4 54,3 -3,5 10,8

Andet driftsoverskud i alt -24,7 15,5 13,4 -50,3 83,0

Totalindkomst fra driften 216,5 120,1 253,1 195,6 159,1

Finansielle omkostninger -45,1 31,5 13,7 7,4 -36,4

Finansielle indtægter 13,2 -42,3 -18,9 -20,8 35,7

Finansielle poster, total -31,9 -10,8 -5,2 -13,4 -0,7

Skatteffekt -8,0 -2,7 -1,3 -3,4 -0,2

Nettofinansielle omkostninger efter skat -23,9 -8,1 -3,9 -10,1 -0,5

Koncernresultat 240,5 128,2 257,0 205,6 158,6

Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet 5,3 7,7 6,1 3,7 1,3

Totalindkomst 235,2 120,5 250,9 201,9 157,3

Totalindkomst iflg EK 193,4 113,9 249,1 186,0 157,4

Afvigelser 41,7 6,6 1,8 15,9 -0,1



Regnskabsanalyse Reformuleret balance Bilag 7

BILAG 7

REFORMULERET BALANCE

Reformuleret balance

Mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Driftsaktiver

Koncern goodwill 198,2            178,8              194,3              199,4              205,1              

Software og IT systemer 30,5              21,5                21,4                28,5                48,5                

Varemærkerettigheder 0,2                0,1                  0,1                  0,1                  -                  

Lejerettigheder 22,5              19,8                19,6                20,5                17,5                

IT systemer under udvikling 1,0                -                  13,6                13,8                9,5                  

Grunde & bygninger 174,6            167,3              161,5              155,0              151,7              

Indretning af lejede lokaler 108,0            124,5              132,5              118,0              97,7                

Driftsmateriel og inventar 129,8            119,6              106,9              96,6                86,0                

Materielle aktiver under opførelse 11,5              7,7                  7,5                  5,9                  2,5                  

Finansielle aktiver 25,6              35,4                36,0                33,8                40,3                

Udskudte skatteaktiver 123,9            129,0              99,9                99,0                64,1                

Varebeholdninger 532,4            439,6              428,7              556,5              528,5              

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296,7            257,6              262,1              358,0              391,9              

Tilgodehavende selskabsskat 1,6                48,3                30,2                35,2                34,8                

Andre tilgodehavender 35,0              61,2                55,8                45,4                137,4              

Periodeafgrænsningsposter 108,8            92,1                104,7              106,8              109,4              

Driftslikviditet 37,4              36,0                35,0                39,3                38,2                

Driftsaktiver i alt (DA) 1.837,7         1.738,5           1.709,8           1.911,8           1.963,1           

Driftsforpligtelser

Udskudt skatteforpligtelser 44,9              39,3                47,5                56,3                52,2                

Pensionsforpligtelser 5,7                4,6                  6,9                  5,8                  12,9                

Leverandører af varer og tjenesteydelser 313,8            291,7              354,8              348,9              396,5              

Selskabsskat 45,4              63,7                12,3                10,2                19,0                

Anden gæld -                -                  -                  44,0                34,6                

Andre hensatte forpligtelser 278,0            250,1              260,5              353,8              323,9              

Driftgæld i alt (DF) 687,8            649,4              682,0              819,0              839,1              

Nettodriftsaktiver (NDA) 1.149,9         1.089,1           1.027,8           1.092,8           1.124,0           

Netto finansielle forpligtelser (NFF)

Likvide beholdninger -132,0           -82,2               -71,9               -53,8               -82,6               

Gæld til kreditinstitutter 278,0            250,1              260,5              353,8              323,9              

Netto finansielle forpligtelser /  aktiver (-) 146,0            167,9              188,6              300,0              241,3              

Egenkapital i alt 1.003,9         921,2              839,2              792,8              882,7              

Minoritetsinteresser 8,5                13,5                13,9                4,1                  1,9                  

Egenkapital ex minoritetsinteresser 995,4            907,7              825,3              788,7              880,8              

Gennemsnitstal 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

NDA 1.149,9         1.119,5           1.058,4           1.060,3           1.108,4           

NFF * 146,0            157,0              178,3              244,3              270,7              

EK 1.003,9         962,5              880,2              816,0              837,7              

EK excl. Min. Interesser 995,4            951,5              866,5              807,0              834,7              

DF 687,8            668,6              665,7              750,5              829,1              

DA 1.837,7         1.788,1           1.724,1           1.810,8           1.937,4           

Anlægskapital 676,3            657,8              648,4              647,6              628,2              

Arbejdsdriftkapital 473,6            461,7              410,1              412,7              480,2              



Regnskabsanalyse Rentabilitetsanalyse Bilag 8

BILAG 8

Rentabilitetsanalyse

Rentabilitetsmål

2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

Niveau 1

ROE 19,3% 11,8% 28,3% 22,8% 18,8%

ROIC 18,8% 10,7% 23,9% 18,4% 14,4%

Drivere for finansiel gearing

Fgear 14,7% 16,5% 20,6% 30,3% 32,4%

r -16,4% -5,2% -2,2% -4,1% -0,2%

Spread 35,2% 15,9% 26,1% 22,6% 14,6%

Niveau 2

2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

ROIC 18,8% 10,7% 23,9% 18,4% 14,4%

Drivere bag ROIC

OG 5,8% 3,3% 7,2% 5,0% 4,2%

AOH 3,25 3,22 3,30 3,70 3,45

Niveau 3

2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12

OG drivere i %

OG - Salg før skat 9,2% 4,2% 8,1% 8,0% 3,1%

 - Skatteomkostning 2,7% 1,3% 1,2% 1,7% 1,1%

OG - Salg efter skat 6,5% 2,9% 6,9% 6,3% 2,0%

 + OG - Andre poster (0,7)% 0,4% 0,4% (1,3)% 2,2%

OG 5,8% 3,3% 7,2% 5,0% 4,2%

- - - - -

Effektiv skatte % 29,8% 31,0% 15,2% 21,4% 36,4%

AOH-drivere

Immatrielle anlægsaktiver 0,07 0,07 0,08 0,07 0,04

Materielle anlægsaktiver 0,11 0,11 0,11 0,09 0,05

Finansielle anlægsaktiver 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02

Varebeholdninger 0,13 0,12 0,14 0,14 0,07

Tilgodehavender fra salg 0,07 0,07 0,09 0,10 0,06

Andre driftsaktiver 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05

0,47 0,47 0,51 0,49 0,30

 - Hensættelser 0,08 0,08 0,10 0,10 0,07

 - Leverandører varer&Tjenesteydelser 0,08 0,09 0,10 0,09 0,06

 - Andre driftforpligtelser 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

0,29 0,29 0,30 0,28 0,14

1/ AOH 0,31 0,31 0,30 0,27 0,29



Budgettering Budget forudsætning Bilag 9

Bilag 9

BUDGET FORUDSÆTNING AF IC COMPANYS

Note Mio. DKK 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Gennemsnit 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Gennemsnit 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E

3 NETTOOMSÆTNING 3.737,2       3.621,1      3.495,3       3.925,4       3.819,1      3.719,6          -3,1% -3,5% 12,3% -2,7% 0,8% 3.704,5           3.790,5       3.500,9      3.653,4       3.823,3       

Vareforbrug -1.478,4         -1.464,7        -1.370,9         -1.603,8         -1.664,8        -1.516,5            -0,9% -6,4% 17,0% 3,8% 3,4% -1.559,6             -1.544,1         -1.426,1        -1.488,2         -1.557,4         

BRUTTORESULTAT 2.258,8       2.156,4      2.124,4       2.321,6       2.154,3      2.203,1          -4,5% -1,5% 9,3% -7,2% -1,0% 2.144,9           2.246,4       2.074,8      2.165,2       2.265,8       

5 Andre eksterne omkostninger -871,0            -909,5           -785,2            -867,4            -906,3           -867,9               4,4% -13,7% 10,5% 4,5% 1,4% -879,8                -884,8            -782,2           -816,3            -854,2            

4 Personaleomkostninger -931,2            -948,6           -927,0            -1.016,4         -999,7           -964,6               1,9% -2,3% 9,6% -1,6% 1,9% -961,0                -983,3            -873,2           -911,2            -953,6            

6 Andre driftsindtægter og - omkostninger 5,5                  10,5              -                  8,5                  10,8              7,1                     90,9% -100,0% 27,1% 6,0% 6,9                      7,1                 6,6                 6,8                 7,2                  

11 Af- og nedskrivninger -112,8            -146,7           -129,6            -125,0            -128,7           -128,6               30,1% -11,7% -3,5% 3,0% 4,5% -128,4                -131,4            -121,4           -126,6            -132,5            

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 349,3           162,1         282,6           321,3           130,4         249,1             -53,6% 74,3% 13,7% -59,4% -6,2% 182,6              254,0          304,6         317,9          332,7           

7 Finansielle indtægter 13,2                31,5              13,7                7,4                  35,7              20,3                  138,6% -56,5% -46,0% 382,4% 104,6% 20,3                    21,2               22,2              23,3               24,3                

7 Finansielle omkostninger -45,1               -42,3             -18,9               -20,8               -36,4             -32,7                 -6,2% -55,3% 10,1% 75,0% 5,9% -32,7                   -34,6              -36,7             -38,8              -41,1               

RESULTAT FØR SKAT 317,4           151,3         277,4           307,9           129,7         236,7             -52,3% 83,3% 11,0% -57,9% -4,0% 170,2              240,6          290,2         302,4          315,9           

8 Skat af periodens resultat -93,4               -42,1             -41,6               -61,6               -40,3             -55,8                 -54,9% -1,2% 48,1% -34,6% -10,7% -42,6                   -60,2              -72,6             -75,6              -79,0               

PERIODENS RESULTAT 224,0           109,2         235,8           246,3           89,4            180,9             -51,3% 115,9% 4,5% -63,7% 1,4% 127,7              180,5          217,7         226,8          236,9           

RESULTATET FORDELER SIG SÅLEDES:

Aktionærer i IC Companys A/S 218,7             101,5            229,7             242,6             88,1              176,1                -53,6% 126,3% 5,6% -63,7% 3,7% 125,8                 177,8             214,4            223,4             233,5             

Minoritetsinteresser 5,3                  7,7                 6,1                  3,7                  1,3                 4,8                     45,3% -20,8% -39,3% -64,4% -19,8% 1,9                      2,7                 3,2                 3,3                 3,5                  

PERIODENS RESULTAT 224,0           109,2         235,8           246,3           89,4            180,9             -51,3% 115,9% 4,5% -63,7% 1,4% 127,7              180,5          217,7         226,8          236,9           

RESULTAT PR. AKTIE

9 Resultat pr. aktie, DKK 12,6                6,1                 13,9                14,8                5,4                 10,6                  -51,6% 127,9% 6,5% -63,7% 4,8% 7,5 10,7 12,8 13,4 14,0

9 Udvandet resultat pr. aktie, DKK 12,6                6,1                 13,9                14,7                5,4                 10,5                  -51,6% 127,9% 5,8% -63,5% 4,6% 7,4                      10,5               12,7              13,2               13,8                

Bruttoavance 60,4% 59,6% 60,8% 59,1% 56,4% 59,3% 57,9% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3%

Andre eks omk 23,3% 25,1% 22,5% 22,1% 23,7% 23,3% 23,8% 23,3% 22,3% 22,3% 22,3%

Pers omk 24,9% 26,2% 26,5% 25,9% 26,2% 25,9% 25,9% 25,9% 24,9% 24,9% 24,9%

Andre driftsindtægter og omkostninger -0,1% -0,3% 0,0% -0,2% -0,3% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%

af- og nedskrivninger 3,0% 4,1% 3,7% 3,2% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

OG p 3,8% 5,2% 6,8% 6,8% 6,8%

OG a -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2%

Låne rente 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25%

Gennemsnit sidste 5 år

2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E

Tiger of Sweden TOS 7,3% 488,0            435,0             476,0             563,0            633,0        -10,9% 9,4% 18,3% 12,4% 7,3% 679,3           729,0           782,4                839,7           901,1        

By Malene Birger BMB 12,9% 172,0            197,0             196,0             264,0            272,0        14,5% -0,5% 34,7% 3,0% 12,9% 307,2           346,9           391,8                442,5           499,8        

Peak Performance PP 2,2% 892,0            941,0             915,0             977,0            971,0        5,5% -2,8% 6,8% -0,6% 2,2% 992,6           1.014,7        1.037,2             1.060,3        1.083,8     

Designers Remix DRC 8,2% 65,0              76,0                74,0                91,0              87,0          16,9% -2,6% 23,0% -4,4% 8,2% 94,1             101,9           110,3                119,3           129,1        

InWear IW -8,2% 542,0            413,0             359,0             404,0            370,0        -23,8% -13,1% 12,5% -8,4% -8,2% 339,7           311,9           286,3                262,9           241,4        

Martinique MAT -1,0% 295,0            277,0             260,0             289,0            280,0        -6,1% -6,1% 11,2% -3,1% -1,0% 277,1           274,2           271,3                268,4           265,6        

Part Two PT 2,9% 224,0            243,0             254,0             272,0            249,0        8,5% 4,5% 7,1% -8,5% 2,9% 256,2           263,7           271,4                279,3           287,4        

Jackpot JP -5,2% 454,0            413,0             398,0             426,0            362,0        -9,0% -3,6% 7,0% -15,0% -5,2% 343,3           325,6           -                     -               -             

Cottenfield CF -13,7% 307,0            267,0             197,0             203,0            165,0        -13,0% -26,2% 3,0% -18,7% -13,7% 142,3           122,8           -                     -               -             

Saint Tropez STZ 10,0% 153,0            179,0             244,0             320,0            305,0        17,0% 36,3% 31,1% -4,7% 19,9% 335,4           368,9           405,6                446,1           490,6        

Soaked in Luxury SIL -1,9% 105,0            117,0             87,0                74,0              90,0          11,4% -25,6% -14,9% 21,6% -1,9% 88,3             86,6             85,0                  83,4             81,8          

Andre 40,2              63,1                35,3                42,4              35,1          57,0% -44,1% 20,1% -17,2% 4,0% 43,2             43,2             43,2                  43,2             43,2          

3.737,2         3.621,1          3.495,3          3.925,4         3.819,1     3.898,8        3.989,3        3.684,5             3.845,0        4.023,8     

2,1% 2,3% -7,6% 4,4% 4,6%

Fremtidig salgsvækst

Udvikling i %

Historisk vækstHistorisk omsætning
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Forudsætninger: Vejet gennemsnit med undtagelser 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminalperiode

Budgetforudsætninger 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminalperiode

NETTOOMSÆTNING / vækst -3,0% 1 2,3% -7,6% 5 4,4% 4,6% 4,00% AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED / Vækst -0,5% 2,3% -7,6% 4,4% 4,6% 0,6%

Vareforbrug / ratio 42,1% 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% 40,7% Kilde: Egen tilvirkning

BRUTTORESULTAT 57,9% 2 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3

Andre eksterne omkostninger / ratio 23,8% 3 23,3% 22,3% 6 22,3% 22,3% 22,3% Budgetforudsætninger 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminalperiode

Personaleomkostninger / ratio 25,9% 4 25,9% 24,9% 7 24,9% 24,9% 24,9%

Andre driftsindtægter og - omkostninger / ratio -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% NETTOOMSÆTNING / Vækst -3,0% 2,3% -7,6% 4,4% 4,6% 4,0%

Af- og nedskrivninger / ratio 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Kilde: Egen tilvirkning

Finansielle indtægter / ratio 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Finansielle omkostninger / ratio 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%

RESULTAT FØR SKAT Budgetforudsætninger 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 2016/17E Terminalperiode

Skat af periodens resultat / 25% dk selskabsskat 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% OVERSKUDSGRAD / Vækst 3,4% 4,8% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2%

PERIODENS RESULTAT

Kilde: Egen tilvirkning

RESULTATET FORDELER SIG SÅLEDES:

Aktionærer i IC Companys A/S 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 0,98527192

Minoritetsinteresser 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,01472808

PERIODENS RESULTAT

RESULTAT PR. AKTIE

Resultat pr. aktie, DKK

Udvandet resultat pr. aktie, DKK

1 Halvårsmeddelse fra IC Companys hvor der forventes -3% vækst.

2 Halvårsmeddelse fra IC Companys hvor der forventes 1,5% bedre bruttoavance.

3 Vedrørende halvårsmeddelse om omstruktureringer, forudsættes en engangsudgift på 15 mio DKK med negativ effekt på ratio..

4 Vedrørende halvårsmeddelse om omstruktureringer, forudsættes en engangsudgift på 15 mio DKK med negativ effekt på ratio..

5 Frasalg af brandsne Jackpot og Cottonfield.

6 Frasalg af Jacpot og Cottonfield  forudsættes at give 1% omkostningsforbedring på "Andre eksterne omkostninger".

7 Frasalg af Jacpot og Cottonfield  forudsættes at give 1% omkostningsforbedring på "Personaleomkostninger".
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Bilag 10

BUDGETTERING TIL BRUG FOR PROFORMAREGNSKABER

Valuedrivers

I mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 Terminalperiode

Resultatopgørelse

Omsætning 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 3.819,1 3.704,5 3.790,5 3.500,9 3.653,4 3.823,3 3.976

Salgsvækst 4% 3% -12% 3% -3% 2,3% -7,6% 4,4% 4,6% 4,0%

Core overskud fra salg (før skat) 343,8 151,6 282,6 312,8 119,6 175,7 246,9 298,1 311,1 325,5 270,4

OG core overskud fra salg 9,2% 4,2% 8,1% 8,0% 3,1% 3,8% 5,2% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%

Eff Skattepct 29,8% 31,0% 15,2% 21,4% 36,4% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Driftsoverskud efter skat 241,3 104,7 239,7 245,9 76,1 131,8 185,2 223,6 233,3 244,1 202,8

OG Andet driftsoverskud -24,7 15,5 13,4 -50,3 83,0 -4,4 -5,0 -6,3 -7,0 -7,7 -8,0

OG Andet driftsoverskud -0,7% 0,4% 0,4% -1,3% 2,2% -0,1% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%

Usædvanlige poster efter skat - - - - - - - - - - -

UP OG - - - - - - - - - - -

Total indkomst fra driften (DO) 216,5 120,1 253,1 195,6 159,1 127,4 180,2 217,3 226,3 236,5 194,8

NFO/NFI -23,9 -8,1 -3,9 -10,1 -0,52 -27,15 -38,4 -60,4 -73,5 -87,0 -103,9

Koncernresultat 240,5 128,2 257,0 205,6 159,7 154,6 218,5 277,6 299,8 323,4 298,7

Lånerente i pct, r -16,4% -5,2% -2,2% -4,1% -0,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3%

MINRES Koncern 2,2% 6,0% 2,4% 1,8% 0,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Pay out 33,0% 64,0% 2,4% 29,6% 86,5%

Balance

Arbejdskapital/salg 473,6 461,7 410,1 412,7 480,2 446,8 457,1 422,2 440,6 461,1 445,6

Arbejdskapital/salg 0,13 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Anlægskapital 676,3 657,8 648,4 647,6 628,2 655,8 671,0 619,8 646,8 676,8 654,1

Anlægskapital/salg 0,18 0,19 0,19 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

NDA 1.149,87 1.119,49 1.058,43 1.060,25 1.108,37 1.102,58 1.128,2 1.042,0 1.087,4 1.137,9 1.099,6

1/AOH 0,31 0,31 0,30 0,27 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

AOH 3,25 3,22 3,30 3,70 3,45 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,62

MIN/NDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NFF (-NFA) 146,0 157,0 178,3 244,3 270,7 205,3 210,1 194,1 202,5 211,9 204,8

Fgear 0,1 0,2 0,2 0,3 0,32 0,23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Pengestrøm

DO 216,5 120,1 253,1 195,6 159,1 127,4 180,2 217,3 226,3 236,5

Ændring i NDA -30,4 -61,1 1,8 48,12 -5,79 25,6 -86,2 45,4 50,6

FCF 150,5 314,2 193,7 111,0 133,2 154,6 303,5 180,9 185,9

Historisk Budget
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Bilag 11

PROFORMAREGNSKABER

Proformaregnskab

I mio. DKK 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17

Budget Terminal

Nettoomsætning 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 3.819,1 3.704,5 3.790,5 3.500,9 3.653,4 3.823,3 3.976,2

Driftsomkostninger -3.393,4 -3.449,0 -3.212,7 -3.612,6 -3.699,5 -3.528,8 -3.543,6 -3.202,8 -3.342,4 -3.497,7 -3.705,8

Dosalg før skat 343,8 151,6 282,6 312,8 119,6 175,7 246,9 298,1 311,1 325,5 270,4

Skat 102,6 47,0 42,9 67,0 43,5 44 61,7 74,5 77,8 81,4 67,6

DO salg efter skat 241,2 104,7 239,7 245,9 76,1 131,8 185,2 223,6 233,3 244,1 202,8

DO andet efter skat -24,7 15,5 13,4 -50,3 83,0 -4,4 -5,0 -6,3 -7,0 -7,7 -8,0

DO i alt 216,5 120,1 253,1 195,6 159,1 127,4 180,2 217,3 226,3 236,5 194,8

Usædvanlige poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total indkomst fra driften 216,5 120,1 253,1 195,6 159,1 127,4 180,2 217,3 226,3 236,5 194,8

Netto finasielle omk./indt. -23,9 -8,1 -3,9 -10,1 -0,5 -27,2 -38,4 -60,4 -73,5 -87,0 -103,9

Koncernresultat 240,4 128,2 257,0 205,6 158,6 154,6 218,5 277,6 299,8 323,4 298,7

MIN andel af resultatet 5,3 7,7 6,1 3,7 1,3 2,3 3,2 4,1 4,4 4,8 4,5

Total indkomst 235,1 120,5 250,9 201,9 157,3 152,3 215,3 273,5 295,4 318,7 294,2

Balance

Arbejdskapital 676,3 657,8 648,4 647,6 628,2 447 457 422 441 461 396

Anlægskapital 473,6 461,7 410,1 412,7 480,2 656 671 620 647 677 704

NDA 1.149,9 1.119,5 1.058,4 1.060,3 1.108,4 1.102,6 1.128,2 1.042,0 1.087,4 1.137,9 1.099,6

NFF(-), NFA 146,0 167,9 188,6 300,0 241,3 374 529 833 1.013 1.199 1.433

MIN 8,5 13,5 13,9 4,1 1,9 4 7 11 16 21 25

EK 995,4 907,7 825,3 788,7 880,8 1.473 1.650 1.863 2.085 2.317 2.507

Pengestrømsopgørelse

DO 216,5 120,1 253,1 195,6 159,1 127,4 180,2 217,3 226,3 236,5 194,8

Ændring NDA -30,38 -61,06 1,82 48,12 -5,79 25,59 -86,20 45,39 50,55 -38,32

FCF 216,5 150,5 314,2 193,7 111,0 133,2 154,6 303,5 180,9 185,9 233,2

ROIC 18,8% 10,7% 23,9% 18,4% 14,4% 11,6% 16,0% 20,9% 20,8% 20,8% 17,7%

ROIC IFLG RENTABILITET OG RISIKO 18,8% 10,7% 23,9% 18,4% 14,4%

Historisk



Værdiansættelse WACC Bilag 12

BILAG 12

Forudsætning og beregning af WACC

WACC

DKK'000/ % Benævnelse

Ejernes afkastkrav

Risikofri rente 1,46% rf

+

Risikopræmie 9,25% E(rm)-rf

Ugearet beta 0,9686

Gearet beta (ugearet beta *  (1+(gæld/egenkapital)) 1,1 β

Ejernes afkastkrav 11,89% k e

Finansielle forpligtelsers afkastkrav

Risikofri rente 1,46% rfa

Selskabsspeficiikt risikotillæg (baseret på info fra Danske Bank og Nordea) 1,21% rs

Selskabsskatteprocent (1-t0.25) 75,0% 1-t

Finansielle forpligtelsers afkastkrav 2,00% k g 

WACC

Markedsværdi af egenkapitalen 1.651.923.683 V
E

Nettofinansielle forpligtelser 270.650.000 V
NFA

Markedsværdi af virksomheden 1.922.573.683 V
NDA

Vægt Afkastkrav Bidrag til WACC

Egenkapital 85,92% 11,89% 10,21%

Gæld 14,08% 2,00% 0,28%

WACC 10,50%

Opgørelse af egenkapitalen pr. 30. juni 2012

Stykantal Værdi i DKK

Aktier á DKK 10 stk. 16.942.807 169.428.070

I alt 16.942.807                         169.428.070

Opgørelse af markedsværdi pr. 30. juni 2012

Stykantal Kurs Markedsværdi i DKK

Aktier 16.942.807 97,50 1.651.923.683

I alt 16.942.807 97,50 1.651.923.683

Kapitalstruktur Vægt Afkastkrav Bidrag til WACC

Egenkapital 85,92% 11,89% 10,21%

Gæld 14,08% 2,00% 0,28%

WACC 10,50%



Værdiansættelse Værdiansættelsen IC Companys 30.juni 2012 - FCFF-model Bilag 13

BILAG 13

Tid 1 2 3 4 5 6

WACC (Fra wacc sheet) 10,50% Growth 4,00%

Værdiansættelse - FCFF-model Værdi af minoritetsinteresser

DKK'000 Nuværende periode Budget periode Terminal DKK'000

2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 2017/ 2018-> Bogført værdi af minoriteter 954

DO 159.125 127.406 180.169 217.258 226.327 236.466 194.834 Bogført værdi af NDA 1.108.373

NDA 1.108.373 1.102.583 1.128.177 1.041.976 1.087.370 1.137.925 1.099.606 Andel af minoriteter 0,1%

FCFF 133.196 154.574 303.459 180.933 185.911 233.153 værdi af NDA 2.885.523

Diskonteringsfaktor (1+WACC)̂ T 1,105 1,221 1,349 1,491 1,647 Estimeret værdi af minoriteter 2.484

PV af FCFF 120.544 126.604 224.939 121.377 112.870

PV af FCFF til 2017/18 706.335

Terminalværdi 3.589.385

PV af terminalværdi 2.179.188

Virksomhedsværdi 2.885.523

Bogførtværdi af NFF 270.650

Værdi af egenkapital 2.614.873

Værdi af minoriteter 2.484

Værdi af egenkapital (koncern) 2.612.389

Antal aktier (i hele antal) 16.942.807

Værdi pr aktie 154

Værdiansættelsen IC Companys 30. juni 2012 - FCFF-model


