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Executive summary 

 

The main purpose of this thesis is to perform a valuation of the Danish fashion company IC Com-

panys A/S as of 30 June 2011. 

  

Our thesis is split into three parts, each contributing to our indication of IC Companys value: 

 

1 the strategic analysis 

2 the budgeting 

3 the valuation 

 

The company is one of Northern Europe's largest manufacturers of fashion, and has a multi-brand 

strategy consisting of eleven portfolio brands. IC Companys provides international fashion clothes 

to quality-conscious men and women, primarily in Scandinavia and Northern Europe.   

 

The strategic analysis showed that IC Companys main strength is the multi-brand strategy consist-

ing of eleven different fashion brands, each with separate design and management teams. The 

brands are supported by a shared platform providing IT-systems, marketing, distribution, logistics 

etc. Furthermore the strategic analysis showed that the consumers' consumptions will decline even 

more than it already has, the next two years because of the economic crisis in Europe.     

 

Based on the strategic analysis, we developed budgeting for the next five years 2011/12 - 2015/16. 

We used the budgeting for the DCF-evaluation. 

 

The DCF-evaluation resulted in an estimated share price at DKK 240.8. Therefore, it is recom-

mendable to buy shares in IC Companys at the market price of DKK 221 as of 30 June 2011.The 

estimated share price is based on assumptions made on basis of the strategic financial analysis. The 

sensitivity analysis showed that the results are highly affected by changes in the underlying assump-

tions.    
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1. Indledning 

Den globale økonomiske krise har påvirket privatforbruget. Privatforbruget er faldet i modsætning 

til den tidligere forbrugsfest, med stigende friværdi og lav arbejdsløshed. 

Den globale økonomiske krise ramte IC Companys med forsigtige og mere tilbageholdende forbru-

gere. Udviklingen i tøj industrien har generelt været meget ustabil, grundet utrygheden. IC Compa-

nys var hårdt ramt i 2008/2009, hvilket kunne ses på årets resultat og aktiekursen.  

 

IC Companys er på rette kurs igen. For IC Companys var årets resultat i 2010/2011 det bedste no-

gensinde i koncernens historie, hvilket var yderst tilfredsstillende, efter et år med svære markeds-

forhold samt implementering af store strukturændringer. Trods dette faldt aktiekursen på Fondsbør-

sen i København fra kurs 160 i december 2010 til kurs 130 juni 2011.  

 

 
Figur 1: Ovenfor vises aktiekursen for regnskabsåret 2010/111 

 
1.1 Afhandlingens formål og målgruppe 

Formålet med opgaven er at finde værdien af IC Companys, og sammenholde med aktiekursen på 

Fondsbørsen i København.  

 

Selskabets nuværende aktionærer samt potentielle købere, har interesse i opgavens konklusion om, 

hvorvidt værdien af IC Companys ligger langt fra aktiekursen. Sekundært er opgaven rettet mod 

vejleder og censor samt øvrige personer, som kunne have interesse i IC Companys eller værdian-

sættelsesprocessen. 

                                                 
1 IC Companys årsrapport 2010/11, side 48 
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1.2 Problemformulering 

"Er IC Companys aktien pr. 30. juni 2011 undervurderet, og er IC Companys derved et muligt 

købsobjekt?" 

 

1.3 Afgrænsning  

Opgaven er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige informationer, årsrapporter, fondsbørs-

meddelelser, aktieanalyser og brandbeskrivelser.  

 

Skæringsdatoen for værdiansættelsen er den 30. juni 2011, hvorfor der er inddraget offentliggjorte 

årsrapporter til denne dato. Dog er det fundet nødvendigt at inddrage offentliggjort kvartalsrapport 

for 1. kvartal 2011/12.  

 

1.4 Kildekritik 

Forskellige kilder er anvendt til besvarelse af problemformuleringen. Kilder, materiale og data er 

vurderet og fundet troværdigt. De steder i opgaven, hvor der refereres til data eller teori, er der refe-

rence til kilden. Kilder, samt materiale, som er anvendt til at opnå mere generel viden, er angivet i 

kildelisten.  
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Metode og opgavens opbygning2 

 

Opgavens struktur er illustreret på ovenstående figur.  Der er 4 afsnit virksomhedspræsentation, 

strategisk analyse, budgettering og værdiansættelse.  

 

1.6 Metodevalg 

1.6.1 Virksomhedspræsentation 

Vi starter vores afdækning af IC Companys' strategiske position med en kort beskrivelse af IC 

Companys, som koncern, deres vision og mission, brands, distributionskanaler, ejerforhold, ledel-

sen, marked, økonomien samt aktiekursen. Beskrivelsen skal give en forståelse af IC Companys' 

historie, samt den udvikling koncernen har gennemgået.  

 

1.6.2 Strategisk analyse  

Den strategiske analyse deles op i en ekstern og intern del. Til analyse af de eksterne forhold an-

vendes: 

 

 PEST 

 Porters Five Forces 

 Kundesegmentering 

 
                                                 
2 Kilde: Egen tilvirkning 

Strategisk analyse 

Virksomhedspræsentation 

Budgettering 

Værdiansættelse 

Konklusion 
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De eksterne forhold analyseres for at afdække IC Companys' strategiske position. PEST-analysen 

anvendes til at fremhæve forholdene i omverdenen, som i fremtiden kan få indflydelse på det kon-

kurrencemæssige miljø i industrien. De fire faktorer er politik, økonomi, social kulturelle og tekno-

logi.  

 

Til videre indblik i det konkurrencemæssige miljø anvendes Porters Five Forces (herefter P5F). 

Modellen analyserer konkurrencesituationen i industrien, hvilket skaber indblik i IC Companys' 

markedsposition. De fem konkurrencekræfter er kundernes forhandlingskraft, leverandørernes for-

handlingskraft, substituerende produkter, trusler for nye konkurrenter samt intern rivalisering.  

 

Derefter analyseres kundesegmenteringen for at finde ud af om det er muligt for IC Companys at 

forøge indtjeningen ud fra kundernes indtjeningspotentiale, og dermed skabe indblik i markedspo-

tentialet. 

 

Til analyse af de interne forhold anvendes: 

 GE/McKinsey matrix 

 Værdikædeanalyse 

 

Til analyse af IC Companys' produktportefølje i forhold til markedet samt produktsammensætning, 

anvendes GE / McKinsey matrix. Værdikædeanalysen anvendes til at beskrive værdiskabelsen, der 

skabes i IC Companys' primære og sekundære aktiviteter. Analysen giver indblik i, om der er nogle 

aktiviteter, som ikke er værdiskabende og derfor skal tages op til revision. 

 

Disse modeller vurderes at give et klart billede af IC Companys’ strategiske position, idet der dog 

findes en række andre strategiske analysemodeller.  

 

Derudover anvendes strategi analysen til at identificere IC Companys' drivere, dvs. hvilke drivere, 

som påvirker generering af omsætningen. 

 

Formålet med den strategiske analyse er at identificere faktorer, som kan påvirke IC Companys' 

fremtid og som derfor skal tages højde for ved budgetteringen, og dermed påvirke værdiansættel-

sen.   
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1.6.3 Reformulering 

Inden reformuleringen vurderes årsrapporten som datagrundlag, ved at gennemgå årsrapportens 

revisionspåtegning for eventuelle supplerende oplysninger eller forbehold. 

 

De offentlige årsrapporter reformuleres til analysebrug således, at der fremkommer særskilt resul-

tatopgørelser, balancer og egenkapitalopgørelser. Opgørelserne er således renset for eventuel "støj", 

som måtte være i de officielle årsrapporter i form af "dirty surplus" og "hidden dirty surplus" poste-

ringer. 

 

1.6.4 Budgettering  

Ud fra den strategiske analyse og de historiske regnskabstal, udarbejdes budgetter for en budgetpe-

riode på 5 år3. Budgetterne indeholder resultatopgørelser og balancer til brug for udledning af de 

fremtidige cash flow. Derudover indeholder budgettet terminalværdien, som dækker over de frie 

cash flow efter budgetperioden og i fremtiden. 

 

1.6.5 Værdiansættelse 

DCF-modellen anvendes til værdiansættelsen af IC Companys. Værdien af IC Companys er den 

samme uanset, hvilken model der anvendes4. DCF-modellen anvendes fordi, at cash flowet i selska-

bet ikke er følsom overfor regnskabspraksis. Andre værdiansættelsesmodeller, som residualind-

komst modellen, er heller ikke følsom overfor regnskabspraksis, men modellen tager udgangspunkt 

i det regnskabsmæssige resultat frem for cash flowet. De regnskabsmæssige resultater kan påvirkes 

af f.eks. konservative værdiansættelser af varelagre eller andre aktiver, hvilket gør det muligt at 

manipulere det regnskabsmæssige resultat, idet flere regnskabsposter er omfattet af det regnskabs-

mæssige skøn. 

 

Manipulation af cash flowet kræver mere omtanke og arbejde. Ved manipulation er der tale om 

tidsmæssige forskydninger i ind- og udbetalinger. I modsætning til andre balanceposter opgøres den 

likvide beholdning uden regnskabsmæssig skøn, hvorfor likvidbeholdningen ikke kan manipuleres 

med. Ydermere fokuserer investorer på cash flow frem for regnskabsmæssige resultater, idet det er 

cash flowet, som beriger investorerne. Ulemper ved denne model er den bygger på, at al oversky-

dende likviditet reinvesteres i projekter med en nettonutidsværdi = 0. Brydes denne forudsætning 

giver DCF modellen ikke et middelret resultat. Derudover kan modellen være svær at forstå for pri-

                                                 
3 Bliver behandlet i afsnit 7.1 Fastlæggelse af budgetperiode  
4 Mogens Nielsen: ”Regnskabsbaserede modeller til værdiansættelse af aktier”  
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vate investorer, i modsætning residualindkomst modellen, som er baseret på resultatmål, der viser 

værdiskabelsens snarere end distributionen af værdi.  

 

Ved DCF-modellen tilbagediskonteres de fremtidige pengestrømme for en given budgetperiode med 

tillæg af en terminalværdi, som måler den værdiskabelse, der ligger længere ude i fremtiden. Terminal-

værdien forudsætter, at virksomheden vil generere konstante frie fremtidige pengestrømme i tiden efter 

budgetperioden. Dette er blot en tilnærmelse til virkeligheden, idet der vil forekomme udsving i de 

fremtidige pengestrømme, og fordi fremtiden er behæftet med usikkerhed. Anvendelsen af en terminal-

værdi er desuden problematisk, da den ofte udgør en overvejende del af kapitalværdien. Det er dog det 

bedste bud på den fremtidige udvikling. 

 

Til slut udarbejdes en følsomhedsanalyse, for at udregne hvilke faktorer aktiekursen er mest følsom 

overfor, og hvordan ændringer heri påvirker aktiekursen.  
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2. Præsentation af IC Companys 

2.1 IC Companys’ historie5 

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 driver og udvikler nu elleve stærke og selvstændige brands: Peak Performance, Tiger 

of Sweden, Jackpot, InWear, Matinique, Saint Tropez, Part Two, Cottonfield, By Malene Birger, 

Soaked in Luxury og Designers Remix. 

 

IC Companys er en af Nordeuropas største modevirksomheder. Brandet sælges gennem ca. 500 

retail- og franchisebutikker, via e-commerce og ca. 10.000 distributører i mere end 40 lande. 

 

Alle elleve brands er fuldt ansvarlige for deres egen værdikæde og har markedsorienteret ledelse, 

samt egen organisatorisk struktur. Derudover arbejder alle brands ud fra et fælles sæt af forret-

ningsmodeller, hvor IC Companys udgør rammen for, hvordan forretningen drives. Standardprin-

cipperne, guidelines og værktøjer er udviklet i samarbejde mellem brands og koncernledelse og 

definerer, hvordan de centrale forretningsdiscipliner udøves.  

 

Alle brands understøttes af en velfungerende back-end platform, der er mere effektiv, har større 

ekspertise og er mere serviceminded, end de forskellige brands selv kunne være. Platformen omfat-

ter ikke-brand relaterede funktioner såsom logistik, it, HR, jura, finans og administration og giver 

brands mulighed for at fokusere på deres egen kerneforretning, at opbygge brand og skabe omsæt-

ningsvækst. Platformen giver ydermere brands muligheden for tilgang til kapital. 

 

Koncernens rolle, som videnscenter, er af central betydning, da den skaber fundamentet for udvik-

ling af deres brands. Derfor har koncernledelsen defineret syv nøgleprincipper, der er central for at 

skabe succes i sports- og modeindustrien:  

 

1 Engros 

2 Retail/franchise 

3 E-commerce 

4 Fjernmarkeder 

                                                 
5 IC Companys årsrapport 2010/11 og IC Companys' hjemmeside  (se litteraturliste) 
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5 Kollektionsudvikling 

6 Sourcing  

7 Brandbuilding og marketing.  

 

Det centrale er dog, at der tilføres værdi til brands ved at indgå i IC Companys, og at det enkelt 

brand kan levere finansielle resultater til koncernen. Alle brands, skal med andre ord, kunne bidrage 

positivt til koncernens samlede vækst og indtjening for, at de kan indgå i koncernens portefølje.  

 

De elleve forskellige brands har ikke samme målgruppe, kvalitet eller prisniveau, hvilket gør IC 

Companys stærk, idet IC Companys, ved de elleve brands, rammer en bred vifte af målgrupper. De 

har tøj til børn, kvinder, mænd, yngre, ældre, de sportige, de klassiske, dem der ikke ønsker at bruge 

en formue og dem der ligger i den dyrere ende. Kundesegmentet IC Companys ikke rammer, er de 

kunder, som ønsker at købe meget dyrt tøj og hvor snobeffekten er vigtig, og de kunder som ønsker 

at købe tøj i den billigere prisklasse.  

 

Koncernens corporate brand, IC Companys, fungerer overordnet som en garanti for kontinuitet, 

leveringsdygtighed og kreditværdighed6. IC Companys har opbygget deres brand gennem mange år, 

og dermed opbygget tillid til kunder, leverandører og kapital indskydere, og dermed opnår det en-

kelte brand en merværdi ved at være en del af IC Companys.  

 

2.2 Organisationsdiagram 

Nedenstående organisationsdiagram giver et overblik over koncernens opbygning, som er gennem-

gået i afsnit 2.1 IC Companys' historie.  

                                                 
6 IC Companys årsrapport 2010/11, side 27 
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Figur 3. Organisationsdiagram7. 

 

2.3 IC Companys' vision & mission8 

 
IC Companys' vision og mission giver en forståelse for IC Companys' mål i fremtiden, og hvilken 

virksomhed IC Companys ønsker at være. 

 

IC Companys' vision er: At være blandt de bedste udviklere af sports- og modebrands. Visionen 

skal gå i opfyldelse ved at tilføre værdi til hver brand i brandporteføljen. 

 

IC Companys’ mission er: At opbygge succesrige brands ved, at forene forretningsekspertise med 

kreativitet og innovation. Ved forenes menes der på optimal vis at få de to forskellige discipliner til 

at spille sammen, dvs. samarbejdet mellem brands og back-end platform. 

 

2.4 Multibrandstrategi 

IC Companys’ multibrandstrategi betyder, at forbrugerne ikke blot tilbydes ét brand, men derimod 

en hel brandportefølje bestående af elleve brands, med hver deres selvstændige profil.  
                                                 
7 IC Companys' hjemmside (se litteraturliste).    
8 IC Companys årsrapport 2010/11, side 6 
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Der er fordele og ulemper ved at anvende en multibrandstrategi. Fordelen er, at IC Companys har 

spredt risikoen ved at have en portefølje bestående af selvstændige brands, så koncernen ikke er 

afhængig af kun ét brand. Fordelen ved multibrandstrategien er, at IC Companys har en bred vifte af 

mærker, der dækker forskellige forbrugssegmenters behov og dermed sikrer IC Companys en større 

målgruppe. Derudover har IC Companys mulighed for at udnytte branchekompetencer på tværs af 

brands. IC Companys’ elleve brands anvender de samme fællesfunktioner såsom sourcing, logistik, 

HR, IT, finans og administration, som back-end platformen udbyder. Fordelen ved, at alle elleve 

brands anvender samme fællesfunktioner, er at IC Companys opnår stordriftsfordele. Ulemperne er, 

at stordriftsfordele ved markedsførings er begrænset, i forhold til én virksomhed med ét brand, som 

kun skal fokusere og intensivere markedsføringen for ét brand. IC Companys skal fordele markeds-

føringsomkostningerne ud på alle elleve brands i porteføljen, hvilket betyder, at forbrugerne ikke 

får kendskab til IC Companys. Selve mærket ”IC Companys” bliver derfor ikke markedsført, hvil-

ket resulterer i, at forbrugeren ikke ved, hvilke produkter der udbydes i en IC Companys butik. 

 

IC Companys' ejer 100 % fire brands ud af de elleve Derudover ejer IC Companys 51 % af Desig-

ners Remix9, jf. bilag 1. De fire brands er: 

 

1 By Malene Birger 

2 Peak Performance 

3 Saint Tropez 

4 Tiger of Sweden 

 
 

Da IC Companys ikke ejer nogle af de resterende seks brands, antages det, at det de seks brands 

betaler administrations fee til IC Companys for den service back-end platformen yder.  

 

Som det fremgår af nedenstående figur, står de 5 key brands, Tiger og Sweden, Jackpot, Inwear, 

Saint Tropez og Matinique, for ca. halvdelen af den samlede omsætning, mens Peak Performance 

som er IC Companys’ største brand, står for ca. 25 % af den samlede omsætning. Der tegner sig en 

sammenhæng mellem, hvor lang tid brandet har været på markedet, hvor mange salgskanaler bran-

det anvender i forhold hvor meget omsætning der genereres.  

 

                                                 
9 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 105 
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Figur 4. Egne brands målt på årets omsætning10. 

 

2.5 Produktlivscyklus 

IC Companys har, som nævnt tidligere, elleve brands i deres portefølje. Porteføljen består af ældre 

veletablerede mærker samt relativt nyetableret mærker. For at få indblik i IC Companys' fremtidige 

vækstpotentiale, er det nødvendigt at finde ud af, hvor de elleve brands befinder sig i deres livscy-

klus. Herefter er det muligt at vurdere, hvor meget omsætning man kan forvente fra de enkelte 

brands i fremtiden. 

 

 
Figur 5:De 4 produktlivscyklus stadier11. 

 

                                                 
10 IC Companys årsrapport 2010/11, side 42 
 
11 “Product Life Cycle” – PLC Kurven (se litteraturliste) 
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Jf. ovenstående figur, kan et brand befinde sig i fire forskellige stadier i løbet af dets levetid. En 

almindelig virksomheds produktportefølje består af produkter i alle stadier. For at opnå balance i 

produktporteføljen, skal virksomheden introducere nye produkter efterhånden, som de ældre pro-

dukter ender i nedgangsfasen. Herved sikres en kontinuerlig vækst i omsætningen.  

 

 
Figur 6: Seneste års vækst12 

 

Ti af IC Companys’ brands er vækstet i regnskabsåret 2010/11, hvilket betyder, at de har en opad-

gående trend. Dette betyder, at brands enten ligger i introduktion, vækst eller modning stadiet, hvil-

ket er positivt for IC Companys og betyder, at IC Companys kan forvente yderligere vækst i fremti-

den. Peak Performance, Designers Remix, Tiger of Sweden, Saint Tropez og By Malene Birger 

viser skarpe vækstkurver, hvilket betyder, at de er i vækststadiet. De fem brands satser på internati-

onal vækst ved at åbne flere butikker og derudover satser Peak Performance og By Malene Birger 

på deres webshops. Det betyder, at der er intet der indikerer, at de fire brands ikke fortsætter med at 

vækste. De lidt ældre mærker såsom Cottonfield, Martinique, Jackpot, InWear og Part Two er lige-

ledes vækstet tilfredsstillende procentmæssigt, i forhold til sidste regnskabsår. Det vurderes, at de 

befinder sig i modningsstadiet, grundet den procentmæssige stigning i væksten og idet brandene har 

været mange år på markedet. Hvornår de når nedgangs stadiet er ikke til at spå om, idet de fire 

brands satser på at forny brandet, udvikle designet, etablere sig på nye markeder og væskte på nu-

værende markeder ved at åbne nye butikker. Det eneste brand, som ikke er vækstet positivt i forhold 

til sidste regnskabsår, er Soaked in Luxury. Da brandet er relativt nyt vurderes det at være i intro-
                                                 
12 IC Companys årsrapport 2010/11, side 26  
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duktionsfasen. Dette skyldes at det tager tid at få etableret et brand på markedet, og IC Companys 

skal også nå at lære brandet, at kende og modsat. Soaked in Luxury har haft fokus på at styrke 

brandet ved at udvikle brandets produkter. Ydermere har brandet prøvet at tilpasse sig markedsef-

terspørgselen, og forsøgt at øge forbrugerens kendskab til brandet.   

 

2.6 Distributionskanaler 

IC Companys anvender to distributionskanaler: engros og retail.  

 

Engros indeholder salg til engroskunder og franchisetager, samt i begrænset omfang sourcing fore-

taget på vegne af eksterne kunder. Engros er IC Companys’ primære distributionskanal. I regn-

skabsåret 2010/11 realiserede IC Companys engrosomsætning for kr. 2.395 mio. kr.. Engrosomsæt-

ningen udgør 61 % af den samlede omsætning med en vækst på 13 %.  

 

Retail indeholder salg via egne retailbutikker, koncessioner, outletbutikker og E-commerce. Retail 

er IC Companys' sekundære distributionskanal, med en omsætning på kr. 1.531 mio.kr. i regnskabs-

året 2010/11, svarende til 39 % af den samlede omsætning. IC Companys havde pr. den 30. juni 

2011 214 butikker. Butikkerne ligger primært i Danmark, Sverige, Benelux, og Østeuropa. Retail-

omsætningen er vækstet med 11 % i forhold til regnskabsåret 2009/10. Ingen enkeltstående kunder 

udgør mere end 10 % af omsætningen, hvilket medfører, at IC Companys ikke er afhængig af enkel-

te kunder. Outlet skal sikre lønsomt salg af restvarer. IC Companys havde den 30. juni 2010 28 out-

lets13.  

Figur 
7. Omsætningen pr. koncernens salgskanaler.14 

                                                 
13 IC Companys årsrapport 2010/11, side 43 
14 IC Companys årsrapport 2010/11, side 43 



Side 20 af 104 
 

2.7 Markeder 

IC Companys opererer primært på det europæiske marked med fokus på Skandinavien. Som det 

fremgår af nedenstående figur - geografiske segmenter målt på årets omsætning - genereres over 

halvdelen af IC Companys' omsætning i Skandinavien. Dette gør, at IC Companys er sårbar overfor 

udviklingen og den finansielle situation i Skandinavien. Omsætning er siden sidste regnskabsår 

vækstet med 12 %, men bruttoresultat er ikke helt fulgt med idet bruttoresultatet kun er steget med 9 

% i forhold til sidste regnskabsår.  

 

Alle koncernens geografiske markeder skabte vækst i 2010/11, og alle markeder, med undtagelse af 

Benelux, realiserede tocifret vækst. Salget i Danmark er gået markant frem efter i længere tid at 

have været presset, grundet forbrugernes mistillid til markedet. Væksten i Danmark overgik, i slut-

ningen af regnskabsåret, væksten på de øvrige markeder i Skandinavien. Den positive udvikling i 

Danmark er hjulpet af en del butiksåbninger. Derudover var der fremgang i Norge og Sverige, som 

var hjulpet af bedre salgsvaluta. 80 % af koncernens samlede omsætning er uden for Danmark og 

45 % er uden for Skandinavien15. 

 

 
Figur 8. Geografisk segmenter målt på årets omsætning16. 

 

2.8 Økonomi17 

Nettoomsætningen steg fra 2006/07 til 2007/08, derefter faldt nettoomsætningen fra 2008/09 til 

2009/10. I 2009/10 var IC Companys ramt af den økonomiske krise, hvor forbrugerne var usikre på 

                                                 
15 IC Companys årsrapport 2010/11, side 43 
16 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 43 
17 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 43  
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markedssituationen, hvilket gjorde at privatforbruget faldt. Nettoomsætningen steg igen fra 2009/10 

til 2010/11. IC Companys har de sidste 5 regnskabsår udelukkende genereret overskud. I forbindel-

se med budgettering foretages en mere detaljeret analyse og gennemgang af IC Companys’ økono-

mi.  

 

 
Figur 9: Udvikling i omsætning, bruttoresultat og årets resultat18 

 

Aktien har i de sidste 5 år været oppe på kurs 318, nede på kurs 103 og er pr. 30. juni 2011 igen 

steget til kurs 221, hvilket viser, at der er sammenhæng mellem udsvingene i aktiekurs og den øko-

nomiske udvikling. 

 

2.9 Ejerforhold 

IC Companys’ aktiekapital udgjorde pr. 30. juni 2011 mio. kr. 169 fordelt på 16.942.807 aktier no-

teret på Københavns Fondsbørs jf. nedenstående figur.  

 

Pr. 30. juni 2011 ejede Friheden Invest A/S, som ejes 100 % af bestyrelsesformand Niels Martinsen, 

42,4 % af IC Companys aktierne. IC Companys ejer egne aktier svarende til 3,1 % af aktiekapitalen, 

mens ATP ejer 11,1 %. 

 

 

 

 

                                                 
18 Kilde: Egen tilvirkning 
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Aktionærer pr. 30. juni 2011 Antal Kapitalandel 

Friheden Invest A/S* 7.191.128 42,4% 
Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP 1.880.993 11,1% 
Hanssen Holding A/S 1.743.730 10,3% 
Øvrige danske institutionelle investorer 2.747.878 16,2% 
Danske private investorer 1.256.458 7,4% 
Udenlandske institutionelle investorer 826.346 4,9% 
Udenlandske private investorer 87.618 0,5% 
Egne aktier 540.672 3,1% 
Ej grupperede 682.276 4,0% 

I alt 16.942.807 100,0% 

* Friheden Invest A/S kontrolleres af koncernensbestyrelsesformand. 
 

Figur 10: Aktionærer pr. 30. juni 201119 

 

2.10 Ledelse 

Niels Mikkelsen har været CEO i IC Companys i lidt over 3 år. Niels Mikkelsen kom fra en stilling, 

som Nordic Country Manager for Esprit De Corp, og var fra 1996 til 1998 ansat i det daværende 

InWear Group som salgschef for Part Two og senere som landschef for Danmark. Derudover består 

ledelsen af Chris Bigler, CFO, Anders Cleemann, og Peter Fabrin, EVP. Bortset fra Chris Bigler, 

der startede i IC Companys i 2004, er alle relativ nye i koncernen, da de er ansat i 2008 og 2009. 

Det, at ledelsen er så relativ ny opvejes af, at alle har erfaring fra beklædningsindustrien.  

 

                                                 
19 IC Companys årsrapport 2010/11, side 50 
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3. Strategisk analyse 

I dette afsnit foretages en strategisk analyse af IC Companys.  

 

Først analyseres omverdenen for at belyse de faktorer, som påvirker industrien og dermed IC Com-

panys. Dernæst analyseres, hvilke faktorer, der har indflydelse på det konkurrencemæssige miljø 

samt markedspotentialet og dermed industriens indtjeningsmuligheder og attraktivitet. Derefter ana-

lyseres IC Companys' interne forhold, med henblik på at identificere de ressourcer og kompetencer 

IC Companys har. Analyserne skal anvendes til brug for estimering af det fremtidige budget i vær-

diansættelsen. 

 

3.1 PEST 

Ved at overvåge omverdenen skal IC Companys identificere forhold, der forventes at få betydning 

for det konkurrencemæssige miljø, industrien generelt og dermed koncernen. Bliver IC Companys 

opmærksom på sådanne forhold er det vigtigt at monitorere dem og konstant have fokus på dem, så 

koncernen er parat til at agere derefter og/eller omlægge sin strategi i tide, hvis forholdene udgør en 

latent risiko for koncernen.  

 

PEST-analysen afdækker politiske (P), økonomiske (E), sociale (S) og teknologiske (T) faktorer i 

samfundet. Ændringer af politisk, økonomisk, social og teknologisk karakter i samfundet kan, på 

den ene eller anden måde, påvirke branchen og det konkurrencemæssige miljø og dermed koncer-

nens markedsposition. Strategien skal sikre IC Companys’ konkurrencemæssige fordele, og det er 

her vigtigt for IC Companys at matche egne ressourcer og kompetencer til de uendelige udfordrin-

ger, der er og hele tiden vil opstå i samfundet. Det er af den grund vigtigt at vide, hvilken industri 

man befinder sig i. 

 

IC Companys befinder sig i mærkevare industrien indenfor sports- og modetøj, hvilket vil sige, at 

ikke-mærkevare, så som tøj fra Bilka, Føtex mv. og brugt tøj ikke er med i industrien. IC Companys 

er den eneste i industrien, som udbyder så forskellige brands til så forskellige kundesegmenter. De 

elleve brands udbyder tøj til forskellig priser, forskellig kvalitet og forskellig design, hvorfor de 

appellerer til forskellige kundesegmenter. Den konkurrent, som kommer tættest på IC Companys, er 

Bestseller A/S. Forskellen på de to konkurrenter er, at IC Companys rammer en bred vifte af kunde-

segmenter med sine elleve brands, hvorimod Bestsellers ti, brands ikke rammer en ligeså bred vifte 

af kundesegmenter idet Bestseller stort set rammer det samme kundesegment ved deres ti brands, 

fordi prisen, kvaliteten og designet på de ti brands stort set er det samme. Derudover er f.eks. Zara 
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og H&M også IC Companys' konkurrenter, selvom de ikke har samme forretnings struktur som IC 

Companys.   

 

 

              Føtex    Tøj og sko 

 

 

             Brugt tøj    Bilka 

             Trendsales  

 

Figur 11:Virksomheder i industrien mærkevarer sports- og modetøj.20. 

 

(De virksomheder som er inde i den runde cirkel er i industrien mærkevarer sports- og mode 

tøj.) 

 

3.1.1 Politiske faktorer (P): 

På det danske marked spiller de politiske faktorer ikke en stor rolle, da der er forholdsvis stor poli-

tisk stabilitet i landet. Men på vækstmarkederne, f.eks. Kina og Rusland, er der dog en vis politisk 

ustabilitet, og der er ikke langt fra politisk tanke til handling uden om det demokratiske system, 

hvilket besværliggør muligheden for omstilling i tide. 

 

Danmark har i 2011 skiftet regering, hvilket betyder, at der bliver indført en ny finanslov. Konse-

kvenser af den nye finanslov for virksomhederne i Danmark gennemgås under økonomiske fakto-

rer. 

 

På såvel det danske, som det globale marked er den stigende miljøbevidsthed i samfundet en trussel, 

da den dels påvirker kundernes forbrugsmønster (socio-kulturelle forhold) og dels fordrer lovmæs-

sige krav. Der stilles lovmæssige miljøkrav, dvs. krav til forurening og brugen af skadelige kemika-

lier i tøjet, krav til begrænsning af belastning af miljøet og der opmuntres til brugen af miljøvenlig 

teknologi21. Miljøkrav kan også være årsagen til innovation, da koncernerne tvinges til at nytænke. 

På langt sigt kan det medføre bedre produkter af højere teknisk kvalitet og mere miljøvenlige mate-

rialer. Ændringer i samfundet behøver altså ikke altid være en trussel, men kan også fremtvinge 

                                                 
20 Kilde: Egen tilvirkning 
21 “Tekstiler”, Miljøministeriet Miljøstyrelsen (se litteraturliste) 

IC Companys 
Zara 

H&M 
Bestseller 

Gina Tricot 
Chanel 
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innovation. Der er ikke nye miljøkrav, som kræves implementeret i 2012 af virksomhederne i 

sports- og modeindustrien, mærkevarer. 

 

Vestlige tøjfirmaer agerer i en industri, hvor produktion i tredje verdenslande er underlagt stor me-

diebevågenhed, med hensyn til etik. For virksomheder, hvor image er det største aktiv, kan negativ 

medieomtale, såsom børnearbejde og miljøsvineri, have fatale konsekvenser på såvel kort, som 

langt sigt. De sidste mange år har medierne haft fokus på børnearbejde, miljøsvineri og det hårde 

arbejde menneskerne i tredje verdenslande udfører. 

  

3.1.2 Økonomiske faktorer (E): 

Forbrugernes disponible indkomst og dermed forbrugernes forbrug stiger ved højkonjunkturer, men 

svækkes kun i mindre grad ved lavkonjunkturer22. Da tøj er en forholdsvis indkomstelastisk vare, er 

industrien i høj grad afhængig af konjunkturerne, dvs. højkonjunktur. En recession varer i gennem-

snit ti måneder23, men hvis en recession varer tilpas længe, bliver det til en depression24.  

 

Den globale finans krise, udbrød i 2007-2008 og havde stor indflydelse på forbruget i negativ ret-

ning, da den disponible indkomst faldt, grundet bl.a. øget arbejdsløshed og faldende investeringsaf-

kast25. Siden ca. 2008 har forbrugerne været forsigtige og mere tilbageholdende grundet uvisheden, 

hvilket de stadig er i 2011. Konsekvensen af dette har været, at privatforbruget er faldet i 2011 og 

det ser ikke ud til, at der er udsigt til en vending i privatforbruget foreløbig26. Konsekvensen af at 

forbruget er faldet, er at Danmark teknisk set er på vej ind i en ny recession, fordi privatforbruget og 

eksporten er faldet mens importen er steget27.  

 

Grækenland er hårdt ramt af den økonomiske krise, hvilket betyder, at euro-systemet er i krise. Det-

te betyder, at de virksomheder, som har eksporteret varer til Grækenland, er hårdt ramt, fordi græ-

kernes forbrug er faldet. Det ser desværre ikke ud til at stoppe ved Grækenland i Europa - Italien ser 

ud til at følge i Grækenlands fodspor. Uvisheden for, hvordan det vil gå Grækenland, påvirker re-

sten af verden, især Europa, hvor forbrugerne er nervøse for hvad fremtiden bringer. Da forbrugerne 

                                                 
22 ”Pengepolitik”, Wikipedia (se litteraturliste) 
23 ”Hvor længe varer recessioner og opsving?”, NPVINVESTOR, 29. november 2007 (se litteraturliste) 
24 “Recession”, people capital, september 2008  (se litteraturliste) 
25 “Finanskrisen 2007-2010”, Wikipedia (se litteraturliste) 
26 ”De Danske forbrugere svigter – igen”, Børsen, 8. november 2011 (se litteraturliste) 
27 “Nykredit Markets: Danmark på vej I ny recession”, NPVINVESTOR 
 (se litteraturliste) 
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er usikre og nervøse falder deres privatforbrug28. Derudover forringes eksporten alt andet lige, fordi 

valutaen på eksportmarkederne devalueres, grundet økonomisk og politiske ustabile forhold.  

 

Når en virksomhed foretager varekøb og salg i fremmed valutaer, opstår der en valutarisiko. De 

virksomheder, som køber og sælger varer i fremmede valutaer har været hårdt ramt, grundet den 

økonomiske krise, fordi bl.a. USD kursen har været hårdt ramt. Det er mange år siden USD kursen 

har været så lav29. 

 

Inflation i vækstlandene, som Indien og Kina, er steget over de sidste mange år og inflationen er 

stadig stigende, hvilket påvirker råvarepriserne, såsom bomuld, som er steget. Derudover stiger løn-

nen, hvilket påvirker de industrier, som får produceret deres produkter i vækstlandene, negativt30.  

 

De danske forbrugeres disponible indkomst, for andet kvartal 2011, er steget med 1,1 % sammen-

lignet med første kvartal 2011, når der korrigeres for prisbevægelser og normale sæsonudsving. 

Derimod var forbruget stort set uændret. Husholdningens samlede bruttoopsparing var steget med 

2,4 mia. kr.31. Forbrugernes disponible indkomst er steget, men forbruget er faldet marginalt hvilket 

skyldes, at forbrugerne er nervøse og usikre på, hvad fremtiden vil bringe.  

 

Nogle af konsekvenserne for virksomhederne i Danmark ved den nye finanslov vedrørende skat, 

moms og afgifter gennemgås nedenstående. 

 

 Regeringen ønsker, at stramme reglerne for selskaber, primært multinationale selskaber, der 

ikke i en årrække har betalt skat i Danmark. Derfor begrænses selskabers adgang til, at bruge 

skattemæssige underskud, der er fremført fra tidligere år. Modsat i dag, hvor selskaber i en sam-

beskatning kun hæfter for egne skatter og kildeskatter, ønsker regeringen nu angiveligt på bag-

grund af konkrete sager, at indføre solidarisk hæftelse for skatter mellem sambeskattede selska-

ber. 

 Efter gældende regler om rentefradragsbegrænsning kan fradragsretten for et selskabs/en sambeskat-

tet koncerns nettofinansieringsudgifter beskæres, hvis beløbet overstiger et grundbeløb på kr. 20 

mio. (2008-niveau). Grundbeløbet reguleres årligt og er i 2011 på kr. 21,3 mio. Regeringen læg-

                                                 
28 “Den græske krise er en eurokrise”,180 Grader (se litteraturliste) 
29 IC Companys årsrapport 2010/2011, side 21 
30 ”Inflation i Indien og Kina hæmmer dansk vækst”, Børsen, 15. november (se litteraturliste) 
31 ”Stigende indkomst og opsparing i husholdningerne”, NYT Fra Danmarks Statistik 30. september 2011 (se litteratur-
liste) 
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ger op til, at afskaffe den årlige regulering af grundbeløbet. Reelt er der blot tale om en stigning 

i den effektive skat for de virksomheder, der bliver berørt 32.  

 

Det er blevet sværere at tage lån i bankerne, idet bankerne er begyndt at stille skrappere krav før de 

låner pengene ud, hvilket får flere til at tage dyre forbrugslån. Normalt er det et tegn på, at forbru-

gerne har en stor købelyst, men lige nu synes det mere at vise, at forbrugerne er under pres33.   

 

Hvert år flytter danske virksomheder 14.000 job, sammen med produktionen, til udlandet, hvilket er 

fordoblet i forhold til 2008. Det har vist sig, at virksomhedernes økonomiske overskud fordobles, 

salget går i vejret og lønnen, til de medarbejder der er tilbage i Danmark, stiger. Til forskel fra før er 

det ikke kun store koncerner, som flytter ud - det er også små og mellemstore virksomheder34.  

 

3.1.3 Sociale faktorer (S): 

Mange af de sociale faktorer er nævnt under Økonomiske faktorer ovenfor, hvad angår hvilke fakto-

rer der påvirker forbrugsmønsteret. 

 

En forbrugerundersøgelse udarbejdet af YouGov viser, at 78 % kigger efter prisen, når de køber tøj 

til dem selv, 65 % kigger efter tøjmærket/designet, 8 % kigger efter miljøvirkning, 14 % kigger 

efter andet og 1 % ved det ikke35. Resultatet er, at forbrugerne går mest op i prisen og tøjmær-

ket/designet og endnu ikke går så meget op i miljøpåvirkningen.  

 

Som nævnt ovenfor går 65 % af forbrugerne op i tøjmærket og designet, når de køber tøj til dem 

selv. Dette medfører, at forbrugernes adfærdsmønstre ændrer sig i takt med moden, hvorfor der er 

en stigende tendens til, hyppigere at udskifte tøjet for at følge moden36. Det giver en vis status at gå 

i mærkevarer og dyrt tøj, men det handler i lige så høj grad om at finde det, som ingen andre har og 

dermed skabe sin egen stil37. "Jo yngre du er, jo mere betyder tøjet for dig. Det gælder både drenge 

og piger - men mest piger! Og så er der den del af tøj-købet der handler om børn - her er det også 

kvinderne der trækker klart mest fra," siger Jon Lund38. Tøj nu til dags danner et billede af, hvem 

forbrugeren er som person, hvorfor tøj er vigtigt for forbrugeren39.  

 

                                                 
32 ”Finanslov 2010”, PWC, 3. november 2011 (se litteraturliste) 
33 ”Flere danskere tager dyre forbrugslån”, dine penge, 4. november 2011 (se litteraturliste) 
34 ”Hvert år flytter virksomheder 14.000 job til udlandet”, Ingeniøren, 10. november 2010 (se litteraturliste) 
35 ”Operat, Miljømærning generelt”, YouGOV, oktober 2010 (se litteraturliste) 
36 ”Personlig stil og mode”, Den Europæiske Union  (se litteraturliste) 
37 ”Smart tøj afgør om dit barn er populært, Politiken, 2. november 2010 (se litteraturliste) 
38 ”Brugt tøj slår nyt tøj på nettet”, fdim, 23. marts 2011 (se litteraturliste) 
39 ”Gammeldags ungdom”, Grith Gregersen (se litteraturliste) 



Side 28 af 104 
 

Flere og flere forbrugere er begyndt at købe tøj via internettet, for at slippe for de mange timer i 

butikkerne, hvor man måske ikke finder det man leder efter og forhåbentlig finder forbrugerne tøj 

på nettet, som andre ikke har40. De unge forbrugere bruger masser af tid på internettet, inden de 

beslutter sig for at købe et nyt tv, teaterbilletter, tøj eller andre forbrugsvarer. Ny undersøgelse fra 

web-firmaet EPiServer viser, at to tredjedele af unge mellem 15 og 22 år i stigende grad anvender 

sociale medier, såsom communities, anmeldelser, ratings og blogs til at undersøge et produkt, før 

ordren bliver placeret i indkøbskurven. De 23 til 35-årige følger lige i hælene med 50 procent, hvor-

imod kun en fjerdedel af folk over 35 år endnu har taget de sociale mediers muligheder til sig. 

”Virksomheder, der ikke har en online-shop, hvor forbrugere for eksempel kan anmelde produkter-

ne, risikerer at tabe fremtidens vel nok vigtigste marked. De yngre generationer er født i den digitale 

tidsalder, kræver en høj åbenhed fra virksomheder på nettet og baserer en stor del af deres købsbe-

slutninger på brugergenereret indhold,” siger Michael Kølle, dansk landechef for EPiServer, der er 

eksperter i udvikling af digitale platforme til e-handelsløsninger, communities og web content ma-

nagement41. 

 

En undersøgelse fra The Emperor's clothes viser, at Trendsales, som sælger brugt tøj, er den mest 

benyttede butik på nettet. "Når Trendsales er så stort, er det ikke kun fordi brugt tøj er billigere - 

selvom det selvfølgelig er enormt vigtigt. Det er i lige så høj grad fordi Trendsales har indkorpore-

ret en virkelig fed dialog-proces i købet. Køber og sælger er typisk i en regulær chat-agtig samtale 

med billeder, kommentarer og personlige erfaringer. Den slags tillidsskabelse er guld værd online - 

det booster folks lyst til at købe markant," siger Jon Lund42.  

 

3.1.4 Teknologiske faktorer (T): 

Det er vigtigt for virksomhederne i sports- og modeindustrien, at deres IT systemer og maskiner til 

produktionen af tøj følger med teknologien, fordi arbejdsgange og processer kan effektiviseres ved 

opdateret teknologi.   

 

Fremtidens teknologi inden for tøj, byder på tøj, der ikke tager imod pletter, som ikke krøller, som 

undgår svedlugt, som er vandafvisende i regnvejr, og som holder kroppen på en konstant tempera-

tur, uanset om det er koldt eller varmt udenfor. Der er tale om dét, fagfolk kalder intelligente teksti-

ler. Den teknologi, der skal til for at producere intelligente tekstiler findes allerede. Eksperterne er 

enige om, at der kun går et par år, før intelligente tekstiler dominerer på tøjstativerne i butikkerne. 

                                                 
40 ”På nettet er danskerne illoyale tilbudsjægere”, Nielsen (se litteraturliste) 
41 ”Stor forskel på unges og ældres online shopping”, episerver (se litteraturliste) 
42 “Brugt tøj slår nyt tøj på nettet”, fdim, 23. marts 2010 (se litteraturliste) 
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Vurderingen er, at Danmark har mulighed for at blive foregangsland på området, hvis der arbejdes 

intensivt for det43. 

 

3.1.5 Delkonklusion af PEST: 

Nedenstående faktorer skal IC Companys overvåge, da de faktorer forventes at påvirke konkurren-

cemiljøet i sports- og modeindustrien. 

 

IC Companys skal være opmærksomme på, at de hele tiden følger de miljømæssige krav og dermed 

er opdateret, når der kommer nye love og eventuelt er på forkant, når der arbejdes på at indføre nye 

love. Dette er meget vigtigt for IC Companys, fordi hvis lovene ikke følges og medierne finder ud 

af det vil det påvirke brandet ”IC Companys” negativt. IC Companys var i den situation for et par 

måneder siden, hvor man fandt giftige kemikalier i IC Companys tøj44. Derudover er det vigtigt for 

IC Companys’ brandværdi og etik, at de ikke anvender børnearbejde og de er opmærksomme på 

produktionsarbejderne i tredje verdenslande. Derfor er det  vigtigt for IC Companys at have et godt 

samarbejde med leverandørerne, for at sikre at bl.a. produktionsmedarbejderne arbejder under gode 

arbejdsvilkår mv.. Dårlig medieomtale vedr. brud på de miljømæssige krav, børnearbejde og dårlige 

arbejdsmæssige forhold for produktionsarbejderne kan få fatale konsekvenser for IC Companys' 

brandværdi og IC Companys har ikke råd til endnu en sag. Derudover påvirker den negative omtale 

IC Companys license to operate, og hvis et selskab trues på dets license to operate, er der større 

usikkerhed om fremadrettet salg og dermed omsætning. Ydermere opstår spørgsmålet - er der risiko 

for, at problemet kan gentage sig? Og hvordan vil endnu en sag påvirke samfundsdebatten og der-

med salget? 

 

IC Companys forsøger derfor at fremstå meget miljøvenligt, bl.a. ved at nævne deres CSR tiltag 

mange gange i årsrapporten og der har ikke været negativ omtale siden de giftige kemikalier i tøjet. 

IC Companys er tilmeldt UN Global Compact, som de også rapporterer om i årsrapporten45. Der-

med overholder selskabet årsregnskabslovens CSR krav jf. § 99 a, stk. 2, litra 7. Selvom de over-

holder reglerne for rapportering, er der desværre ingen garanti for, at negativ omtale ikke opstår 

igen46. Generelt kan sådanne sager næppe undgås, men gode selskaber har som regel et godt kon-

                                                 
43 “Om to år kan dit tøj tænke”, future textiles (se litteraturliste) 
44 “IC Companys har fundet kemikalier i tøj”, penge 25. juli 2011 (se litteraturliste) 
 
45 IC Companys årsrapport 2010/11, side 22 - 25. 
46 “IC Companys finder kemikalie i tøj”, Finans nyt tv2, 25. juli 2011 (se litteraturliste) 



Side 30 af 104 
 

trolmiljø, at sådanne sagers negative omtale begrænses, bl.a. havde Bestseller samme problem i 

oktober måned 201147. 

 

Salget i sports- og modeindustrien er påvirket af forbrugernes disponible indkomst og konjunkturen, 

hvorfor det er vigtigt for IC Companys at kende til konjunkturen og forbrugernes disponible ind-

komst, da det afhænger af hvor meget IC Companys kan sælge og derfor hvor meget de skal produ-

cere. Hvis IC Companys har fokus på dette, betyder det, at de hurtigt kan tilpasse udbydelse til ef-

terspørgslen.  

 

IC Companys skal være opmærksomme på modens tendenser og dermed designet, fordi forbrugerne 

nu til dags køber tøj efter hvad moden dikterer, hvorfor det er vigtigt, at de elleve brands kollektio-

ner følger moden. Derudover er det vigtigt, at IC Companys har fokus på priserne, idet 78 % af for-

brugerne går op i priserne, når de køber tøj, hvilket betyder, at IC Companys skal differentiere tøjet, 

så kunderne er villige til at betale en ekstra pris i forhold til at købe brugt tøj og ikke mærkevare tøj. 

 

Det er vigtigt, at IC Companys følger den teknologiske udvikling inden for IT systemer og maski-

ner, som anvendes til produktion af tøj, for derved at opnå færre omkostninger til produktion og 

produktionsprocessen bliver effektiviseret. Derudover skal IC Companys monitorerer de intelligente 

tekstiler, så IC Companys er med, når det kommer helt frem. 

 

Det er vigtigt for IC Companys at følge inflationen i tredje verdenslandene, fordi den er steget de 

seneste år, hvilket har betydet stigning i pris af produktion, grundet løn til produktionsmedarbejder-

ne er steget og materialeprisen til f.eks. bomuld er steget. IC Companys skal producere tøjet i de 

lande, som har den laveste produktions pris og selvfølgelig levere god kvalitet, hvorfor det er vig-

tigt, at IC Companys holder øje med inflationen, hvis det viser sig, at det land hvor de producerer 

tøj i ikke længere er det billigste land grundet inflation er steget. 

 

Til sidst skal IC Companys være opmærksomme på den nye finanslov, da loven kan påvirke virk-

somheden, som tidligere nævnt.  

 

                                                 
47“IC Companys finder kemikalie i tøj”, Finans nyt tv2, 25. juli 2011 (se litteraturliste) 
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3.2 P5F 

P5F anvendes til at analysere det konkurrencemæssige miljø og dermed industriens indtjening og 

attraktivitet ud fra fem faktorer, som er kundernes forhandlingskraft, leverandørernes forhandlings-

kraft, substituerende produkter, truslen for nye konkurrenter og intern rivalisering. Herved analyse-

res også evnen til at skabe værdi for investorer. For at analysere IC Companys' markedsposition, 

anvendes P5F til at analysere mode- og sportsindustriens konkurrencemæssige kræfter og rentabili-

tet. På baggrund af P5F kan IC Companys anlægge den bedst mulige strategi i forhold til koncer-

nens størrelse, ressourcer, potentiale og konkurrenter på baggrund af de konkurrencemæssige kræf-

ter i industrien, som har indflydelse på IC Companys' markedsposition.  Rationalet bag modellen er, 

at jo mere konkurrence der er i industrien, jo sværere er det at genere omsætning og dermed skabe 

profit for den enkelte spiller i industrien og dermed jo lavere konkurrenceintensitet, jo bedre indtje-

ningsevne. 

 

3.2.1 Kundernes forhandlingskraft: 

Kunderne stiller store krav til tøj kollektionerne nemlig, at prisen og designet er i orden som tidlige-

re nævnt i PEST analysen. Hvis forbrugerne ikke kan lide designet, prisen ikke er rimelig og tøjet 

ikke følger moden, køber forbrugerne tøj af en anden virksomhed. Det koster ikke kunderne noget 

at skifte udbyder og der er mange udbydere at vælge imellem.  

 

Stort set alle tøjproducenter har efterhånden en webshop, hvor forbrugerne kan købe deres varer. 

Dette gør, at forbrugerne har god tid, til stille og roligt at sidde og se hvad de forskellige tøjprodu-

center har at byde på. Webshops på internettet har medført at markedet er blevet mere gennemsig-

tigt for forbrugerne og en undersøgelse viser, at de danske forbrugere er blevet mere illoyale grun-

det internettet. Undersøgelsen viser, at forbrugerne på spørgsmålet ’hvordan beslutter du dig, når du 

foretager køb online’, svarer de adspurgte, på europæisk plan, at de holder sig til hjemmesider, de 

allerede har købt fra, 55 % af europæerne køber fra de samme hjemmesider fast. Her er danskerne 

anderledes end den gennemsnitlige europæer, herhjemme svarer blot 23 %, at de køber fra samme 

hjemmeside. Danskerne er omvendt mere tilbøjelige til at surfe, for at finde det rigtige for dem. Her 

ligger det europæiske gennemsnit på 36 % af de adspurgte, der surfer for at finde det, de vil købe 

online, hvor det blandt danskerne er hele 56 %, der "går på opdagelse" på internettet. I den sam-

menhæng er en vigtig iagttagelse i Nielsens undersøgelse, at blot 10 % af danskerne køber i den 

samme butik online, som de køber i offline. Forbindelsen mellem de ’virtuelle’ og de ’fysiske’ bu-

tikker, opleves med andre ord ikke som værende vigtig for købsbeslutningen.48.  

                                                 
48 “På nettet er danskerne illoyale tilbudsjægere”, Nielsen (se litteraturliste) 
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Grundet ovenstående har kunderne en høj forhandlingskraft i industrien. 

 

3.2.2 Leverandørernes forhandlingskraft: 

Leverandørerne er de uafhængige produktionsfabrikker. Virksomhederne i industrien benytter sig 

ofte af mange leverandører, for at sprede risikoen og reducere omkostningerne. Samtidig har virk-

somhederne også et behov for at opnå et tæt forhold til de enkelte leverandører, for at kunne få op-

fyldt deres ønsker og behov for hurtig tilpasning til nye tendenser og hurtig levering49. 

 

Der er mange leverandører og det er omkostningsfrit at skifte leverandør. Det er vigtigt, at virksom-

heden har et godt samarbejde med leverandøren, idet det er vigtigt, at leveringstidspunktet overhol-

des, fordi tøjet skal ud i butikken med det samme, når f.eks. salg af efterårskollektionerne starter. 

 

Grundet ovenstående har leverandørerne en middel forhandlingskraft i industrien. 

  

3.2.3 Substituerende produkter: 

Substituerende produkter er ikke-mærkevare tøj og brugt tøj. Som tidligere nævnt i PEST analysen 

er den mest besøgte hjemmeside Trendsales, som sælger brugt tøj. Ikke-mærkevare tøj er ikke lige-

så dyrt som mærkevare tøj, hvilket er positivt for virksomhederne, som sælger ikke-mærkevare tøj, 

fordi forbrugerne går op i prisen jf. PEST analysen. 

 

Grundet ovenstående påvirker substituerende produkter konkurrence situationen i industrien middel. 

 

3.2.4 Trusler fra nye konkurrenter: 

Der er høje indgangsbarrierer i industrien, grundet det kræver distributionskanaler, kapital, brand og 

knowhow. Det kræver kapital at komme ind i industrien, grundet store omkostninger forbundet med 

distributionsnetværk og markedsføring. Udgangsbarriererne er relative lave, idet de fleste virksom-

heder får produceret tøjet i tredje verdenslande, hvilket betyder, at de ikke har store faste omkost-

ninger til produktionen. Dog er der store omkostninger for de virksomheder, som har butikker. Det 

kræver meget at få opbygget et brand, som forbrugerne gider at købe, derfor er markedsføring vig-

tigt. Flere og flere virksomheder udbyder tøj via internettet, hvilket betyder, at de ikke på samme 

måde har brug for kapital, fordi de ikke skal have likviditet til opstart af en tøjbutik. 

 

For at opnå succes i industrien, er det afgørende, at virksomheden kan aflæse og formidle trends til 

forbrugeren. Det er vigtigt, at virksomheden konstant er på forkant med moden og formår at levere 
                                                 
49 IC Companys årsrapport 2010/11, side 19 
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et design, som differentierer sig, så forbrugeren vil betale ekstra for mærkevare tøj i forhold til ikke-

mærkevare tøj og brugt tøj. 

 

Grundet ovenstående er truslen for nye konkurrenter høj, hvis man anvender webshops som distri-

butionskanal og lav, hvis man anvender butik som distributionskanal. 

 

3.2.5 Intern rivalisering: 

Der er mange udbydere i branchen. Udbyderne kan vælge at sælge tøj via internettet, hvilket medfø-

rer, at de ikke har samme behov for likviditet som de udbydere, der sælger tøj via en butik, hvilket 

betyder, at de har færre faste omkostninger.  

 

Der er stor prisforskel på tøjet i industrien for mærkevare sports- og modetøj, hvilket gør, at dem 

med høje priser skal arbejde hårdt for at differentiere sig for at få kunderne til at købe deres produk-

ter frem for de billigere mærkevare, såsom H&M, Zara mv., via f.eks. markedsføring.  

 

De større virksomheder i sports- og modeindustrien forhandler i dag flere brands, og derved skal de 

ramme mange kundesegmenter, præcis som IC Companys. Denne udvikling presser mindre selska-

ber og uafhængige tøjbutikker, idet disse ikke kan udnytte tilsvarende stordriftsfordele. 

  

Da der er mange udbydere i industrien, betyder det bl.a., 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 diffe-

rentiere 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 i gen-

nem tiden generelt er intensiveret, hvilket understøttes af, at industrien har oplevet priskonkurrence. 

Den øgede priskonkurrence har betydet, at industriens profitabilitet er faldet, og bl.a. derfor har fle-

re af markedsaktørerne været nødsaget til at effektivisere virksomheden. En proces som IC Compa-

nys selv har været igennem over de sidste år.  

 

Grundet ovenstående vurderes det, at der er en høj intern rivalisering i industrien. 
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3.2.6 Delkonklusion af P5F: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Porters Five Forces50 
 

De faktorer, der påvirker det konkurrencemæssige miljø i sports- og modeindustrien, er kundernes 

forhandlingsstyrke, substituerende produkter, truslen for nye konkurrenter og intern rivalisering.  

 

Kundernes forhandlingsstyrke er høj, fordi kunden omkostningsfrit kan vælge en anden udbyder. 

Derudover har webshops på internettet gjort markedet mere gennemsigtigt, hvilket har gjort forbru-

gerne illoyale som nævnt i PEST analysen. Kundernes forhandlingsstyrke påvirker dog ikke i sam-

me grad IC Companys, fordi de har elleve brands, som forbrugerne kan vælge imellem. 

  

Truslen for nye konkurrenter er høj, idet der ikke behov for de store omkostninger ved at komme 

ind på markedet, fordi man kan starte en tøj virksomhed op uden stor kapital, hvis man anvender 

internettet som distributionskanal. Derudover er der ikke de store omkostninger ved at trække sig ud 

af markedet, fordi virksomhederne anvender leverandører til at producere tøjet, hvilket gør at virk-

somheden ikke selv har maskiner og lager til produktion. Derudover behøver udbyderne ikke de 

store kontor faciliteter, hvis de anvender webshop som distributionskanal. Den interne rivalisering 

er intens, fordi der er mange udbydere og markedsføring er vigtig i branchen i forhold til at diffe-

rentiere sig fra konkurrenterne.  

 

Det er en attraktiv industri for IC Companys, fordi de, de seneste fem år, har opnået en positiv ind-

tjening, selvom den interne konkurrence rivalisering er høj. Grundet konkurrenceintensiteten er 

intensiv, er det vigtigt, at IC Companys ligger ekstra energi i deres markedsføring, fordi det stort set 

er umuligt at differentiere sig fra konkurrenterne og fordi kunderne er illoyale. IC Companys skal 

                                                 
50 Kilde: Egen tilvirkning 
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derudover have ekstra fokus på de elleve brands’ webshop, da tendenserne er, at forbrugerne shop-

per meget tøj over internettet, hvilket er positivt for IC Companys, da der ikke er de samme om-

kostninger ved at have en butik til at køre rundt, som at have en webshop op og køre. Derudover er 

det vigtigt, at IC Companys webshop har det rigtige design, hvor forbrugere f.eks. kan anmelde 

produkterne. Hvis ikke webshoppen kan det, risikerer IC Companys at tabe fremtidens vel nok vig-

tigste marked, fordi de yngre generationer, som er født i den digitale tidsalder, kræver en høj åben-

hed fra virksomheder på nettet og baserer en stor del af deres købsbeslutninger på bruger genereret 

indhold, som tidligere nævnt. 

 

3.3 Kundesegmentering 

Formålet med kundesegmenteringen er at finde ud af om IC Companys kan forøge eller bibeholde 

indtjeningen ud fra kundernes indtjeningspotentiale, og dermed om der er et markedspotentiale. 

 

Konklusionen af PEST analysen er, at forbrugernes disponible indkomst er steget, Danmark er tek-

nisk set på vej ind i en ny recession, verden er økonomisk ramt, hvilket medfører, at forbrugerne er 

nervøse og holder på pengene, hvorfor bruttoopsparingen er steget. 

 

Det, at forbrugernes disponible indkomst er steget, burde være positivt for IC Companys, men det 

har det desværre ikke været, fordi forbrugernes forbrug ikke er steget tilsvarende. Forbrugerne har i 

stedet sparet op, hvilket har gjort, at bruttoopsparingen er steget. Forbrugerne er nervøse for, hvad 

fremtiden bringer, fordi verden er hårdt ramt økonomisk. Danmark er teknisk set på vej ind i en ny 

recession, hvilket bør få en negativ effekt på IC Companys vækst, fordi arbejdsløsheden stiger og 

den disponible indkomst falder, hvilket medfører, at forbruget falder. 

 

IC Companys har selv nedjusteret deres forventninger til regnskabsåret 2011/12. Dette skyldes, at 

IC Companys, i første kvartal af 2011/12, har oplevet en væsentlig opbremsning i forbrugernes kø-

belyst, som følge af det, for årstiden, usædvanligt varme vejr i store dele af Europa kombineret med 

den eskalerende gældskrise i Sydeuropa. Dette har medført forøget konkurrence om forbrugernes 

købekraft og forstærket trenden med mange priskampagner og specialudsalg51.  

 

Ved gennemgang af IC Companys elleve brands i afsnit 2.5 Produktlivscyklus, blev der kigget på 

brands’ vækst i regnskabsåret 2010/11, og i afsnit 5.3 GE/McKinsey matrix, vurderes det, hvorvidt 

det er muligt, at de elleve brands kan vækste i fremtiden. Ti ud af de elleve brands er vækstet posi-

                                                 
51 IC Companys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 3.  
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tivt, hvorimod et brand er vækstet negativt i regnskabsåret 2010/11, sammenlignet med sidste regn-

skabsår. I afsnit 2.5 produktlivscyklus og 5.3 GE/McKinsey matrix, er konklusionen, at der er intet, 

der indikerer, at de ti brands ikke fortsætter med at vækste. IC Companys skal dog holde øje med 

det brand, som er vækstet negativt, men som der ligeledes står i afsnittet vurderes det, at brandet 

kan komme til at vækste, fordi brandet er relativt nyt.  

 

 
  Figur 13: Verdens befolkningen fra 1750 - 205052 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, var verdens befolkningen i 2000 på 6.115 mio. og det for-

ventes, at verdens befolkningen stiger til 9.150 mio. i 2050, hvilket betyder, at verdens befolknin-

gen stiger med ca. 1 % årligt fra 2000 til 2050. Verdens befolkningen vil stige markant i kontinen-

terne Asien og Latinamerika. I og med, at befolkningen stiger markant i Asien og Latinamerika, bør 

IC Companys arbejde på at komme ind på de markeder, da der i fremtiden vil være et stort mar-

kedspotentiale for IC Companys. Da verdens befolkningen vækster, medfører dette, at IC Compa-

nys har mulighed for at opnå et større kundesegment end det nuværende.       
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3.3.1 Delkonklusion: 

Det vurderes, at IC Companys ikke kan forøge eller bibeholde indtjeningen ud fra kundernes indtje-

ningspotentiale de næste to til tre år. Dette skyldes at forbrugernes købskraft er faldet, fordi de hol-

der på pengene, da forbrugerne er bange for hvad fremtiden bringer, grundet gældskrisen i Sydeu-

ropa og fordi Danmark, teknisk set, er på vej ind i en ny recession. Da forbrugernes købskraft er 

faldet, vurderes det ligeledes, at væksten vil falde, selvom IC Companys har elleve sunde brands og 

det vurderes, at de elleve brands fortsat kan vækste. 

 

Når verden er kommet på rette spor igen, dvs. at gældskrisen er ovre og vi befinder os i en højkon-

junktur, har IC Companys mulighed for at forøge indtjeningen ud fra kundernes indtjeningspoten-

tiale, fordi der er et markedspotentiale. Der er et markedspotentiale, fordi alle IC Companys' brands 

har mulighed for at vækste, hvilket var konklusionen på GE/McKinsey analysen og produktlivscy-

klus gennemgangen. Ydermere er der en del markeder, hvor IC Companys endnu ikke har markeds-

andel, men hvor der markedspotentiale, såsom Asien. Der er et markedspotential, fordi befolknin-

gen stiger markant de næste par år og fordi Asien indtil videre har klaret sig bedst igennem krisen, 

hvilket har medført, at man spår solid vækst i Asien53.   

 

3.4 GE / McKinsey matrix 

GE / McKinsey matrix anvendes til at tage beslutninger om et produkt skal tilføjes til ens produkt-

portefølje, samt hvilke produkter virksomheden skal fortsætte med at investere i. Matrixen består af 

en y- og x-akse. Y-aksen er industriens attraktivitet og x-asken er brandets styrke. Industriens at-

traktivitet påvirkes af de makroøkonomiske faktorer - dvs. PEST, vækst raten, markeds størrelse, 

efterspørgsel variabilitet, industri rivalisering og rentabilitet. Brandets styrke påvirkes af markeds-

andel, vækst i markedsandel, adgang til distribution, produktions kapacitet og overskudsgraden i 

forhold til konkurrenterne. Herefter plottes produkterne - i IC Companys tilfælde brands - ind i ma-

trixen. 

 

                                                 
53 ”Storbank spaar solid vækst i Asien”, Børsen, 13. april 2011 (se litteraturliste) 
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Figur 14: Ovenfor vises GE/MCKinsey matrixen54. 

 

Konklusionen af PEST analysen jf. afsnit 5.0 og P5F analysen jf. 5.1 er, at sports- og modeindustri-

en er en medium attraktiv industri. Dette skyldes, at der er store trusler for omverdens faktorer, især 

fordi verden stadig er hårdt ramt af den økonomiske krise, som påvirker forbrugernes forbrug, dog 

har kunderne høj forhandlingsstyrke, mens leverandørerne hverken har høj eller lav forhandlings-

styrke. Dog er den interne rivalisering intens samt truslen for nye konkurrenter er lav/høj. Derud-

over har IC Companys en stor markedsandel i Skandinavien. Dette betyder, at alle elleve brands 

ligger i medium attraktiv industri jf. ovenstående figur.  

 

Alle elleve brands vil nedenunder blive gennemgået i forhold til businees unit strength. 

 

Peak Performance blev skabt i 1986 og er som tidligere nævnt IC Companys største brand, idet 25 

% af IC Companys omsætning er genereret af Peak Performance. Peak Performance er et af Euro-

pas førende brands inden for funktionelt tøj med et aktiv/casual look. Peak Performance er vækstet 

med 7 % i forhold til sidste regnskabsår, hvilket skyldes, at Peak Performance har åbnet 7 nye bu-

tikker, samt at Peak Performance har udvidet sit produktsortiment, f.eks. en ny serie af rejsetasker, 

ny skitøjkollektion mv55.  

 

Brandet businees unit strength vurderes at være high, idet brandet er vigtigt for IC Companys, fordi 

Peak Performance generer 25 % af IC Companys omsætning og fordi væksten er steget med 7 % 

siden sidste regnskabsår. 

 

Tiger of Sweden blev etableret i 1903 og er et internationalt brand, som omfatter både herre-, dame- 

og jeanskollektioner, samt et bredt udvalg af sko og tilbehør. Tiger of Sweden udvikler selv tekstil-

design, hvilket gør brandet unikt. Brandet er et højprofileret brand, der ligger i det midterste pris-

                                                 
54 “The GE-MCKinsey matrix and its Limitations for Business Portfolio (se litteraturliste) 
55 IC Companys årsrapport 2010/11, side 28 
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segment. Tiger of Sweden er IC Companys’ anden største brand i forhold til omsætningen. Derud-

over er Tiger of Sweden vækstet med 18 % i forhold til sidste regnskabsår, fordi Tiger of Sweden 

ligesom Peak Performance har åbnet nye tøjbutikker56. Grundet indtjeningen og fordi brandet er 

vækstet med 18 %, er Tiger of Sweden placeret på high på business unit strength.  

 

Brandet By Malene Birger blev skabt i 2003 og ligesom Tiger of Sweden er By Malene Birger et 

højprofileret brand, der ligger i det midterste prissegment. By Malene Birger er et internationalt 

brand, som tilbyder luksusprodukter til en overkommelig pris. Brandet, By Malene Birger, er IC 

Companys' ottende største brand i forhold til at genere omsætning til IC Company. By Malene Bir-

ger er væsktet med 35 %, hvilket betyder, at By Malene Birger er det brand i IC Company, som er 

vækstet mest i forhold til sidste regnskabsår, hvilket betyder at brandet er en vigtig investering for 

IC Company. By Malene Birger generer ikke ligeså meget omsætning, som mange af de andre 

brands, men her er det vigtigt at være opmærksom på, at By Malene Birger først er skabt i 2003, 

hvilket betyder, at brandet er relativ nyt i forhold til IC Companys’ produktportefølje og det har jo 

vist sig at en driver for omsætning er, hvor længe brandet har været på markedet57. Derfor er bran-

det By Malene Birger businees unit strength high, fordi de er vækstet så meget og det er et relativt 

nyt brand. 

 

Brandet Saint Tropez blev etableret i 1986 og Saint Tropez kundesegment er den yngre kvinde, som 

ønsker at være klædt moderigtigt og feminint og som ønsker et produkt med en fordelagtig balance 

mellem pris og kvalitet. Saint Tropez bestræber sig på at ligge i den nedre del af prissegmentet. 

Brandet er IC Companys' femte største brand i forhold til, hvor meget omsætning de forskellige 

brands generer. Saint Tropez er det brand, som er vækstet anden mest, med i alt 31 % i forhold til 

sidste regnskabsår, hvilket er en rigtig flot vækst i forhold til, at brandet blev etableret i 1986 og 

derfor ikke er et nyere brand. Væksten skyldes, at Saint Tropez har åbent 8 nye retail butikker samt 

7 franchise butikker i dette regnskabsår. Hermed ses det, at der er endnu en driver for omsætningen, 

nemlig hvor mange butikker brandet har, idet at brandets vækst er steget grundet flere butiksåbnin-

ger58.  

 

Brandet Saint Tropez businees unit strength er high, idet brandet er vigtigt for IC Companys, grun-

det den omsætning brandet generer og fordi brandet er vækstet procentmæssigt meget i forhold til 

sidste år og i forhold til, at det er et ældre brand. 

                                                 
56 IC Companys årsrapport 2010/11, side 29 
57 IC Companys årsrapport 2010/11, side 31 
58 IC Companys årsrapport 2010/11, side 31 
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Jackpot er fra de tidlige 70'ere. Jackpot producerer produkter til en overkommelig pris og står for et 

farvestrålende, feminint og casual design. Jackpot ønsker at ramme et kundesegment af kvinder, 

som ønsker en følelse af harmoni og som har en appetit på livet igennem casual, farvestrålende mo-

detøj. Jackpot er IC Companys’ tredje største brand i forhold til omsætning. Jackpot er vækstet med 

7 % i forhold til sidste regnskabsår, hvilket skyldes åbningen af 5 nye butikker i Tyskland59. Bran-

det Jackpot businees unit strength er high, grundet omsætning er en af de største i IC Companys og 

fordi brandet er vækstet med 7 % i forhold til sidste regnskabsår. 

 

Part Two blev grundlagt i 1986 og har fokus på at producere mode af høj kvalitet, som er inspireret 

af den dynamiske kontrast mellem den feminine og sensuelle udtryk over for det rå og kraftfulde. 

Kundesegmentet er en modebevidst kvinde, som af sind er 25-45 år. Part Two er IC Companys' 

syvende største brand. Brandet er vækstet med 7 % i forhold til sidste regnskabsår, hvilket skyldes, 

at Part Two har ekspanderet brandet til nye markeder, såsom Kina, Dubai og Rusland60. Brandet 

Part Two businees unit strength er medium, grundet omsætning som Part Two generer, kun er sy-

vendes størst i IC Companys, men brandet er vækstet i forhold til sidste år. 

 

Inwear blev skabt i 1969 og designets formål er at skabe mode med et fantastisk snit. Kundeseg-

mentet er den sofistikeret, spontane, modebevidste, livsglad, elsker livet i byen og er mellem 25-35 

år. Inwear er IC Companys' fjerde største brand. Inwear er vækstet med 13 % i forhold til sidste 

regnskabsår, hvilket skyldes deres nye webshop, hvor kunderne kan købe Inwear's produkter61. 

Brandet Inwear businees unit strength er high, fordi brandet generer den fjerde største omsætning i 

IC Companys, og fordi væksten er steget i forhold til sidste år. 

 

Matinique blev grundlagt i 1973. Matinique skaber behageligt, moderigtigt herretøj. Brandet Mati-

nique er IC Companys' sjette største brand. Matinique er vækstet med 11 % i forhold til sidste års-

regnskab, hvilket skyldes, at Matinique ligesom Inwear har i dette regnskabsår lanceret sin egen 

webshop, hvilket har påvirket væksten positivt62. Brandet Matiniques’ businees unit strength er me-

dium, idet brandet generer den sjette største omsætning i IC Companys og fordi væksten er steget 

med 11 %. 
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Designers Remix blev grundlagt i 2002. Kundesegmentet er den positive kvinde med selvsikkerhed 

og styrke. Designers Remix er IC Companys' tiende største brand. Brandet Designers Remix er 

vækstet med 23 % i forhold til sidste regnskabsår, hvilket skyldes, at brandet er blevet mere aner-

kendt, hvilket er vigtigt fordi brandet er relativt nyt63. Brandet Designers Remix's businees unit 

strength er medium, idet brandet ikke generer ligeså meget i omsætning, som de ni andre brands i 

IC Companys. Men fordi væksten er steget med 23 % i forhold til sidste år er brandet medium og 

ikke low. Derudover er brandet kun fra 2002, det tager nogle år at få en hvis markedsandel, fordi 

forbrugerne skal nå at lære brandet at kende. 

 

Soaked in Luxury blev grundlagt i 2005, hvilket gør brandet til IC Companys' yngste brand. Bran-

dets byder på hurtige leveringer og overkommelige priser for highstreet-moden og individualisme, 

look, design og detaljer for modebrands. Soaked in Luxury er det brand, som generer mindst om-

sætning til IC Companys. Brandets vækst er faldet med 14 % i forhold til sidste regnskabsår. Det vil 

sige, at Soaked in Luxury er det eneste brand, som ikke positivt har vækstet64. Brandet businees unit 

strength er low, idet brandet generer mindst omsætning af de elleve brands i IC Companys og fordi 

det er det eneste brand, som har haft en negativ vækst. IC Companys skal have fokus på Soaked in 

Luxury, og holde øje med, om det stadig er en god investering. Det kan vise sig, at brandet bliver en 

god investering, fordi det er et relativ nyt brand, så måske har brandet potentiale til, at blive en af IC 

Companys største brands.  

 

Cottonfield blev grundlagt i 1986 og er et casual brand i det midterste prissegment. Cottonfields 

kundesegment er en selvsikker og velafbalanceret mand i 30'erne. Designet er en afslappet stil, na-

turlig farvepalette, kvalitet og naturlige materialer, samt værdi for pengene. Cottonfield er et aner-

kendt skandinavisk brand indenfor herremode. Brandet er IC Companys’ niende største brand. Cot-

tonfield er vækstet med 5 % i forhold til sidste regnskabsår65. Brandet Cottonfield businees unit er 

medium, idet brandet ikke generer ligeså meget omsætning i forhold til de andre brands i IC Com-

panys og fordi brandet er væsktet med 5 % i forhold til sidste år.     

 

3.4.1 Delkonklusion af GE/ McKinsey matrix: 

Der er to drivere, som påvirker, hvor meget omsætning brandet generer. Driverne er antal butikker 

og hvor længe brandet har været på markedet.  
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Alle brands, undtagen Soaked in Luxury, er vækstet positivt med alt fra 5 - 35 %. Det er flot, at ti 

ud af elleve brands er vækstet i forhold til sidste år, fordi forbrugerne er forsigtige og mere tilbage-

holdende grundet den økonomiske krise. Da Soaked in Luxury er det eneste brand, som er vækstet 

negativt og brandet generer mindst i omsætning i forhold til de andre elleve brands, er det vigtig, at 

IC Companys konstant holder øje med brandet, for at være sikre på, at brandet stadig er en god in-

vestering.  

 

Opstart og tilkøb af de mange nye og mere fashion prægede mærker, der er sket over de sidste 5-6 

år, har vist sig at være en lønsom forretning. Hvis IC Companys i fremtiden stadig fornyer sig på 

mærkesiden og lever op til forbrugerens krav om individualitet og social ansvarlighed vurderes det, 

at de sociale og kulturelle forhold der ses i samfundet i dag, er en styrke for IC Companys. Flere af 

IC Companys’ kernemærker anses for at være kedelige og almindelige og dette kan smitte af på den 

måde IC Companys, som helhed opfattes hos forbrugeren66. Dette problem er der dog forsøgt at 

dæmme op for, ved køb og opstart af de mange nye og lidt mere smarte mærker. IC Companys an-

ses dog ikke for at være meget nyskabende, når det kommer til design. 

 

3.5 Værdikædeanalyse 

En af grundene til, at en virksomhed performer bedre end konkurrenterne, kan skyldes de interne 

forhold - dvs. styrker og svagheder i værdikæden. 

 

Ved værdikædeanalysen deles virksomhedens aktiviteter op i primære aktiviteter og i sekundære 

aktiviteter. De sekundære aktiviteter er de aktiviteter, der kræves for at kunne udføre de primære 

aktiviteter. Værdikædemodellen har til hensigt at beskrive værdiskabelsen, der skabes i den enkelte 

aktivitet.  
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Figur 15: Værdikæden67 

 

Logistik, produktion, distribution, service, marketing, salg og design er primære aktiviteter. 

 

En af IC Companys udfordringer er time-to-market. Problemstillingen ved time-to-market vedrører 

værdikæden fra indgående logistik til marketing og salg. Størstedelen af IC Companys' brands ud-

skifter kollektionerne fire gange om året, hvilket betyder, at kollektionerne har en lang gennemløbs-

tid, hvorfor IC Companys står overfor en reel risiko, fordi deres produkter har en relativt lang vej, 

fra idé til butik, i forhold til nogle af IC Companys' konkurrenter. Til sammenligning opererer kon-

kurrenter Zara og H&M med leadtimes ned til 15 dage, hvilket IC Companys produktionsapparat 

slet ikke er gearet til. Dette gør, at IC Companys er afhængige af, at kunne læse modetendenserne i 

god tid, i forhold til mange af deres konkurrenter. Ydermere betyder det, at IC Companys er længe-

re om, at reagere på ændringer i markedet. 

  

Underleverandører fremstiller produkterne. Sourcing for alle brands håndteres via egne fælles sour-

cingkontorer i Kina, Bangladesh, Vietnam, Indien og Rumænien samt via begrænset brug af agen-

ter. Herved skabes stordriftsfordele og dermed værdi, fordi produktionen af de forskellige brands 

samles på færre fabrikker. Samtidig sikres en mere omkostningseffektiv kvalitetssikring af alle kon-

cernens brands. Ydermere er det muligt, grundet de fælles sourcingkontorer, at håndtere geografiske 

sourcingomlægninger ved at flytte produktionen hen, hvor kombination af pris, kvalitet og leve-

ringssikkerhed er mest fordelagtig. Der er en risiko ved at anvende mange underleverandører, som 

IC Companys gør, idet det er svært at skabe et forhold til alle underleverandørerne og det er svært at 
                                                 
67 “Porters værdikæde intern/ekstern”, IT-strategi (se litteraturliste) 
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skabe effektive processer. Derfor har IC Companys i årsrapporten fra 2010/11 meddelt, at de har et 

mål om at reducere antallet af leverandører og dermed indgå tættere partnerskaber med udvalgte 

producenter68.  

 

Distributionskanalerne blev gennemgået under afsnit 2.5 distributionskanaler, hvorfor det kun kort 

nævnes. IC Companys' fokus er at forøge fuldprissalget i distributionskanalerne engros og retail ved 

at nedbringe restvarer, og dermed undgå lagernedskrivninger, samt den lavere pris ved salg via out-

lets. Når det ikke er muligt at sælge alle varerne ved engros eller retail, skaber IC Companys værdi 

ved at sælge restvarer i outlet for at sikre lønsomt salg af restvarer. 

 

Brand ledelsen er ansvarlig for egen markedsføring, mens salgslandene har ansvaret for salget. Her-

ved styrkes det enkelte brand mens driftsrisikoen spredes. Ydermere er der en eksportafdeling, der 

står for salg til mellemleddene i de lande, hvor man endnu ikke har egne salgskanaler. Ydermere er 

brand ledelsen ansvarlig for design af egne kollektioner.  

 

Koncernens varer håndteres på to måder: Fladtpakkede varer og hængende varer. 90 % af koncer-

nens asiatisk sourcede varer transporteres via containerskibe til Europa, mens resten transporteres 

via luftfragt. Alle koncernens europæisk-sourcede varer transporteres med lastbiler. IC Companys 

har tre større lagerfaciliteter: Et lager i Brøndby, der håndterer koncernens fladtpakkede varer, et 

lager i København S, der håndterer koncernens hængende varer og et lager i Lodz, Polen, der hånd-

terer koncernens overskudsvarer og markedsføringsmaterialer. IC Companys reducerer risikoen for 

at have varer på lager, som ikke kan sælges ved, at en betydelig del af det samlede indkøb er forud-

bestilt af IC Companys' forhandlere. Som tidligere nævnt anvender IC Companys også outlets til 

løbende salg af restvarer. Hvis restvarerne ikke kan sælges via egne outlets, forsøger IC Companys 

at afhænde dem til brokers for videresalg uden for koncernens etablerede markeder. 

 

IC Companys har samlet de sekundære aktiviteter i en back-end platform. Her udføres brandspeci-

fikke aktiviteter, som logistik, shared service center, produktionsselskaber, HR, IT, corporate finan-

ce og juridisk afdeling, hvorved der skabes synergier i koncernen, stordriftsfordele samt erfaringer 

deles på tværs af koncernen. Derudover har et brand mulighed for tilgang til kapital. De sekundære 

aktiviteter skaber værdi, fordi brands kun skal fokusere på det de er bedst til, at opbygge et brand og 

skabe omsætningsvækst og back-end platformen kan udføre de aktiviteter, den er bedst til.  
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HR er en vigtig del af back-end platformen, idet det er vigtigt at kunne tiltrække og fastholde kvali-

ficerede medarbejder. For, at koncernstrategien lykkes, tilstræber IC Companys at skabe en højt-

ydende præstationskultur, hvor passionerede og dedikerede medarbejdere kan skabe det afgørende 

konkurrencemæssige forspring. IC Companys stræber efter at blive en arbejdsgiver i verdensklasse, 

som kan tilbyde medarbejderne enestående karrieremuligheder, talentudvikling, samt muligheden 

for at rokere inden for koncernens forskellige funktioner og brands. HR afdelingen er erfaren og 

professionel og understøtter udviklingen af IC Companys som videnscenter. Derudover forestår HR 

afdelingen udvikling og vedligeholdelse af retningslinjer, værktøjer, processer og uddannelse, sam-

tidig med, at der udføres medarbejderundersøgelser for at sikre, at koncernen er godt på vej til at 

blive en arbejdsgiver, som er i verdensklasse. Dette skal understøtte udviklingen af koncernens præ-

stationskultur og sikre, at alle medarbejdere har klart definerede mål og kan agere som ansvarlige, 

pålidelige ambassadører for brandet og koncernen69.  

 

3.5.1 Delkonklusion af værdikædeanalysen: 

Udefra ovenstående analyse af IC Companys vurderes det ikke, at IC Companys har nogle aktivite-

ter, som ikke er værdiskabende for hele værdikæde.  

 

Back-end platformen er værdiskabende for hele koncernen, idet der skabes synergier i koncernen, 

stordriftsfordele, samt erfaringer deles på tværs af koncernen. Ydermere gør back-end platformen, 

at brands kun skal fokusere på det de er bedst til - at opbygge et brand og skabe omsætningsvækst.  
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4. Reformuleringer  

Vi vil i det følgende afsnit foretage reformuleringer af resultatopgørelse, balance og egenkapitalen 

for IC Companys. Formålet med dette er, at klargøre de officielle regnskaber til analysebrug. 

 

Vores fokus har været rettet imod at splitte IC Companys primære drift fra den samlede drift, da den 

primære drift ligger til grundlag for vores videre budgettering, og dermed den endelige værdiansæt-

telse.  

 

I IC Companys koncernregnskab indgår der datterselskaber jf. bilag 1. Datterselskaberne er konso-

lideret sammen med moderselskabet, som et sammendrag af de enkelte selskabers regnskabsposter 

med ensartet karakter. Vi har antaget, at datterselskaberne alle er en del af IC Companys primære 

drift, hvorfor vi ikke har forholdt os yderligere til disse, andet end hvad fremgår af nedenstående 

afsnit70.  

 

4.1 Revisionspåtegninger 

Udgangspunktet for reformuleringen af IC Companys, er virksomhedens eksterne årsrapporter i den 

valgte analyseperiode. Det skal således sikres, at disse er af en sådan kvalitet, at reformulering og 

dermed budgettering, bliver valid og kan benyttes i den videre værdiansættelse af IC Companys.  

 

For at sikre denne kvalitet i regnskaberne, har vi gennemgået revisionspåtegningerne i analyseperi-

oden. Det er revisors rolle at fungere som offentlighedens tillidsrepræsentant. Eksisterer der for-

hold, som er væsentlige ved vurdering af årets resultat, samt den finansielle stilling, eller forvent-

ninger til fremtiden, skal revisor anføre forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåteg-

ningen til årsrapporten71. 

 

I de aflagte regnskaber for analyseperioden, har Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fo-

restået revisionen af IC Companys. I gennem hele analyseperioden fra 2006/07 – 2010/11 har Delo-

itte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab kunne forsyne årsrapporterne med en blank påtegning det 

vil sige uden forbehold eller supplerende oplysning. Vi vurderer derfor, at årsrapporterne er af en 

sådan kvalitet, at de kan anvendes til den videre budgettering.  

 

                                                 
70 Bliver behandlet i afsnit 4.6 
71 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer, BEK nr. 668 af 26/06/2008, §§ 1-8 
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4.2 Fastsættelse af væsentlighedsniveau 

I revisors påtegning fremgår det, at revisionen er udført med henblik på, at opnå en høj grad af sik-

kerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformation. En væsentlig fejlinformation 

er defineret, som en fejl eller mangel i årsrapporten, som vil få regnskabslæserne til at ændre sin 

beslutning.  

 

Revisor fastlægger et væsentlighedsniveau opgjort i en monetær størrelse ud fra følgende regn-

skabsposter72:  

 

 Nettoomsætning (½-1 %) 

 Resultat før skat (5-10 %) 

 Egenkapital (1-2 %) 

 Aktivmasse (½-1 %) 

 

Der er tale om en sammenvejning af ovenstående poster, og der kan således ikke peges på en enty-

dig metode til opgørelse af væsentlighedsniveauet. Det er op til revisors professionelle dømmekraft 

at fastlægge et passende væsentlighedsniveau.  

 

4.3 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen til analyseformål sker ved, at opdele posterne i transaktio-

ner med ejerne og i totalindkomst73. Herved er det muligt, at opnå kendskab til indtægter og om-

kostninger, der vedrører totalindkomsten, men er indregnet direkte på egenkapitalen (dirty-surplus 

accounting) samt transaktioner og posteringer, som vedrører ejernes interesse. Formålet med refor-

muleringen er, at identificere, hvilke egenkapitalbevægelser, der relaterer til driften og hvilke der 

relaterer til finansieringsaktiviteten og medregne disse beløb i reformuleringen af resultatopgørelsen 

for at sikre, at værdierne er med i nøgletalsberegningerne. 

  

I IC Companys’ årsrapporter forekommer der tre dirty-surplus poster, der skal indregnes i selska-

bets totalindkomst: Valutakursregulering af dattervirksomheder, skatteværdi af favørelement og 

værdiregulering af afledte finansielle instrumenter.  

 

De foretagne korrektioner og reformuleringer af egenkapitalopgørelsen fremgår af bilag 5.  

                                                 
72 FSR. Notat vedr. væsentlighed. August 1996 
73 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansætte”, side 155 
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For regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere, stiller IAS 1 krav om, at totalindkomsten 

præsenteres enten i en samlet opgørelse (totalindkomstopgørelsen) eller i to opgørelser (en resultat-

opgørelse og en totalindkomstopgørelse, der viser periodens resultat og elementer af anden total-

indkomst). Egenkapitalopgørelsen må ikke længere indeholde elementer fra totalindkomsten, hvil-

ket fremgår af de to seneste årsrapporter fra IC Companys74. 

 

Minoritetsinteresser vises, som del af koncernegenkapitalen, men værdiansættelsesopgaven går på, 

at finde værdien af moderselskabets aktier. Således er vi kun interesseret i, at finde moderselskabets 

andel af koncernegenkapitalen. Den reformulerede egenkapital korrigeres for minoritetsinteresser-

nes andel af egenkapitalen.  

 

4.4 Reformulering af balancen 

Den officielle balance inddeler aktiverne ud fra et likviditetskriterium i lang- og kortfristede aktiver 

og forpligtelser efter forfaldstid75. Dette er primært indført for at dække kreditorernes informations-

behov i forbindelse med kreditværdighedsanalyse. Den officielle balance for IC Companys fremgår 

af bilag 3.  

 

Reformulering af balancen til analyseformål sker ved, at reklassificere posterne mellem driftsaktivi-

tet og finansiel aktivitet76. Herved er det muligt, at beregne nøgletal, der måler resultatet af IC 

Companys’ aktiviteter, ligesom reformuleringen tjener til, at bringe yderligere detaljer ind fra no-

terne mv.  

 

Den reformulerede balance fremgår af bilag 6.  

 

I den officielle balance skelnes der ikke imellem driftslikviditet og overskydende likviditet. Drifts-

likviditeten er den likviditet, som kræves for at betale kreditorer, afregne lønninger og betale skatter 

og afgifter til det offentlige. Den overskydende likviditet klassificeres, som et finansielt aktiv, idet 

denne del af den totale likvide beholdning antages, at stå på rentebærende konti. Som nævnt foreta-

ges denne opdeling mellem drifts- og overskydende likviditet ikke i den officielle balance, hvorfor 

der ikke kan laves en nøjagtig opgørelse herover. I stedet antages driftslikviditeten at udgøre 1 % af 

                                                 
74 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 162 
75 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 178 
76 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 180 
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nettoomsætningen, og den resterende del af den totale likvide beholdning klassificeres under finan-

sielle aktiver77.  

 

Den udskudte skat, hvad enten det er et aktiv eller passiv, vedrører hovedsageligt poster relateret til 

driften i form af langfristede aktiver, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg og tjenesteydel-

ser. Da det ikke er muligt at foretage en yderligere opdeling mellem drift- og finansieringsaktivitet, 

ud fra den officielle balance, er udskudt skat klassificeret, som værende henholdsvis driftsaktiv og 

driftsforpligtelse.  

 

Pensionsordninger, ydet af IC Companys, til medarbejderne er reelt en udskydelse af løn78. På 

samme måde som skyldig løn er en driftsforpligtelse, er pensionsforpligtelser tilhørende til driften, 

grundet forskellen alene består i, at forpligtelsen først afvikles mange år ude i fremtiden, altså først 

når de ansatte faktisk går på pension.  

 

Under anden gæld skal periodiserede renter allokeres ned, som en finansiel forpligtelse79, som kan 

ses i reformuleringen jf. bilag 7.  

 

4.5 Reformulering af resultatopgørelsen 

Reformulering af resultatopgørelsen til analyseformål sker ved at inddele posterne i ordinært resul-

tat, ekstraordinært resultat og finansieringsposter, samt inddrage ikke-resultatførte poster fra egen-

kapitalopgørelsen80. Herved skabes der, på totalindkomstbasis, en opgørelse af overskuddet fra så-

vel den primære drift som fra finansieringen, og det er muligt at beregne nøgletal, der på korrekt vis 

måler resultatet af IC Companys’ primære aktiviteter. Reformuleringen er at finde i bilag 7.  

 

4.6 Retailselskabet af 14. april 1999 A/S og Raffinadevej 10 A/S 

IC Companys har, pr. 30. juni 2011, 100 % ejerskab i Retailsekskabet af 14. april 1999 A/S og Raf-

finadevej 10 A/S. De tilknyttede virksomheder har, som hovedaktivitet, henholdsvis forpagtning af 

ejendomme og eje og udleje af fast ejendom. Det sidstnævnte selskab ejer og udlejer ejendommen, 

hvori hele administrationen af IC Companys sidder og arbejder. Derfor må det forudsættes, at det 

førstnævnte selskab også forpagter bygninger, som er vedrørende IC Companys’ primære drift. Der-

                                                 
77 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 184 
78 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 186 
79 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 188 
80 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 197 
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for anses disse, som værende en del af IC Companys primære drift, hvorfor der ikke foretages yder-

ligere. 

 

Grundet, der i den officielle balance, kun fremgår en samlet skattepostering – nemlig ”Skat af årets 

resultat”, skal denne allokeres til drift- og finansieringsaktiviteter, grundet begge har skattekonse-

kvenser. Se nærmere beregning i bilag 7. I juli 2007 blev der indført et såkaldt ”renteloft”, der be-

skærer rentefradraget (og dermed skattefordelen). Renteloftet gælder kun såfremt de netto finansiel-

le omkostninger overstiger et vist grundbeløb, der fastsættes hvert år (21,3 mio. i 201181)82. Virk-

somheder er ikke forpligtet til at oplyse, hvorvidt de har ramt renteloftet og dermed fået den fulde 

fradragsret beskåret. Dette er ikke oplyst i IC Companys årsrapport for 2010/11, så derfor forudsæt-

tes der fuld fradragsret. Den nye regering har foreslået at ændrer reglerne for renteloftet, men det er 

i skrivende stund endnu uklart om lovforslaget bliver vedtaget. 

 

4.7 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2011/12 

Den 9. november aflagde IC Companys kvartalsregnskab. Omsætningen er gået tilbage med 3 % i 

forhold til 1. kvartal sidste år, og dermed er deres bruttomargin forværret til 57 %. Samtidig er ka-

pacitetsomkostningerne steget med 6 %, hvilket kunne tyde, på at forbrugerne holder igen. Jf. CEO 

Niels Mikkelsen er dette det største skift i forbrugeradfærd rigtig længe, gældskrisen har dermed 

endelig ramt modebranchen. Niels Mikkelsen tilføjer i interviewet, at det samtidig har været utrolig 

varmt i september, og derfor har det været svært at sælge vinterkollektionen endnu. Jf. ovenstående 

har IC Companys valgt at nedjustere deres forventninger jf. kvartalsregnskab. 

 

Som tidligere skrevet og argumenteret for, er det nu vigtigt for IC Companys, at de tilpasser deres 

omkostninger og organisation til deres nu forringede omsætning, således det på årsbasis ikke ender 

med et stort underskud. Dette bekræfter Niels Mikkelsen i interviewet, hvilket er påbegyndt i orga-

nisationen. Niels Mikkelsen påpeger også, at varerne faktisk er blevet dyrere, grundet de fortsat 

høje bomuldspriser, og gør yderligere opmærksom på, at de i organisationen har styr på, virksom-

heden nu, og derfor vil de have lettere ved at komme igennem krisen. Det de ikke har styr på er 

gældskrise og vejret, som han understreger at IC Companys er nødt til at agere efter, og forudser 

ikke flere nedjusteringer af forventningerne i resten af regnskabsåret. 

  

                                                 
81 Beskæring af rentefradrag (renteloft) (se litteraturliste) 
82 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 199 
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Som markedet ser ud nu, er engrossalget faldene, grundet indkøberne ikke tør købe større mængder 

af tøj til deres butikker. IC Companys kan vælge at åbne nogle flere af deres egne butikker, og der-

med sikrer indtjeningen. Niels Mikkelsen bekræfter, at der i dette kvartal er åbnet 20 butikker, og 

denne franchise strategi ønsker de at følge. Strategien for resten af regnskabsåret ligger klar for Ni-

els Mikkelsen – ledelsen skal ”have snuden” helt nede i driften og følge op på hver enkelt brand uge 

for uge og dermed styre omkostninger, således at de følger omsætningen83.  

 

4.8 Delkonklusion af reformuleringer 

De aflagte årsrapporter er uden supplerende oplysninger eller forbehold i revisionspåtegninger, 

hvorfor vi har anset disse for at være valide til brug for vores reformuleringer. 

  

Da de officielle årsrapporter ikke er ideelle til analysebrug, har vi reformuleret disse for at kunne 

foretage yderligere budgettering. Formålet med reformuleringen har været at fjerne eventuelt ”støj” 

i de officielle årsrapporter og skabe større sammenlignelighed i analyseperioden.  

 

Af væsentlige og gennemgåede reformuleringer kan nævnes valutakursreguleringer samt allokering 

af selskabsskat. De endelige reformuleringer fremgår af bilag 5-7. 

 

                                                 
83 ”IC Companys skuffer og nedjusterer”, Børsen, 9. november 2011 (se litteraturliste) 
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5. Budgettering 

Til sidst foretages en værdiansættelse af IC Companys. Værdiansættelse vil blive foretaget ud fra 

budgetteringen, som vi er nået frem til, ved hjælp af den strategiske analyse og historiske regn-

skabstal. Ledelsens forventninger samt de realiserede resultater for 1. kvartal af regnskabsåret 

2011/12, bliver taget til efterretning. Budgettering bliver dermed foretaget ud fra, hvad der vurderes 

til at være den mest sandsynlige udvikling for IC Companys på baggrund af de udarbejdede analy-

ser.  

 

I budgetteringen er der foretaget en fuld estimering af resultatopgørelsen og balancen. De centrale 

value-drivers vurderes at være omsætningen og omsætningsvæksten, som tidligere nævnt i den stra-

tegiske analyse, er styret af antal butikker og anciennitet på markedet, som samlet vil danne grund-

lag for den øvrige budgettering i form af f.eks. omsætningshastigheder.  

 

5.1 Fastlæggelse af budgetperiode 

Værdiansættelsesmodeller baseres på en tilbagediskontering af en uendelig pengestrøm, teoretisk, 

hvilket ikke er praktisk muligt, så derfor er det nødvendigt at budgettere indenfor en begrænset pe-

riode, hvor det så er muligt at udarbejde eksplicitte budgetter. Det forudsættes herefter, at de enkelte 

poster i budgettet vokser med en konstant vækstrate i terminalperioden, hvormed de uendelige pen-

gestrømme beskrives i budgettet.  

 

”Budgetperioden begynder med det nuværende regnskabsår og løber frem til det tidspunkt, hvor det 

ikke længere er meningsfuldt at lave forecast, frem for at forudsætte, at regnskabsposterne i profor-

ma opgørelserne vil vokse med en konstant vækstrate. Udtrykt mere præcist, skal terminalperioden 

begynde, når forecastet møder følgende fire betingelser:  

 

1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate.  

2. Overskudsgraden må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med første punkt, 

at driftsomkostningerne vokser med samme rate som salget.  

3. Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen 

med den første, at kerne netto driftsaktiver vokser med samme vækstrate som salget.  

4. FGEAR må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med betingelse 1 og 3, at 

netto finansielle forpligtelser vokser med den samme vækstrate som salget. 
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I ovennævnte sammenhæng skal det nævnes,m at terminalvæksten ikke må overstige den generelle 

vækst på det marked IC Companys befinder sig. Det ville, i givet fald i teorien, betyde at IC Com-

panys vokser ud af verden, da man taler om uendelig sigt.  

 

Samlet set vil disse fire betingelser sikre, at alle posterne i proforma opgørelserne vil vokse med 

samme vækstrate som væksten i salget. Som et resultat vil værdikomponenterne (d, FCFF, RI mv.) 

vokse med konstant rate.”84 Yderligere er det vigtigt at påpege, at det ikke forventes, at alle disse 

betingelser holder ud over hele budgetperioden. ”I realiteten vil vækstraten for salget, overskuds-

graden, omsætningshastighederne samt FGEAR konstant ændre sig, men pointen er, at de ikke af-

viger systematisk fra det konstante forudsatte forløb. Med andre ord er estimatet for terminalperio-

den et unbiased skøn over, hvordan disse nøgletal vil udvikle sig på lang sigt.”85  

 

I forbindelse med beslutningen af budgetperiodens længde, skal perioden være tilstrækkelig lang, 

for at sikre, at enhver overnormal salgsvækst forsvinder og perioden skal være tilstrækkelig lang for 

at sikre, at overnormale overskud forsvinder.  

 

    Vækstudsigter for branchen 

  Lav Medium Høj 
  (moden) (konsolidering) (opstart) 

Virksomhedsspecifik 
konkurrencemæssig 

fordel 

Ingen 5 år 10 år 20 år 

Ja, men kun på kort sigt 5 år 10 år 20 år 

Ja, og på lang sigt 10 år 20 år 20 år 
Figur 16: Overvejelser vedrørende budgetperiodens længde86 

 

Jf. ovenstående model, forudsættes vækstudsigterne for branchen til at være lave, da vi er i en mo-

den branche og tøj branchen er ramt hårdt af finanskrisen. De virksomhedsspecifikke konkurrence-

mæssige fordele vurderes til, at de kun eksisterer på kort sigt grundet IC Companys bruger en mul-

tibrandstrategi, som tidligere omtalt, hvor de sælger elleve forskellige brands, imod deres umiddel-

bare konkurrenter som kun fører et fåtal til sammenligning. Denne fordels tidshorisont vurderes kun 

til kort sigt, grundet diverse konkurrenter nemt kan kopiere denne strategi i løbet af relativ kort tid. 

Men generelt set, er det svært at have fordele i denne branche da præferencer hos kunderne kan 

skifte fra dag til dag, og på den måde har IC Companys den fordel i disse krisetider, de både sælger 

dyre og billigere brands. 

 
                                                 
84 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 315 
85 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”, side 316 
86 Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”; side 318 
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Det er svært at vurdere, hvornår udviklingen i IC Company vil nå et stabilt niveau, taget i betragt-

ning hvilket flot resultat de leverede seneste regnskabsår og hvilket skuffende resultat tallene i kvar-

talsregnskabet for 1. kvartal for regnskabsåret 2011/12 viste. Jf. ovenstående fastsættes budgetperi-

oden til 5 år. En længere budgetperiode vil være forbundet med stor usikkerhed, mens en kortere 

budgetperiode vil gøre terminalleddet for signifikant i forhold til den samlede værdi. Budgetperio-

den er derfor fra 1. juli 2011 til 30. juni 2016, hvorefter terminalperioden indtræffer.  

 

5.2 Budgettering af resultatopgørelsen for 2011/12 – 2015/16 

5.2.1 Omsætning: 

Budgettering af omsætningen er dels foretaget ud fra ledelsens forventninger til fremtiden og den 

realiserede omsætning for første kvartal af regnskabsåret 2011/12, og dels ud fra en budgettering af 

den forventede omsætningsudvikling for de enkelte brands på baggrund af den strategiske analyse. 

Omsætningsudviklingen for de enkelte brands er foretaget på baggrund af deres placering i produkt-

livscyklusen, de historiske vækstrater og vækstraterne for første kvartal af regnskabsåret 2011/12. 

Af sidstnævnte fremgår det yderligere, at ”Peak Perfomance” ikke har levet op til forventningerne, 

hvilket har resulteret i betydeligt negative afvigelser i brandets resultatudvikling, hvilket har med-

ført udskiftning i brandledelsen i forbindelse med ansættelse af ny CEO og salgsdirektør87. Af ne-

denstående figur fremgår omsætningsfordelingen samt vækstfordelingen i de forskellige brands.  

 

(mio. kr.) 2006/07 Vækst 2007/08 Vækst 2008/09 Vækst 2009/10 Vækst 2010/11 Vækst 
  

Peak Performance 802,0 24,1% 893,0 11,3% 941,0 5,4% 915,0 -2,8% 977,0 6,8%
Tiger og Sweden 388,0 18,3% 488,0 25,8% 435,0 -10,9% 476,0 9,4% 563,0 18,3%
Jackpot 445,0 -10,8% 454,0 2,0% 413,0 -9,0% 398,0 -3,6% 426,0 7,0%
InWear 540,0 13,7% 542,0 0,4% 413,0 -23,8% 359,0 -13,1% 404,0 12,5%
Saint Tropez 157,0 -6,0% 153,0 -2,5% 179,0 17,0% 244,0 36,3% 320,0 31,1%
Martinique 245,0 23,1% 295,0 20,4% 277,0 -6,1% 260,0 -6,1% 289,0 11,2%
Part Two 189,0 13,2% 224,0 18,5% 243,0 8,5% 254,0 4,5% 272,0 7,1%
By Malene Birger 126,0 40,0% 172,0 36,5% 197,0 14,5% 196,0 -0,5% 264,0 34,7%
Cottenfield 278,0 18,3% 307,0 10,4% 267,0 -13,0% 197,0 -26,2% 203,0 3,0%
Designers Remix 48,0 65,5% 65,0 35,4% 76,0 16,9% 74,0 -2,6% 91,0 23,0%
Soaked In Luxury 104,0 30,0% 105,0 1,0% 117,0 11,4% 87,0 -25,6% 74,0 -14,9%
Øvrige brands 31,8 -70,3% 39,2 23,3% 42,6 8,7% 35,3 -17,1% 44,2 25,2%
  

Nettoomsætning 3.353,8   3.737,2   3.600,6   3.495,3   3.927,2   
Omsætningsvækst 
i alt 11,0%   11,4%   -3,7%   -2,9%   12,4%   

Figur 17: Omsætningsfordeling og –vækst i brands88 

                                                 
87 IC Companys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 4 
88 Kilde: Egen tilvirkning 
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IC Companys vurderes, overordnet set til, at være godt rustet til fremtiden, primært på grund af 

multibrandstrategien. Der er høje indgangsbarrierer i industrien, grundet det kræver distributionska-

naler, kapital, brand, produktion og knowhow, dermed er truslen for nye konkurrenter begrænset, 

eftersom det vil kræve såvel kapital, som et etableret brand at ”stjæle” væsentlige markedsandele 

fra IC Companys. Grundet selskabet kan tilbyde en hel palette af forskellige brands, vurderes IC 

Companys til at være godt stillet i forbindelse med faldende brand loyalitet. Kunderne kan nemt 

vælge en helt anden butik, men hos IC Companys er der også det alternativ at de ”bare” kan finde et 

andet brand inde i den samme butik, jf. P5F. For den fremtidige udvikling er det også positivt, at IC 

Companys har flere brands i introduktions- og vækstfasen, og faktisk ingen brands i afviklingsfa-

sen, og dermed er der stadig vækstpotentiale i den nuværende portefølje af brands.  

 

I kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2011/12 oplyser IC Companys’ ledelse, at der forventes en lavere 

omsætning i størrelsesordenen 3,9 - 4,0 mia. kr., hvor den tidligere har ligget på omkring 4,1 - 4,3 

mia. kr. 89 Forventningerne, til faldet, skyldes IC Companys i 1. kvartal af 2011/12 har oplevet en 

væsentlig opbremsning i forbrugernes købelyst som følge af det for årstiden usædvanligt varme vejr 

i store dele af Europa, kombineret med den eskalerende gældskrise i Sydeuropa90, hvilket er i over-

ensstemmelse med PEST analysen konklusion. Dette har medført forøget konkurrence om forbru-

gernes købekraft og forstærket trenden med mange priskampagner og specialudsalg. Jf. PEST ana-

lysen er de danske forbrugeres disponible indkomst steget, mens forbruget er faldet marginalt. Jf. 

kundesegmentering vurderes det, at IC Companys ikke kan forøge eller bibeholde indtjeningen ud 

fra kundernes indtjeningspotentiale de næste to til tre år. Under de nuværende markedsforhold er 

det svært at komme med forudsigelser omkring den fremtidige udvikling. Pilen peger i den negative 

retning, eftersom IC Companys for 1. kvartal 2011/12 havde tilbagegang i omsætningen på ca. 3 %, 

trods et tårnhøjt resultat i 2010/11. I 2012 forventes privatforbruget at udvikle sig endnu mindre 

gunstigt, samtidig med at de vigtige salgsvalutaer SEK og NOK fortsat forventes at være svækkede 

i forhold til DKK. For regnskabsåret 2011/12 budgetteres der derfor med en samlet tilbagegang i 

omsætningen på 7 %.  

 

Det er svært at forudsige udviklingen af den nuværende gældskrise, som har ramt Europa hårdt det-

te år. Men indenfor en 5-årig periode forventes det ikke, at vi kommer ud af denne lavkonjunkturpe-

riode, derfor forholder vi os neutrale omkring forventninger til fremtidige konjunkturer. Derimod 

forventes det at IC Companys fortsat vil investerer i nye butikker, og dermed vækste på den måde, 

frem for organisk.  Derfor budgetteres der allerede i 2013/14 med, at væksten i omsætningen vil 

                                                 
89 IC Companys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 1 
90 IC Companys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 3 
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stige og nå nogenlunde på niveau med, hvad der tidligere er realiseret. Der budgetteres derfor med, 

at væksten i omsætningen vil være omkring 4 - 5 %. I terminalperioden budgetteres der med en 

vækst på 4 % ud fra en undersøgelse af salgsvækstmønstrene for ikke-finansielle børsnoterede virk-

somheder for perioden 1984-200291.  

 

I bilag 8 er vedlagt budgettering på de enkelte brands ud fra ledelsen forventninger og historiske tal. 

Dertil skal det bemærkes, som tidligere nævnt har Peak Performance ikke levet op til forventnin-

gerne, hvilket har medført udskiftning i ledelsen. Derfor budgetteres der ud fra at, det er en længere 

varende proces at få kørt en ny ledelse i stilling, til at vise flotte resultater. Derfor budgetteres der 

med større tab lige på dette brand de første år, men efterfølgende er den nye ledelse kørt i stilling, 

og kan derfor leve op til IC Companys’ forventninger.  

 

Ud fra en markedsgenerel betragtning og som tidligere nævnt, er Danmark på vej ind i en recession, 

og statistikker viser det tager omkring 10 måneder i gennemsnit at komme ud af sådan en periode. 

Det vurderes at IC Companys kan håndtere en recession, grundet de tidligere har vist, at de hurtigt 

kan omkostningsomstille sig, og derfor tilpasse deres omkostninger til deres omsætning. Derudover 

foretager IC Companys investeringer i nye butikker, og dermed sikrer de, at omsætningen i den 

forbindelse vil stige, ud fra en samlet betragtning.  

 

5.2.2 Vareforbrug/dækningsgrad: 

De seneste tre regnskabsår er der realiseret bruttofortjenester på omkring 60 %, hvilket danner ud-

gangspunktet for budgetteringen af vareforbruget.  

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 1. kvt. 2011/12 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 1.175,0
Vareforbrug -1.370,9 -1.478,4 -1.464,7 -1.370,9 -1.603,8 -505,3
Bruttoresultat 1.982,9 2.258,8 2.135,9 2.124,4 2.321,6 669,7

Bruttomargin 59,1% 60,4% 59,3% 60,8% 59,1% 57,0%
Figur 18: Udvikling i bruttoresultat92 

 

Dog skal det bemærkes, at bruttomarginen er faldet til kun 57 % i 1. kvartalsregnskabet 2011/12. 

Ledelsen har iværksat effektiviseringer, således der forventes en fremtidig reduktion i omkostnin-

gerne, dog er der stadig lave forventninger til bruttomarginen for hele regnskabsåret 2011/12, grun-

det det vurderes, at omkostninger ikke i tide bliver reduceret i takt med omsætningen. Derfor bud-

                                                 
91 Jens O. Elling, Carsten Krogholt Hansen og Ole Sørensen: ”Strategisk regnskabsanalyse”, side 228 
92 Kilde: Egen tilvirkning 
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getteres der med en bruttomargin på 56 % i 2011/12. Herefter forventes den nye effektivisering af 

omkostningerne at være implementeret. Samtidig med, at ledelsen er blevet bedre til at følge det 

enkelte brand, hvilket gør det muligt at foretage de reduceringer og valg, som skal træffes. Brutto-

marginen forventes derfor langsomt at blive forbedret frem mod terminalperioden, hvorfor der bud-

getteres langsomt mod en dækningsgrad på 59 %, som IC Companys opnåede i regnskabsåret 

2010/11.  

 

5.2.3 Personaleomkostninger: 

De historiske tal viser, at personaleomkostninger har været tilpasset omsætningen således at de har 

udgjort 24 – 26 % heraf. Kvartalsregnskabet for 1. kvartal af regnskabsåret 2011/12 viser, at perso-

naleomkostninger dog kun udgør 22,1 %, hvilket indikerer væsentlig omkostnings reduktion i for-

hold til de tidligere historiske tal, hvilket stemmer til forventningerne til regnskabsåret 2011/12: 

”Der er generelt gennemført en generel omkostningsreduktion, som medfører at omkostningerne i 

resten af 2011/12 forventes realiseret under niveauet.”93  

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 1. kvt. 2011/12 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 1.175,0
Personaleomkostninger -807,2 -931,2 -928,1 -927,0 -1.016,4 -259,7

Pct. Andel 24,1% 24,9% 25,8% 26,5% 25,9% 22,1%
Figur 19: Udvikling i personaleomkostninger i forhold til nettoomsætning94 

 

Konkret angiver IC Companys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, at reduktionen vil være 

35 mio. DKK i regnskabsåret 2011/12. IC Companys’ træning og udvikling af medarbejderne vil 

forøge effektiviteten, men er samtidig også ressourcekrævende. Personaleomkostningerne forventes 

derfor ikke at falde til et lavere niveau i forhold til omsætningen. Da der er skiftet ledelse i Peak 

Performance, skal omkostninger hertil også tages i betragtning, men det er uvist i hvilken størrel-

sesorden og hvor lang periode IC Companys har forpligtelser hertil. Derfor budgetteres det første år 

med en lille stigning i personaleomkostninger på 23 %, herefter stiger denne til 27 %, grundet om-

kostninger ved afskedigelse af ledelsen i Peak Perfoamnce. Herefter falder personaleomkostninger 

til 25 % af omsætningen. Dette niveau har tidligere vist sig mulig at realisere. 

 

5.2.4 Af- og nedskrivninger: 

Af- og nedskrivninger har historisk og gennemsnitlig set udgjort ca. 19 % af nettoværdien af de 

materielle- og immaterielle anlægsaktiver og budgetteres derfor til 19 % heraf i budgetperioden.  

                                                 
93 IC Comapanys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 1 
94 Kilde: Egen tilvirkning 
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(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Materielle- og immaterielle anlægsaktiver 654,6 676,3 639,3 657,4 637,9
Af- og nedskrivninger -96,3 -112,8 -146,7 -129,6 -125,0

Pct. Andel 14,7% 16,7% 22,9% 19,7% 19,6%
Figur 20: Udvikling i af- og nedskrivninger i forhold til anlægsaktiver95 

 

I terminalperioden er det en forudsætning at afskrivninger = investeringer, således aktiverne ikke 

forsvinder eller vokser til uendelig størrelse. 

 
5.2.5 Andre eksterne omkostninger:  

De eksterne omkostninger består i overvejende grad af faste omkostninger. Historisk set har de eks-

terne omkostninger dog udgjort omkring 23 % af omsætningen, hvilket vil blive benyttet som 

grundlag i budgetteringen.  

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 1. kvt. 2011/12 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 1.175,0
Andre eksterne omkostninger -755,5 -871,0 -909,5 -785,2 -867,4 -236,9

Pct. Andel 22,5% 23,3% 25,3% 22,5% 22,1% 20,2%
Figur 21: Udvikling i andre eksterne omkostninger i forhold til nettoomsætning96 

 

Grundet IC Companys har været opmærksomme på den negative udvikling i 1. kvartal 2011/12, har 

de fremrykket initiativer, som tidligere nævnt, hvilket har medført, at koncernens samlede omkost-

ninger i september måned blev reduceret. Dermed forventes det ligeledes, at omkostningerne i de 

kommende kvartaler, vil ligge under niveauet fra foregående regnskabsår97.  

 

Dernæst er der ligeledes foretaget ressourceprioriteringer i engrosforretningen. I stedet for fast 

salgsorganisationer indføres agent- og distributørløsninger, og dermed afvikles syv lejemål til fælles 

showrooms og administration, idet disse erstattes af mindre og mere fleksible løsninger. De sidste 

lejemål forventes afviklet i 2013, hvilket herefter også medfører mindre omkostninger til lokaler 

mv.98. Grundet fremrykkede initiativer vil der i 2011/12 indregnes en engangsomkostning på 23 

mio. kr., som tillægges de 23 % jf. ovenstående. I årerne herefter burde de eksterne omkostninger 

falde, grundet de fremrykkede initiativer. Dermed budgetteres der i årerne herefter, og frem til ter-

minalperioden, med eksterne omkostninger på 20 % af omsætningen.  

 

                                                 
95 Kilde: Egen tilvirkning 
96 Kilde: Egen tilvirkning 
97 IC Comapanys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 4 
98 IC Comapanys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 4 
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5.2.6 Andre gevinster og tab: 

Andre gevinster og tab relaterer sig primært til fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver, hvorfor 

der er tale om transaktioner af enkeltstående og ekstraordinær karakter. Posten er derfor ikke videre 

interessant i forbindelse med værdiansættelsen. Da det antages, at afskrivningerne foretages således, 

at anlægsaktiverne i al væsentlighed er bogført til markedsværdien, sættes andre gevinster og tab i 

perioden til 0 i budgetperioden.  

 

5.2.7 Finansielle poster: 

De finansielle poster er primært aflønning til fremmedkapitalen. Senere, når WACC beregnes, er 

fremmedkapitalomkostningerne en af delkomponenterne, der udregnes for at fastslå den endelige 

WACC. Det vurderes at fremmedkapitalomkostningerne, der i WACC beregningen estimeres til 5 

% er et godt estimat for de finansielle omkostninger. Derfor beregnes de finansielle omkostninger i 

budgetperioden som 5 % af den totale gæld til kreditinstitutter.  

 

5.2.8 Skat af årets resultat/selskabsskat: 

Historisk set har den effektive skatteprocent ligget på 23 % af resultat før skat, ud fra en gennem-

snitlig betragtning. Helt konkret har den ligget imellem 15-30 % historisk set. Dog udgør denne 

25,2 % i kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2011/12.  

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 1. kvt. 2011/12 

Resultat før skat 320,4 317,4 151,3 277,4 307,9 145,1
Periodens skat -79,8 -93,4 -42,1 -41,6 -61,6 -36,6

Pct. Andel 24,9% 29,4% 27,8% 15,0% 20,0% 25,2%
Figur 22: Udvikling i periodens skatteomkostninger i forhold til resultat før skat99 

 

Afvigelserne i forhold til den danske selskabsskatteprocent må skyldes permanente differencer, 

samt at koncernens udenlandske datterselskaber er underlagt en højere beskatning end i Danmark. 

Da selskabsskatteprocenten for samtlige af IC Companys’ datterselskaber ikke er kendt, giver det 

anledning til udelukkende at benytte den danske selskabsskatteprocent på 25 %, hvilket der budget-

teres ud fra. Der forventes ikke væsentlige ændringer til koncernens gennemsnitlige selskabsskatte-

procenter i budgetperioden.  

 

Da selskabet har skævt regnskabsår, vil den skyldige selskabsskat på statusdagen bestå af skatten 

for det givne indkomstår, samt det foregående indkomstår. Det antages dog, at IC Companys’ ind-
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betalinger af acontoskat i al væsentlighed svarer til indkomstårets selskabsskat. Der budgetteres 

derfor med, at den skyldige selskabsskat svarer til årets aktuelle skat. 

 

Den budgetterede resultatopgørelse for IC Companys for 2011/12 – 2015/16 fremgår af bilag 10. 

 

5.3 Budgettering af balancen for 2011/12 – 2015/16 

5.3.1 Goodwill:  

Goodwill er opstået i forbindelse med virksomhedssammenslutninger fordelt på overtagelsestids-

punktet til de pengestrømsfrembringende enheder, som forventes at opnå økonomiske fordele af 

overtagelsen. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill er fordelt således på de respektive penge-

strømsfrembringende enheder:   

 

 Tiger og Sweden AB 

 Peak Performance AB 

 Saint Tropez A/S 

 IC Companys Norway AS (Peak Performance aktiviteteren i selskabet)100 

 

Både Tiger of Sweden, Peak Performance og Saint Tropez er, jf. tidligere nævnt, alle 3 i vækstfasen 

og dermed vurderes disse til at være succesfulde investeringer, og dermed er der ingen nedskriv-

ningsbehov. Der budgetteres derfor med en konstant og regnskabsmæssig værdi af goodwill over 

hele budgetperioden på kr. 199,4 mio. i lighed med regnskabsåret 2010/11.  

 
5.3.2 Software og IT systemer: 

IC Companys har, pr. 30. juni 2010, IT systemer under udvikling for kr. 13,6 mio. I kvartalsregn-

skabet for 1. kvartal 2011/12 forventes et investeringsniveau på kr. 90 – 110 mio., primært til udvi-

delse af distributionen og salgsunderstøttende forbedringer af IT-platformen101. Hvor meget af 

sidstnævnte, der skal allokeres til software og IT systemer angives ikke nærmere, hvorfor regn-

skabsposten skønnes til kr. 90 mio. tillagt primoværdien. jf. den større investering, beskrevet oven-

for og herefter vurderes der ikke til at komme større investeringer til software og IT systemer. Der-

udover skal der tages højde for afskrivningerne på dette, og grundet investeringer går til software og 

IT systemer vurderes dette ikke til at have en decideret lang levetid, og derfor vurderes det, at inve-

steringen skal afskrives over 5 år. Dog skal det bemærkes, at IC Companys’ serviceplatform inden-
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101 IC Companys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 1 
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for software og IT er en væsentlig forudsætning for koncernens succes102, og dermed forventes det, 

at der fortsat vil blive foretaget de nødvendige investeringer hertil. Disse investeringer svarer til de 

årlige afskrivninger, således, at den budgetterede regnskabsmæssige værdi ligger på et stabilt niveau 

i hele budgetteringsperioden.  

 

5.3.3 Varemærkerettigheder: 

Varemærkerettigheder udgør i analyseperioden kr. 0,1 – 0,2 mio. Da der dermed ikke umiddelbart 

er indikationer på til- og afgange, og da posten er uvæsentlig, budgetteres der også med en regn-

skabsmæssig værdi på dette niveau fremover.  

 

5.3.4 Lejerettigheder: 

IC Companys’ lejerettigheder har i analyseperioden udgjort 18 % af den regnskabsmæssige værdi af 

indretning af lejede lokaler, ud fra en gennemsnitlig betragtning. Sammenhængen af disse kan mu-

ligvis forklares ved, at indretningen af lejede lokaler bl.a. foregår i de lokaler, som man har betalt 

lejerettigheder til. 

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 1. kvt. 2011/12 

Indretning af lejede lokaler 100,2 108,0 124,5 132,5 118,0 107,3
Lejerettigheder 20,6 22,5 19,8 19,6 20,5 19,5

Pct. Andel 20,6% 20,9% 15,9% 14,8% 17,4% 18,2%
Figur 23: Udvikling i lejerettigheder i forhold til indretning af lejede lokaler103 

 

Det vurderes, at sammensætningen af lejede lokaler ikke vil ændre sig markant i budgetperioden, 

mht. hvor mange der betales lejerettigheder for. Derfor budgetteres der med, at lejerettighederne 

også i fremtiden vil udgøre 18 % af den regnskabsmæssige værdi af indretning af lejede lokaler i 

budgetperioden.  

 

Jf. figur 24 har de samlede immaterielle anlægsaktiver en omsætningshastighed på omkring 13 - 16 

i de seneste regnskabsår, og historisk set er denne faldet de seneste to år, og i budgetperioden vil 

omsætningshastigheden igen stige i takt med den budgettere omsætning.   
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(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 
Immaterielle aktiver 245,8 252,4 220,2 249,0 262,4 

Omsætningshastighed 13,6 14,8 16,4 14,0 15,0 
Figur 24: Udvikling i de immaterielle anlægsaktivers omsætningshastighed104 

 

5.3.5 Grunde og bygninger: 

Regnskabsposten grunde og bygninger omfatter primært koncernens hovedkvarter i København. 

Det fremgår af regnskabsåret 2006/07, at der er foretaget investeringer i IC Companys’ grunde og 

bygninger, samt renovering heraf i forholdsvis stort omfang. Derfor forventes det ikke i vores bud-

getperiode, at der skal foretages større investeringer og renovering heraf. Vi kender heller ikke 

stand mv. for de pågældende bygninger, så det er svært at forudsige hvornår de næste investeringer 

heri vil finde sted. Niels Mikkelsen bekræftede, at IC Companys vil forsøge at åbne flere og flere 

butikker, og i denne forbindelse forudsættes dette til at ske i lejede lokaler.  

 

Jf. selskabets regnskabspraksis afskrives bygninger over 25 - 50 år105. Disse afskrivninger forventes 

opvejet at løbende forbedringer og småinvesteringer, hvorfor der budgetteres med en konstant værdi 

af grunde og bygninger i budgetperioden.  

 

5.3.6 Indretning af lejede lokaler: 

I kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2011/12 oplyser ledelsen, at der kommer til at ske en afvikling af 

tabsgivende butikker og showrooms, som strækker sig frem til og med 2013. Dette vil løbende ned-

bringe koncernens omkostningsbase106. Og dermed vil det også reducere den regnskabsmæssige 

værdi af indretning af lejede lokaler. Som nævnt ovenfor vil IC Companys forsøge at åbne flere og 

flere butikker, og dette forudsættes at ske i lejede lokaler. Derfor budgetteres der med en årlig net-

toafgang af indretning af lejede lokaler på 5 % årligt de første to år i budgetperioden, derefter vil 

der ske en årlig tilgang på 5 % i de efterfølgende tre år i budgetperioden.  

 

5.3.7 Driftsmateriel og inventar: 

Som nævnt ovenfor, har ledelsen udtalt, at der kommer til at ske en afvikling af tabsgivende butik-

ker og showrooms, og dette kommer også til at berøre IC Companys’ regnskabsmæssige værdi af 

driftsmateriel og inventar. I lighed med indretning af lejede lokaler, budgetteres der med en årlig 

nettoafgang på 5 % de første to år i budgetperioden, derefter vil der ske en årlig tilgang på 5 % i de 

efterfølgende tre år i budgetperioden.  
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106 IC Companys regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12, side 4 
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(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 
Materielle aktiver 408,8 423,9 419,1 408,4 375,5 

Omsætningshastighed 8,2 8,8 8,6 8,6 10,5 
Figur 25: Udvikling i de materielle anlægsaktivers omsætningshastighed107 

 

Jf. figur 25 har de samlede materielle anlægsaktiver en omsætningshastighed på omkring 10 i det 

seneste regnskabsår, og historisk set er denne steget, og det vil den fortsætte med i budgetperiode, 

til under 10 det første år, men igen stige grundet stigning i den budgetterede omsætning.  

 

5.3.8 Finansielle aktiver: 

IC Companys finansielle aktiver består primært af depositum, men også af langfristede udlån til 

samarbejdspartnere og aktier.  

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 1. kvt. 2011/12 

Indretning af lejede lokaler 100,2 108,0 124,5 132,5 118,0 107,3
Finansielle aktiver 24,4 25,6 35,4 36,0 33,8 33,6

Pct. Andel 24,4% 23,7% 28,4% 27,2% 28,6% 31,3%
Figur 26: Udvikling af finansielle aktiver i forhold til indretning af lejede lokaler108 

 

Men fordi de finansielle aktiver primært består af depositum, tages der derfor udgangspunkt i ind-

retning af lejede lokaler, og historisk set fra finansielle aktiver udgjort ca. 26,5 % af den regn-

skabsmæssige værdi af indretning af lejede lokaler, hvorfor der i budgetperioden budgetteres med 

denne sammenhæng. 

 

5.3.9 Udskudte skatteaktiver/udskudt skatteforpligtelse: 

De udskudte skatteforpligtelser er sat til 2010/11-niveauet i hele analyseperioden.  

 

5.3.10 Varebeholdninger: 

Ved budgetteringen af varebeholdningerne forventes der lavere omsætningshastigheder i 2011/12 

grundet den budgetterede nedgang i omsætningen som af følge lavkonjunkturen og den igangvæ-

rende gældskrise.  

 

 

                                                 
107 Kilde: Egen tilvirkning 
108 Kilde: Egen tilvirkning 
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(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 
Varebeholdninger 466,4 532,4 439,6 428,7 556,5 

Omsætningshastighed 7,2 7,0 8,2 8,2 7,1 
Figur 27: Udvikling i varelagerets omsætningshastighed109 

 

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2011/12 viser en omsætningshastighed på varelageret på 2,1, hvil-

ket stemmer meget godt overens med en omsætningshastighed på 7 - 8 gange, som varelageret har 

ligget på, historisk set. Denne omsætningshastighed danner grundlag for budgetteringen. I budget-

perioden budgetteres der med et fald i varelagerets omsætningshastighed i forhold til de historiske 

omsætningshastigheder. Derfor vurderes denne til at ligge på 7 i budgetperioden. 

 

5.3.11 Debitorer: 

Ved budgetteringen af debitorerne forventes der ikke væsentlige ændringer i kundernes budgettider, 

men til gengæld forventes der ændringer i kundernes betalingsevne grundet gældskrisen. Debitorer-

nes historiske omsætningshastigheder, fra før finanskrisen ramte Danmark, vurderes derfor ikke at 

kunne danne grundlag for budgetteringen, men eftersom finanskrisen for alvor ramte Danmark i 

2009, kan omsætningshastigheder fra 2008/09 godt danne grundlag for budgetteringen af tilgodeha-

vender fra salg og tjenesteydelser. 

  

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 266,6 296,7 257,6 262,1 358,0

Omsætningshastighed 12,6 12,6 14,0 13,3 11,0
Figur 28: Udvikling i debitorernes omsætningshastighed110 

 

Debitorerne har historisk set ligget på 12,75 ud fra en gennemsnitlig betragtning de seneste 3 regn-

skabsår. Da debitorernes omsætningshastighed i de sidste tre regnskabsår af analyseperioden var 

påvirket af konjunkturerne, budgetteres der med en omsætningshastighed på omkring 13 gange, 

svarende til den realiserede for de seneste tre regnskabsår. Dette niveau anvendes som grundlag for 

budgettering frem mod terminalperioden.  

 

                                                 
109 Kilde: Egen tilvirkning 
110 Kilde: Egen tilvirkning 
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5.3.12 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter: 

Der budgetteres ikke med væsentlige ændringer i sammensætning af andre tilgodehavender eller 

periodeafgrænsningsposter, der historisk set har ligget på hhv. 69 og 35 gange i analyseperioden. 

Der budgetteres derfor med disse omsætningshastigheder i budgetperioden.  

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4 
Andre tilgodehavender 54,3 35,0 61,2 112,9 45,4 

Omsætningshastighed 61,8 106,8 58,8 31,0 86,5 

Periodeafgrænsningsposter 97,9 108,8 92,1 104,7 106,8 

Omsætningshastighed 34,3 34,3 39,1 33,4 36,8 
Figur 29: Udvikling i andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposters omsætningshastigheder111 

 

5.3.13 Driftslikviditet: 

Driftslikviditeten er beregnet som 1 % af nettoomsætningen, og er nødvendig som en buffer for at 

kunne betale regninger efterhånden, som de forfalder.  

 
5.3.14 Pensionsforpligtelser: 

Overordnet forventes udviklingen af pensionsforpligtelser at følge udviklingen i personaleomkost-

ninger. Der budgetteres derfor med, at udviklingen i pensionsforpligtelserne svarer til udviklingen i 

personaleomkostningerne. Eventuelle afvigelser ved denne antagelse vurderes at være uvæsentlig 

for værdiansættelsen.  

 
5.3.15 Leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld: 

Der forventes ikke at være væsentlige ændringer til IC Companys betalingsevne i budgetperioden, 

samt ej heller forventninger til ændrede kredittider hos kreditorerne.  

 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4
Leverandører af varer og tjenesteydelser 296,8 313,8 291,7 354,8 348,9

Omsætningshastighed 11,3 11,9 12,3 9,9 11,3

Anden gæld 210,0 277,2 250,1 317,6 397,8

Omsætningshastighed 16,0 13,5 14,4 11,0 9,9
Figur 30: Udvikling i kreditorer og anden gælds omsætningshastigheder112 

 

                                                 
111 Kilde: Egen tilvirkning 
112 Kilde: Egen tilvirkning 
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Omsætningshastigheden for leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld sættes derfor i 

budgetperioden til hhv. omkring 11 gange og 13 gange i overensstemmelse med det historiske ni-

veau i analyseperioden.  

 

7.3.16 Selskabsskat 

På grund af at IC Companys anvender skævt regnskabsår er der på regnskabsdagen skyldig skat i 

balancen, som består af skatten i det givne indkomstår og sidste halvdel af det foregående ind-

komstår. I budgettet anvendes den antagelse, at skyldig selskabsskat er lig med årets skat, da disse 

to tal i praksis ikke vil afvige meget fra hinanden.  

 
5.3.16 Selskabskapital: 

Der budgetteres med en konstant selskabskapital i hele budgetperioden.  

 

5.3.17 Udbytte: 

De seneste regnskabsår har det været IC Companys udbyttepolitik at udlodde 30 % af årets resultat 

til selskabets aktionærer, derfor budgetteres der i hele budgetperioden ud fra dette.  

 

5.3.18 Øvrige egenkapitalposter: 

De øvrige poster der udgør egenkapitalen budgetteres til at være konstante, da disse er afhængige af 

en række underliggende valutaer. Udviklingen heraf antages i al væsentlighed at være konstant over 

længere tid.  

 

5.3.19 Gæld til kreditinstitutter: 

Vi har i budget perioden valgt at se på kortfristet gæld samt langfristet gæld, som en samlet gælds-

post, grundet de vurderes at have samme udvikling. Oplyst i IC Companys kapitalstruktur, ønsker 

koncernen at fastholde målsætningen om at nedbringe nettobankgælden til 0 kr. Således skal kon-

cernens kreditfaciliteter udelukkende anvendes til at imødegå sæsonmæssige udsving i likviditets-

trækket. Koncernen har endvidere besluttet, at den netto rentebærende gæld, inklusive koncernens 

leasingforpligtelser, fremover maksimalt kan øges til 3 gange EBITDA, såfremt dette måtte være 

nødvendigt, dog har koncernen ikke på nuværende tidspunkt nogle planer om dette113.   

 

 

 

 

                                                 
113 Årsrapport 2010/11, side 50 
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(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 3.353,8 3.737,2 3.600,6 3.495,3 3.925,4
Gæld til kreditinstitutter, langfristet gæld 168,0 168,0 168,0 140,0 140,0
Gæld til kreditinstitutter, kortfristet gæld 534,5 603,0 447,3 175,3 224,7

Pct. Andel 20,9% 20,6% 17,1% 9,0% 9,3%
Figur 31: Udvikling i gældsforpligtelser114 

 

Ud fra ovenstående analyse, fremgår det, at der de sidste to år har været sammenhæng mellem net-

toomsætningen og den samlede gæld. Forholdet mellem nettoomsætning og gæld har været falden-

de fra 2006/07 til 2009/10, hvorefter den stiger marginalt igen. Vi forventer, at gæld i budgetperio-

den vil være på samme niveau, som de to tidligere år, grundet ledelsen fastholder at målsætningen 

fortsat er at nedbringe den samlede gæld. Derfor bliver denne budgetteret til at udgøre 9 % af netto-

omsætningen.  

 

5.4 Konklusion på budgettering  

Den samlede budgettering fremgår af bilag 8-10, hvilket bygger på ovenstående forudsætninger og 

forventninger. Vores budget har resulteret i følgende hovedtal for budgetperioden:  

 

(mio. kr.) 2010/11R 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E Terminal

Nettoomsætning 3.925,4 3.661,4 3.612,8 3.778,0 4.030,7 4.309,5 4.481,9
Resultat før afskrivninger 446,3 389,1 361,3 491,1 564,3 603,3 627,5
Resultat før finansielle poster 321,3 253,0 232,1 362,8 434,3 471,4 493,4
Driftsoverskud 209,2 189,7 174,1 272,1 325,7 353,5 370,1

Driftsaktiver 1.855,6 1.823,1 1.795,4 1.813,8 1.893,2 1.980,9 2.040,6
Driftsforpligtelser 762,7 678,4 665,9 725,9 786,3 842,4 876,9
Nettodriftsaktiver 1.092,9 1.144,7 1.129,5 1.087,9 1.107,0 1.138,5 1.163,7

Netto finansielle forpligtelser 350,2 329,5 325,1 340,0 362,8 387,9 403,4
Egenkapital 742,7 815,2 804,4 747,9 744,2 750,6 760,3

Figur32: Hovedtal for budgetperioden115 

 

Jf. ovenstående analyse, er der dannet grundlag for et budget, som har givet ovenstående hovedtal. 

Det skal bemærkes, at vores forventninger til IC Companys’ nettoomsætning i fremtiden ligger la-

vere end IC Companys egne. Som beskrevet i det ovenstående afsnit, har vi anvendt nettoomsæt-

ningen som value-driver i vores budgettering.  

 

                                                 
114 Kilde: Egen tilvirkning 
115 Kilde: Egen tilvirkning 
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Da det ikke er muligt at forudsige de enkelte brands udvikling, skal det bemærkes, at der vil være en 

vis usikkerhed forbundet med vores budgettering. På trods af den usikkerhed der ligger i budgettet 

er det vores overbevisning, at det kan bruges i den videre værdiansættelse. 

 

Budgetteringen er påvirket af verden er hårdt ramt af den europæiske gældskrise, forbruget er faldet 

og Danmark er teknisk set på ind i en recession. Derudover har IC Companys selv justeret sine for-

ventninger. IC Companys har reageret på situationen, og vil opsige tabsgivende butikker og show-

rooms, og for at holde den naturlige vækst, vil de åbne nye butikker.  

 



Side 69 af 104 
 

6. Værdiansættelse 

I dette afsnit udarbejdes den endelige værdiansættelse af IC Companys, på baggrund af budgetterin-

gen fra det tidligere afsnit. Som det fremgår af vores metodevalg, har vi valgt at gøre brug af DCF 

modellen til at værdiansætte IC Companys. Vi vil på baggrund af det opstillede budget og det frie 

cash flow, beregne værdien af egenkapitalen.  

 

 
Figur 33: Den to-periodiske DCF model116 

 

DCF-modellen bygger på de fremtidige frie cash flows tilbagediskontoret til nutidsværdier. Tilba-

gediskonteringen foretages med de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). WACC 

bygger på ejernes afkastkrav, nettorentebærende gæld, lånerente og egenkapital.  

 

Afslutningsvis sammenholdes den beregnede værdiansættelse med aktiekursen på Københavns 

Fondsbørs, og der udarbejdet følsomhedsanalyser på estimerede variable, for at vurderes usikkerhe-

den i estimatet.  

 

6.1 Ejernes afkastkrav 

Ved fastlæggelse af ejer afkastkravet, tages der udgangspunkt i Capital Asset Pricing Modellen 

(CAPM). Denne model går i korthed ud på, at det forventede (krævede) afkast på egenkapitalen 

består af det risikofri afkast tillagt et risikotillæg: 

ke = rf + ß * (rm – rf ) 

ke = ejernes afkastkrav 

rf = risikofri rente 

ß = egenkapitalens systematiske risiko 

rm = afkast på markedsportefølje 

                                                 
116 Christian V. Petersen: ”Værdiansættelse af virksomheder”, side 5 
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For at fastsætte den risikofri rente, har vi anvendt den effektive rente på en 10-årig statsobligation 

pr. 30. juni 2011, som er vores skæring for værdiansættelsen. Vi er dog opmærksomme på, at denne 

investering ikke er fuldstændig risikofri. Denne effektive rente var pr. 30. juni 2011 2,98 %117.  

 

Egenkapitalens systematiske risiko betegnes ß (beta), og viser den relative risiko for selskabet i for-

hold til markedsporteføljen118. Alt efter hvor stor risiko, er det muligt at justere risikopræmien op 

eller ned. Beta for børsnoterede selskaber estimeres med udgangspunk i den historiske kursudvik-

ling for virksomheden og aktiemarkedet119 

 

β = 0 Risikofri investering 

β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 
Figur 34: Betydning af beta-værdier120 

 

Beta er et udtryk for aktiens udsving i forhold til markedsporteføljen. Følger aktien konstant mar-

kedsporteføljen, vil beta som konsekvens heraf være 1. Når betaværdi er højere end 1, siges det, at 

aktien er mere volatil, da den her reagerer kraftigere end markedet. Modsat vil en betaværdi lavere 

end 1 betyde, at aktien reagerer mindre kraftigt.  

 

Jf. Reuters har IC Companys aktie en beta værdi på 1,45121, dvs. at investere i IC Companys er en 

investering med større risiko end den samlede markedsportefølje. Jf. figur et vurderes betaværdien 

som værende valid, grundet kursudsvingene i forhold til den samlede markedsportefølje. Industrien 

generelt har en beta-værdi på 0,79122, dvs. at industrien generelt set er en mindre risikobetonet inve-

stering sammenlignet med IC Companys alene. Og aktiekursen vil blive højere, med en beta-værdi 

på 0,79, hvilket viser sammenhængen med beta- og kursværdien på en aktie.   

 

Vores forventede afkast på markedsporteføljen er opgjort, som forskellen mellem aktiemarkedets 

afkast og afkast i risikofrie investeringer. Typisk kan man gøre dette op på 2 måder, enten ved brug 

af forskellen mellem det historiske afkast på aktiemarkedet og det historiske afkast på risikofrie 

                                                 
117 ”Rentesatser og aktieindeks (årsobservationer) efter opgørelsesmetode, 
land, instrument og tid”, Danmarks Nationalbank (se litteraturliste) 
118 Christian V. Petersen: ”Værdiansættelse af virksomheder”, side 9 
119 Christian V. Petersen: ”Værdiansættelse af virksomheder”, side 9 
120 Christian V. Petersen: ”Værdiansættelse af virksomheder”, side 9 
121 ”Financials, IC Companys A/S”, Reuters (se litteraturliste) 
122 ”Financials, IC Companys A/S”, Reuters (se litteraturliste) 
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investeringer. Den anden måde er ved at anvende konsensus forecast fra analytikere omkring virk-

somhedens fremtidige økonomiske udvikling, og ud fra dette beregne markedsporteføljens risiko-

præmie. 

 

Vi har opgjort det forventede afkast til markedsporteføljen til 5 %. Dette har vi sammenholdt med 

vejledninger fra SKAT, som anvendes til værdiansættelser i forbindelse med transfer pricing. SKAT 

anbefaler som udgangspunkt en markedsrisikopræmie på 4,5 %123, hvorfor vi vurderer vores værdi 

som valid.  

 

På baggrund af ovenstående kan ejernes afkastkrav beregnes som følgende:  

  ke = 2,98 % + 1,45 * 5 %  

  ke = 10,23 % 

 

6.2 WACC 

De gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger (WACC) baseres på et vægtet gennemsnit af alle 

kapitalindskyderes afkastkrav (långivere, ejere, minoritetsaktionærer mv.), da det frie cash flow 

(FCF) er likvider til distribution mellem alle kapitalindskydere. Vægtene skal beregnes med ud-

gangspunkt i markedsværdier, og afkastkravet for hver type kapitalindskyder skal tage højde for den 

systematiske risiko. Den generelle formel for estimering af WACC er et vægtet gennemsnit af af-

kastkravet for hver type kapitalindskyder:  

 

  WACC = GA * kd * (1 – t) + EKA * ke 

  GA = gældsandel 

  kd = lånerente 

  t = skatteprocent 

  EKA = egenkapitalandel 

  ke = ejernes afkastkrav 

 

Til opgørelse af gælds- og egenkapitalandele anvender vi market value, frem for book value. Vi har 

benyttet kursen pr. 30. juni 2011 og multipliceret med antallet af aktier i IC Companys, og hertil 

tillagt de nettofinansielle forpligtelser:  

 

 

                                                 
123 Transfer Pricing; kontrollerende transaktioner; værdiansættelse 
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Aktiekurs pr. 30. juni 2011 221
Antal aktier i IC Companys 16.942.807
= Markedsværdi (mio. kr.) 3.744,4
+ Nettofinansielle forpligtelser 273,7
= Virksomhedsværdi 4.018,1

Gældsandel 6,8%
Egenkapitalandel 93,2%

Figur 35: Estimeret gældsandel og egenkapitalandel124 

 

Vi har tidligere fastsat IC Companys’ lånerent, i forbindelse med budgetteringen af de finansielle 

omkostninger, som primært består af omkostninger til lån i realkreditinstitutter. Lånerenten blev 

tidligere fastsat til 5 %.  

 

Som tidligere nævnt i forbindelse med budgettering, anvender vi en selskabsskatteprocent på 25 %.  

WACC = 5,8 % * 5,0 % * (1 – 25 %) + 93,2 % * 10,23 % 

WACC = 9,75 % 

 

6.3 Det frie cash flow 

Det frie cash flow er baseret på de budgetterede resultatopgørelser og balancer for perioden fra 

2011/12 til 2015/16 jf. bilag 8-10.  

 

(mio. kr.) 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E 
Termi-
nal 

Driftsoverskud 253,0 232,1 362,8 434,3 471,4 493,4

Δ Nettodriftsaktiver 51,9 -15,2 -41,6 19,1 31,5 25,2
Frit cash flow 201,1 247,3 404,4 415,2 439,9 468,2
Nutidsværdi af frit cash flow 183,3 205,3 305,9 286,1 276,2 267,9
Nutidsværdi af budgetperiode 1.256,9           

Figur 36: Oversigt over frit cash flow i budgetperioden125 

 

Det frie cash flow beregnes ved at tage vores budgetterede driftsoverskud og trække ændringer i 

nettodriftsaktiver fra. Dernæst beregner vi nutidsværdien af dette vha. tilbagediskontering, og dette 

resulterer i en nutidsværdi i budgetperioden på 1.256,9 mio. kr., som indsættes i DCF modellen.  

 

                                                 
124 Kilde: Egen tilvirkning 
125 Kilde: Egen tilvirkning 



Side 73 af 104 
 

6.4 Terminalværdi 

Terminalværdien udgør den anden periode i den to-periodet værdiansættelsesmodel. Terminalvær-

dien er et udtryk for værdiskabelsen i IC Companys for tiden, der rækker ud over budgetperioden. 

Det forudsættes, at ”steady state” er indtruffet når vi går ud over budgetperioden og IC Companys 

derfor oplever en konstant vækst. Til beregning af terminalværdien indgår følgende faktorer:  

 Terminalværdi = 
FCF t+1 

WACC – g
  

  FCF t+1 = frit cash flow i første år efter budgetperioden 

  g = forventede vækst  

 

FCF er det frie cash flow i den første periode efter budgettet. Denne forudsættes at vokse med den 

fastsatte vækstrate, g. WACC er uændret i forhold til budgetperioden. Den fremtidige vækstrate er i 

oktober 2011 blevet nedjusteret fra 1,4 % til blot 1,1 % jf. artikel126.  

 

Terminalværdi  = 
267,9 

9,75 % - 1,1 %

Terminalværdi = 3.097 mio. kr.  

 

6.5 Værdiansættelse af IC Companys 

På baggrund af den beregnede WACC, det frie cash flow fra driften og terminalværdien, kan vi 

værdiansætte IC Companys ved hjælp af DCF-modellen:  

 

Nutidsværdi af budgetperiode 1.256,9 mio. kr.  
+ Nutidsværdi af terminalværdi 3.097,0 mio. kr.  
= Virksomhedsværdi 4.353,9 mio. kr.  
- Netto finansielle forpligtelser 273,7 mio. kr.  
= Estimeret værdi af egenkapital 4.080,2 mio. kr.  

Antal aktier 16.942.807 stk. 
Estimeret kurs for IC Companys 240,8 kr./stk. 

Figur 37: Estimering af IC Companys aktiekurs127 

 

                                                 
126 ”Danske Bank har mistet troen på dansk opsving”, Børsen, 6. oktober 2011 (se litteraturliste) 
127 Kilde: Egen tilvirkning 



Side 74 af 104 
 

Til sammenligning med vores aktiekurs på 240,8 kr. pr. 30. juni 2011, var IC Companys’ aktiekurs 

på Københavns Fondsbørs 221 kr. Ifølge vores estimater er IC Companys aktien således undervur-

deret.  

 

6.6 Følsomhedsanalyse af DCF modellen 

I vores værdiansættelse er der foretaget en række forudsætninger, herunder forventninger til den 

fremtidige vækst, fremtidige cash flows og afkastkrav. I dette afsnit vil vi se nærmere på konse-

kvenserne af ændringer i vores forudsætninger.  

 

6.6.1 Ændring i fremtidig vækst 

Vores estimerede fremtidige vækst er fastsat til 1,1 % til brug for kalkulation af terminalværdien. 

Ved ændring af denne med +/- 1 % fås følgende udsving i aktiekurs:  

 

  
Kurs pr. 
aktie 

Ændring i 
terminalværdi 
(mio. kr.) 

Ændring i 
aktiekurs 
(kr.) 

Ændring i 
aktiekurs 
(%) 

Vækst + 1 % 264,7 404,1 23,8 9,9% 
Vækst - 1 % 221,8 -321,4 -19,0 -7,9% 

Figur 38: Følsomhedsanalyse på vækst128 

 

Ved ændring i den fremtidige vækst med +/- 1 %, ændres kursen med henholdsvis 23,8 og -19,0 kr. 

Årsagen til den store følsomhed ved ændring i den fremtidige vækst, er den store påvirkning af ter-

minalværdien. I terminalværdien ligger over 70 % af de fremtidige frie cash flows, hvorfor en æn-

dring i terminalværdi vil medføre en stor ændring i aktiekurs. 

 

6.6.2 Ændring i frie cash flow for budgetperioden 

Det frie cash flow i budgetperioden er udledt af vores budgettering af resultatopgørelser og balan-

cer. En ændring i cash flow vil således kunne visev hvor følsom aktiekursen er på vores  

budgettering.  

 

  
Kurs pr. 
aktie 

Ændring i bud-
getperiode (mio. 
kr.) 

Ændring i 
aktiekurs 
(kr.) 

Ændring i 
aktiekurs 
(%) 

Cash flow + 10 % 248,2 125,7 7,4 3,1%
Cash flow - 10 % 233,4 -125,7 -7,4 -3,1%

Figur 39: Følsomhedsanalyse på det frie cash flow for budgetperioden129 

                                                 
128 Kilde: Egen tilvirkning 
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Det er en beskeden påvirkning af aktiekursen, som følge af ændring i cash flow med +/- 10 %. Det-

te underbygger følsomheden af den fremtidige vækst, da ændring i cash flow ikke påvirker termi-

nalværdien. Aktiekursen ændrer sig med beskedne +/- 3,1 % ved ændring i det frie cash flow i bud-

getperioden.  

 

6.6.3 Ændring i WACC 

WACC er et udtryk for det vægtede afkastkrav og dermed kapitalomkostninger for IC Companys. 

WACC er benyttet til at finde nutidsværdien af både budgetperiode og terminalværdien, hvorfor en 

ændring vil have effekt på begge værdier.  

 

  Kurs pr. aktie 

Ændring i bud-
getperiode (mio. 
kr.) 

Ændring i 
terminalværdi 
(mio. kr.) 

Ændring 
i aktie-
kurs (kr.) 

Ændring i 
aktiekurs 
(%) 

WACC + 1 % 211,1 -36,0 -468,0 -29,7 -12,4%
WACC - 1 % 278,6 37,6 602,3 37,8 15,7%

Figur 40: Følsomhedsanalyse på WACC130 

 

Følsomhedsanalysen på WACC viser en ændring på +/- 1 %, hvilket påvirker aktiekursen markant. 

Et korrekt estimat for WACC er derfor vigtigt i forhold til, at få en pålidelig værdi af IC Companys.  

 

6.7 Del konklusion på værdiansættelse og følsomhedsanalyse 

Den teoretiske værdi af IC Companys aktien, som estimeret ved DCF-modellen, er beregnet til kr. 

240,8. Værdiansættelsen viser, at IC Companys’ aktiekurs pr. 30. juni 2011 var undervurderet. Det-

te skal midlertidigt ses i lyset af, aktien i december 2008 var nede på kurs  42,1 og senere har været 

oppe på kurs 260 i april 2010, og har ikke siden været højere. Aktiekursen har ikke i hele analysepe-

rioden befundet sig på et stabilt niveau. Det er derfor naturligt at stille spørgsmålstegn ved, hvor på 

det brede kursinterval aktien bør handles, og hvor den ikke bør handles.  

 

Den teoretiske værdi af aktiekursen er beregnet på baggrund af de i opgavens estimerede variabler. I 

forbindelse med følsomhedsanalysen er det blevet afdækket, hvilke der er særlig kritiske, og det 

vurderes, at de mest kritiske variable er ændring i den fremtidige vækst og WACC. Selv små æn-

dringer i estimaterne af disse variable har væsentlig betydning for den estimerede værdi af IC Com-

                                                                                                                                                                  
129 Kilde: Egen tilvirkning 
130 Kilde: Egen tilvirkning 
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panys aktien. Beta-værdien har også en hvis betydning, og ændringer i denne vil således også med-

føre et andet estimat af værdien af IC Companys’ aktie.  
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7. Konklusion 

Når forbrugerne køber tøj er designet og prisen vigtigst. Derfor skal IC Companys differentiere sig 

fra konkurrenterne, så kunderne er villige til at betale en ekstra pris for at købe deres tøj i forhold til 

at købe brugt tøj og ikke mærkevare tøj, som er et substituerende produkt. Derudover er salget i 

sports- og modeindustrien påvirket af forbrugernes disponible indkomst og konjunkturen.  

 

Det vurderes, at IC Companys ikke kan forøge eller bibeholde indtjeningen ud fra kundernes indtje-

ningspotentiale de næste to til tre år, fordi forbrugernes købskraft er faldet, da forbrugerne er bange 

for hvad fremtiden bringer, grundet gældskrisen i Sydeuropa og fordi Danmark teknisk set er på vej 

ind i en ny recession. Da forbrugernes købskraft er faldet, vurderes det ligeledes, at væksten vil fal-

de. 

 

For at kunne værdiansætte IC Companys, blev et forventede budget udarbejdet for en femårig peri-

ode. Heri er der indarbejdet forventninger på baggrund at den strategiske analyse og ved at analyse-

re IC Companys historiske tal. 

 

Den teoretiske værdi af IC Companys aktien er beregnet til kr. 240,8 ved brug af DCF værdiansæt-

telsesmodellen mod kursen på Københavns Fondsbørsen som var 221,0, hvorfor det vurderes at IC 

Companys’ aktiekurs pr. 30. juni 2011 var undervurderet med ca 19,8 kr. og udgør dermed et købs-

objekt. 

 

En undervurdering af denne størrelse vil i en mulig købssituation være medvirkende til, at der plads 

til en eventuel præmie. Denne skal være medvirkende til, at eksisterende aktionærer er villige til at 

sælge. 

 

Ved hjælp af følsomhedsanalysen vurderes det, at ændringer i den fremtidige vækst og WACC har 

væsentlig betydning for den estimerede værdi af IC Companys aktien. Ligeledes vil ændringer i 

Beta-værdien medføre et andet estimat af IC Companys' aktie. I den forbindelse skal det bemærkes, 

at beta-værdien for tøj industrien generelt ligger under 1, hvorimod IC Companys beta-værdi er 

1,45.  

 

I budgetteringen er det forudsat, at lavkonjunkturen fortsætter to til tre år. Hvis lavkonjunkturen 

fortsætter længere end antaget, påvirkes IC Companys’ indtjening negativt og dermed budgetterin-
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gen. Hvis dette bliver aktuelt, kan det være nødvendigt at IC Companys optimeres deres brandporte-

følje, ved evt. frasalg eller opkøb af brands.  

 

Ved langvarig gældskrise antages det, at konkurrenceintensiteten intensiveres, hvilket kan medføre 

konkurrence om kunderne på eksempelvis pris. Ved nulvækst er IC Companys nødsaget til at ”stjæ-

le” markedsandele og ikke mindst bibeholde deres nuværende kunder, hvilket kan opnås ved en 

priskonkurrence.  
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8. Bilag 

Bilag 1 – Datterselskaber i IC Companys koncernen 

Selskabsnavn Land Valuta Selskabskapital 1.000 enheder 

Tilknyttede virksomheder, 100 % ejet   

IC Companys Danmark A/S Danmark DKK 18.000

Retailselskabet af 14. april 1999 A/S Danmark DKK 1.000

Saint Tropez af 1993 A/S Danmark DKK 500

By Malene Birger A/S Danmark DKK 500

Raffinaderivej 10 A/S Danmark DKK 500

IC Companys Norway AS Norge NOK 9.450

ICe Companys Sweden AB Sverige SEK 10.000

Tiger of Sweden AB Sverige SEK 501

ICe Companys Sweden Holding AB Sverige SEK 50.000

Vingåker Factory Outlet AB Sverige SEK 200

Carli Gry International Sweden AB Sverige SEK 100.000

Peak Performance AB Sverige SEK 2.645

Peak Performance Production AB Sverige SEK 400

S T Sweden AB Sverige SEK 100

By Malene Birger AB Sverige SEK 100

IC Companys Finland Oy Finland EUR 384

IC Companys Holding & Distributie B.V. Holland EUR 2.269

IC Companys Nederland B.V. Holland EUR 39

IC Companys Belgium N.V. Belgien EUR 3.305

IC Companys (UK) Ltd. England GBP 4.350

IC Companys Germany G.m.b.H. Tyskland EUR 26

IC Companys Verwaltungs G.m.b.H. Tyskland EUR 1.432

IC Companys Austria G.m.b.H. Østrig EUR 413

IC Companys AG Schweiz CHF 3.101

IC Companys Spain S.A. Spanien EUR 1.400

IC Companys France SARL Frankrig EUR 457

IC Companys Canada Inc.  Canada CAD 2.200

IC Companys Poland Sp. Z o.o. Polen PLN 126

IC Companys Hungary Kft.  Ungarn HUF 10.546

IC Companys Cz s.r.o. Tjekkiet CZK 2.000

IC Companys Hong Kong Ltd. Hong Kong HKD 10.000

IC Companys (Shanghai) Ltd.  Kina CNY 5.289

IC Companys Romania SRL Rumænien ROL 1.317

Peak Performance Italy SRL Italien EUR 10
    

Tilknyttet virksomhed, 51 % ejet       

Designers Remix A/S Danmark DKK 500
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Bilag 2 – Officielle resultatopgørelser (2010/11 – 2006/07) 

(mio. kr.) 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 
Resultatopgørelse           
Nettoomsætning 3.925,4 3.495,3 3.600,6 3.737,2 3.353,8 
Vareforbrug -1.603,8 -1.370,9 -1.464,7 -1.478,4 -1.370,9 

Bruttoresultat 2.321,6 2.124,4 2.135,9 2.258,8 1.982,9 

Andre eksterne omkostninger -867,4 -785,2 -909,5 -871,0 -755,5 
Personaleomkostninger -1.016,4 -927,0 -928,1 -931,2 -807,2 
Andre driftsindtægter og -omkosntinger 8,5 0,0 10,5 5,5 16,2 
Af- og nedskrivninger -125,0 -129,6 -146,7 -112,8 -96,3 

Resultat af den primære drift 321,3 282,6 162,1 349,3 340,1 

Finansielle indtægter 7,4 18,3 31,5 13,2 16,9 
Finansielle omkostninger -20,8 -23,5 -42,3 -45,1 -36,6 

Resultat før skat 307,9 277,4 151,3 317,4 320,4 

Skat af årets resultat -61,6 -41,6 -42,1 -93,4 -79,8 

Årets resultat 246,3 235,8 109,2 224,0 240,6 

Minoritetsinteresser 3,7 6,1 7,7 5,3 5,6 
Aktionærer i IC Companys A/S 242,6 229,7 101,5 218,7 235,0 
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Bilag 3 – Officielle balancer (2010/11 – 2006/07) 

 
(mio. kr.) 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Aktiver           
Langfristede aktiver     
Goodwill 199,4 194,3 178,8 198,2 201,0
Software og IT systemer 28,6 21,4 21,5 30,5 24,0
Varemærkerettigheder 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Lejerettigheder 20,5 19,6 19,8 22,5 20,6
IT systemer under udvikling 13,8 13,6 - 1,0 -

Immaterielle aktiver i alt 262,4 249,0 220,2 252,4 245,8

Grunde og bygninger 155,0 161,5 167,3 174,6 177,6
Indretning af lejede lokaler 118,0 132,5 124,5 108,0 100,2
Driftsmateriel og inventar 96,6 106,9 119,6 129,8 122,8
Materielle aktiver under opførelse 5,9 7,5 7,7 11,5 8,2

Materielle aktiver i alt 375,5 408,4 419,1 423,9 408,8

Finansielle aktiver 33,8 36,0 35,4 25,6 24,4
Udskudt skat 99,0 99,9 129,0 123,9 137,1

Andre langfristede aktiver i alt 132,8 135,9 164,4 149,5 161,5

Langfristede aktiver i alt 770,7 793,3 803,7 825,8 816,1

Kortfristede aktiver           

Varebeholdninger 556,5 428,7 439,6 532,4 466,4
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 358,0 262,1 257,6 296,7 266,6
Tilgodehavende selskabsskat 35,2 30,2 48,3 1,6 3,1
Andre tilgodehavender 45,4 112,9 61,2 35,0 54,3
Periodeafgrænsningsposter 106,8 104,7 92,1 108,8 97,9
Likvide beholdninger 53,8 71,9 82,2 132,0 144,9

Kortfristede aktiver i alt 1.155,7 1.010,5 981,0 1.106,5 1.033,2

Aktiver i alt 1.926,4 1.803,8 1.784,7 1.932,3 1.849,3
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Passiver           
Egenkapital           
Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 179,2 183,9
Reserve for sikringstransaktioner -47,7 2,4 21,2 -22,1 -4,7
Reserve for valutakursreguleringer -40,6 -30,4 -62,5 -23,9 -10,7
Overført resultat 657,5 591,9 367,5 331,8 320,8
Foreslået udbytte - - - - 70,2
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionæ-
rer 738,6 733,3 495,6 465,0 559,5

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 4,1 13,9 13,5 8,5 7,1

Egenkapital i alt 742,7 747,2 509,1 473,5 566,6

Forpligtelser     
Pensionsforpligtelser 5,8 6,9 4,6 5,7 5,1
Udskudt skat 56,3 47,5 39,3 44,9 29
Hensatte forpligtelser - 2,2 10,9 - -
Andre gældsforpligtelser 44,0 - - - -
Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 140,0 140,0 168,0 168,0 168,0

Langfristede forpligtelser i alt 246,1 196,6 222,8 218,6 202,1

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 224,7 175,3 447,3 603,0 534,5
Leverandører af varer og tjenesteydelser 348,9 354,8 291,7 313,8 296,8
Selskabsskat 10,2 12,3 63,7 45,4 38,9
Andre gældsforpligtelser 353,8 317,6 250,1 278,0 210,4

Kortfristede forpligtelser i alt 937,6 860,0 1.052,8 1.240,2 1.080,6

Forpligtelser i alt 1.183,7 1.056,6 1.275,6 1.458,8 1.282,7

Passiver i alt 1.926,4 1.803,8 1.784,7 1.932,3 1.849,3
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Bilag 4 – Officiel egenkapitalopgørelse 2006/07 

(mio. kr.) Selskabskapital
Reserve for sikrings-
transaktioner 

Reserve for va-
lutaregulering 

Overført 
resultat Minoritetsinteresser I alt 

Egenkapital 30. juni 2006 188,5 -17,2 -8,6 415,3 1,5 579,5 

Egenkapitalbevægelser i 2006/07:         

Valutakursregulering af dattervirksomheder - - -2,1 - - -2,1 
Aktiebaseret vederlæggelse - - - 6,0 - 6,0 

Gevinst på afledte finansielle instrumenter indgået 
til sikring af fremtidige pengestrømme - 3,2 - - - 3,2 

Tab på afledte finansielle instrumenter indgået til 
sikring af fremtidige pengestrømme - -9,6 - - - -9,6 
Gevinst overført til resultatopgørelsen - -2,7 - - - -2,7 
Tab overført til resultatopgørelsen - 28,1 - - - 28,1 
Skat af egenkapitalbevægelser - -6,5 - -0,9 - -7,4 

Nettogevinster indregnet direkte på egenkapita-
len - 12,5 -2,1 5,1 - 15,5 
Årets resultat - - - 235,0 5,6 240,6 

Totalindkomst i alt - 12,5 -2,1 240,1 5,6 256,1 
Kapitalnedsættelse -5,7 - - 5,7 - - 
Aktietilbagekøb - - - -225,5 - -225,5 
Udbetalt udbytte - - - -67,7 - -67,7 
Udnyttelse af aktieoptioner / warrents 1,1 - - 23,1 - 24,2 

Egenkapitalbevægelser i 2006/07 i alt -4,6 12,5 -2,1 -24,3 5,6 -12,9 

Egenkapital 30. juni 2007 183,9 -4,7 -10,7 391,0 7,1 566,6 
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Bilag 4.1 – Officiel egenkapitalopgørelse 2007/08 

(mio. kr.) Selskabskapital
Reserve for sikrings-
transaktioner 

Reserve for valu-
taregulering 

Overført 
resultat Minoritetsinteresser I alt 

Egenkapital 30. juni 2007 183,9 -4,7 -10,7 391,0 7,1 566,6 

Egenkapitalbevægelser i 2007/08:         

Valutakursregulering af dattervirksomheder - - -13,2 - - -13,2 
Gevinst på afledte finansielle instrumenter indgået til 
sikring af fremtidige pengestrømme - 5,9 - - - 5,9 

Tab på afledte finansielle instrumenter indgået til sik-
ring af fremtidige pengestrømme - -38,2 - - - -38,2 
Skat af egenkapitalbevægelser - 10,1 - - - 10,1 
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen - -22,2 -13,2 - - -35,4 
Gevinst overført til resultatopgørelsen - -3,2 - - - -3,2 
Tab overført til resultatopgørelsen - 9,6 - -   9,6 

Årets resultat - - - 218,7 5,3 224,0 
Skat af egenkapitalbevægelser - -1,6 - - - -1,6 

Totalindkomst i alt - -17,4 -13,2 218,7 5,3 193,4 
Kapitalnedsættelse -5,8 - - 5,8 - - 

Aktietilbagekøb - - - -237,8 - 
-

237,8 
Udbetalt udbytte - - - -70,0 -3,9 -73,9 
Aktiebaseret vederlæggelse - - - 6,2 - 6,2 

Udnyttelse af aktieoptioner / warrents 1,1 - - 25,3 - 26,4 

Skat af egenkapitalbevægelser - - - -7,4 - -7,4 
Egenkapitalbevægelser i 2007/08 i alt -4,7 -17,4 -13,2 -59,2 1,4 -93,1 

Egenkapital 30. juni 2008 179,2 -22,1 -23,9 331,8 8,5 473,5 
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Bilag 4.2 – Officiel egenkapitalopgørelse 2008/09 

(mio. kr.) Selskabskapital
Reserve for sikrings-
transaktioner 

Reserve for va-
lutaregulering 

Overført 
resultat Minoritetsinteresser I alt 

Egenkapital 30. juni 2008 179,2 -22,1 -23,9 331,8 8,5 473,5 

Egenkapitalbevægelser i 2008/09:         

Valutakursregulering af dattervirksomheder - - -58,4 - - -58,4 

Gevinst på afledte finansielle instrumenter indgået 
til sikring af fremtidige pengestrømme - 25,8 - - - 25,8 

Tab på afledte finansielle instrumenter indgået til 
sikring af fremtidige pengestrømme - -0,3 - - - -0,3 
Skat af egenkapitalbevægelser - -6,4 19,8 - - 13,4 

Nettogevinster/(tab) indregnet direkte på egen-
kapitalen - 19,1 -38,6 - - -19,5 
Gevinst overført til resultatopgørelsen - -5,9 - - - -5,9 
Tab overført til resultatopgørelsen - 38,2 - - 38,2 
Årets resultat - - - 101,5 7,7 109,2 
Skat af egenkapitalbevægelser - -8,1 - - - -8,1 

Totalindkomst i alt - 43,3 -38,6 101,5 7,7 113,9 
Kapitalnedsættelse -9,8 - - 9,8 - - 
Transaktioner mellem majoritet og moniriteter - - - - 1,2 1,2 
Aktietilbagekøb - - - -13,1 - -13,1 
Udbetalt udbytte - - - -66,0 -3,9 -69,9 
Indregning af aktiebaseret vederlæggelse - - - 3,5 - 3,5 

Egenkapitalbevægelser i 2008/09 i alt -9,8 43,3 -38,6 35,7 5,0 35,6 

Egenkapital 30. juni 2009 169,4 21,2 -62,5 367,5 13,5 509,1 
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Bilag 4.3 – Officiel egenkapitalopgørelse 2009/10 

(mio. kr.) Selskabskapital
Reserve for sikrings-
transaktioner 

Reserve for va-
lutaregulering 

Overført 
resultat Minoritetsinteresser I alt 

Egenkapital 30. juni 2009 169,4 21,2 -62,5 367,5 13,5 509,1 

Egenkapitalbevægelser i 2009/10:         

Årets resultat - - - 229,7 6,1 235,8 

Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder - - -20,0 - - -20,0 
Valutakursregulering af intercompany-lån - - 74,3 - - 74,3 

Gevinst på afledte finansielle instrumenter indgået 
til sikring af fremtidige pengestrømme - 57,7 - - - 57,7 

Tab på afledte finansielle instrumenter indgået til 
sikring af fremtidige pengestrømme - -57,3 - - - -57,3 
Gevinst overført til resultatopgørelsen - -25,8 - - - -25,8 
Tab overført til resultatopgørelsen - 0,3 - - - 0,3 
Skat af anden totalindkomst - 6,3 -22,2 - - -15,9 

Anden totalindkomst i alt - -18,8 32,1 - - 13,3 
Aktietilbagekøb - - - -10,6 - -10,6 
Udbetalt udbytte - - - - -5,7 -5,7 
Aktiebaseret vederlæggelse - - - 5,3 - 5,3 

Egenkapitalbevægelser i 2009/10 i alt - -18,8 32,1 224,4 0,4 238,1 

Egenkapital 30. juni 2010 169,4 2,4 -30,4 591,9 13,9 747,2 
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Bilag 4.4 – Officiel egenkapitalopgørelse 2010/11 

(mio. kr.) Selskabskapital
Reserve for sikrings-
transaktioner 

Reserve for va-
lutaregulering 

Overført 
resultat Minoritetsinteresser I alt 

Egenkapital 30. juni 2010 169,4 2,4 -30,4 591,9 13,9 747,2 

Egenkapitalbevægelser i 2010/11:         

Årets resultat - - - 242,6 3,7 246,3 

Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder - - -30,5 - - -30,5 
Valutakursregulering af intercompany-lån - - 27,0 - - 27,0 

Gevinst på afledte finansielle instrumenter indgået 
til sikring af fremtidige pengestrømme - 2,0 - - - 2,0 

Tab på afledte finansielle instrumenter indgået til 
sikring af fremtidige pengestrømme - -68,2 - - - -68,2 
Gevinst overført til resultatopgørelsen - -57,7 - - - -57,7 
Tab overført til resultatopgørelsen - 57,3 - - - 57,3 
Skat af anden totalindkomst - 16,5 -6,7 - - 9,8 

Anden totalindkomst i alt - -50,1 -10,2 - - -60,3 
Aktietilbagekøb - - - -13,0 - -13,0 
Udbetalt udbytte - - - -69,7 -3,3 -73,0 
Aktiebaseret vederlæggelse - - - 7,7 - 7,7 
Udnyttelse af aktieoptioner - - - 3,0 - 3,0 

Andre transaktioner med aktionærerne - - - -105,0 -10,2
-

115,2 

Egenkapitalbevægelser i 2010/11 i alt - -50,1 -10,2 65,6 -9,8 -4,5 

Egenkapital 30. juni 2011 169,4 -47,7 -40,6 657,5 4,1 742,7 
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Bilag 5 – Reformulering af egenkapitalopgørelse (2006/07 – 2010/11) 

(mio. kr.) 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
      

Egenkapital primo 578,0 559,5 465,0 495,6 733,3
    

Transaktioner med ejerne        

Aktietilbagekøb -225,5 -237,8 -13,1 -10,6 -13,0
Udbetalt udbytte -67,7 -73,9 -69,9 -5,7 -73,0
Udnyttelse af aktieoptioner/warrents 24,2 26,4 - - 3,0
Transaktion med majoriteter og minoriteter - - 1,2 - -
Aktiebaseret vederlæggelse -6,0 -6,2 -3,5 -5,3 -7,7
Transaktioner med ejerne -269,0 -285,3 -81,8 -16,3 -83,0
    

Totalindkomst        

Årets resultat rapporteret 240,6 224,0 109,2 235,8 246,3
Minoritetsinteressernes andel -5,6 -1,4 -5,0 -0,4 9,8
Hensatte forpligtelser   
Valutakursreguleringer -2,1 -13,2 -58,4 54,3 -3,5
Værdireguleringer -6,4 -32,3 25,5 0,4 -66,2
Overført til resultatopgørelsen 25,4 6,4 32,3 -25,5 -0,4
Skat af egenkapitalbevægelser -7,4 1,1 5,3 -15,9 9,8
Totalindkomst i alt 244,5 184,6 108,9 248,7 195,8
    
Aktiebaseret vederlæggelse 6,0 6,2 3,5 5,3 7,7
    

Egenkapital ultimo 559,5 465,0 495,6 733,3 853,8
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Bilag 6 – Reformulering balancer (2010/11 – 2006/07) 

(mio. kr.) 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 
      
Driftsaktiver       
Goodwill 199,4 194,3 178,8 198,2 201,0
Software og IT systemer 28,6 21,4 21,5 30,5 24,0
Varemærkerettigheder 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Lejerettigheder 20,5 19,6 19,8 22,5 20,6
IT systemer under udvikling 13,8 13,6 - 1,0 -

Immaterielle aktiver i alt 262,4 249,0 220,2 252,4 245,8
      
Grunde og bygninger 155,0 161,5 167,3 174,6 177,6
Indretning af lejede lokaler 118,0 132,5 124,5 108,0 100,2
Driftsmateriel og inventar 96,6 106,9 119,6 129,8 122,8
Materielle aktiver under opførelse 5,9 7,5 7,7 11,5 8,2

Materielle aktiver i alt 375,5 408,4 419,1 423,9 408,8
      
Finansielle aktiver 33,8 36,0 35,4 25,6 24,4
Udskudt skat 99,0 99,9 129,0 123,9 137,1

Finansielle aktiver i alt 132,8 135,9 164,4 149,5 161,5
      
Varebeholdninger 556,5 428,7 439,6 532,4 466,4
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 358,0 262,1 257,6 296,7 266,6
Tilgodehavende selskabsskat 35,2 30,2 48,3 1,6 3,1
Andre tilgodehavender 45,4 112,9 61,2 35,0 54,3
Periodeafgrænsningsposter 106,8 104,7 92,1 108,8 97,9
Driftslikviditet 39,3 35,0 36,0 37,4 33,5

Omsætningsaktiver 1.141,2 973,6 934,8 1.011,9 921,8
      

Driftsaktiver i alt 1.911,9 1.766,9 1.738,5 1.837,7 1.737,9

Driftsforpligtelser       
Udskudte skatteforpligtelser 56,3 47,5 39,3 44,9 29,0
Pensionsforpligtelser 5,8 6,9 4,6 5,7 5,1
Andre hensatte forpligtelser - 2,2 10,9 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 348,9 354,8 291,7 313,8 296,8
Selskabsskat 10,2 12,3 63,7 45,4 38,9
Anden gæld 397,8 317,6 250,1 277,2 210,0

Driftsforpligtelser i alt 819,0 741,3 660,3 687,0 579,8

Nettodriftsaktiver (investeret kapital) 1.092,9 1.025,6 1.078,2 1.150,7 1.158,1
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Selskabskapital 169,4 169,4 169,4 179,2 183,9
Reserve for sikringstransaktioner -47,7 2,4 21,2 -22,1 -4,7
Reserve for valutakursregulering -40,6 -30,4 -62,5 -23,9 -10,7
Overført resultat 657,5 591,9 367,5 331,8 320,8
Foreslået udbytte - - - - 70,2
            
Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionæ-
rer 738,6 733,3 495,6 465,0 559,5

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 4,1 13,9 13,5 8,5 7,1

Egenkapital i alt 742,7 747,2 509,1 473,5 566,6

Gæld til kreditinstitutter, langfristet gæld 140,0 140,0 168,0 168,0 168,0
Gæld til kreditinstitutter, kortfristet gæld 224,7 175,3 447,3 603,0 534,5
Periodeafgrænsningsposter - - - 0,8 0,4

Finansielle forpligtelser i alt 364,7 315,3 615,3 771,8 702,9

Likvide beholdninger 14,5 36,9 46,2 94,6 111,4

Forpligtelser i alt 350,2 278,4 569,1 677,2 591,5

Investeret kapital 1.092,9 1.025,6 1.078,2 1.150,7 1.158,1
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Bilag 7 – Reformulering af resultatopgørelser (2010/11 – 2006/07) 

(mio. kr.) 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 
      
Nettoomsætning 3.925,4 3.495,3 3.600,6 3.737,2 3.353,8
Produktionsomkostninger -1.603,8 -1.370,9 -1.464,7 -1.478,4 -1.370,9
Bruttofortjeneste 2.321,6 2.124,4 2.135,9 2.258,8 1.982,9
      
Personaleomkostninger -1.016,4 -927,0 -928,1 -931,2 -807,2
Af- og nedskrivninger -125,0 -129,6 -146,7 -112,8 -96,3
Andre eksterne omkostninger -867,4 -785,2 -909,5 -871,0 -755,5
      
Driftsoverskud fra salg (før skat) 312,8 282,6 151,6 343,8 323,9
Skat af driftsmæssig overskud fra salg -74,5 -38,2 -40,3 -108,5 -78,3
Driftsoverskud fra salg (efter skat) 238,3 244,5 111,3 235,3 245,6
      
Andre driftsindtægter og tab 8,5 0,0 10,5 5,5 16,2
Særlige poster -47,3 15,4 5,5 -34,9 9,2
Andet driftoverskud (før skat) -38,8 15,4 16,0 -29,4 25,4
Skat på andet driftsoverskud 9,7 -3,9 -4,0 7,4 -6,4
Andet driftsoverskud (efter skat) -29,1 11,6 12,0 -22,1 19,1
      
Samlet driftoverskud (efter skat) 209,2 256,0 123,3 213,2 264,7
      
Finansielle indtægter 7,4 18,3 31,5 13,2 16,9
Finansielle omkostninger -20,3 -19,9 -40,4 -44,3 -36,3
Netto finansielle omkostninger (før skat) -12,9 -1,6 -8,9 -31,1 -19,4
Skatteeffekt 3,2 0,4 2,2 7,8 4,9
Netto finansielle omkostninger (efter skat) -9,7 -1,2 -6,7 -23,3 -14,6
      
Koncernresultat 199,5 254,8 116,6 189,9 250,1
Minoritetsinteressernes andel af koncernresultat -3,7 -6,1 -7,7 -5,3 -5,6
Totalindkomst 195,8 248,7 108,9 184,6 244,5
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Bilag 8 – Budgettering af brandomsætning (2011/12 – 2015/16)  

(mio. kr.) 2010/11R Vækst 2011/12E Vækst 2012/13E Vækst 2013/14E Vækst 2014/15E Vækst 2015/16E Vækst Terminal Vækst 
  

Peak Performance 977,0 6,8% 879,3 -10,0% 826,5 -6,0% 859,6 4,0% 911,2 6,0% 965,9 6,0% 1.004,5 4,0% 
Tiger og Sweden 563,0 18,3% 546,1 -3,0% 568,0 4,0% 607,7 7,0% 656,3 8,0% 708,8 8,0% 737,2 4,0% 
Jackpot 426,0 7,0% 374,9 -12,0% 356,1 -5,0% 363,3 2,0% 381,4 5,0% 400,5 5,0% 416,5 4,0% 
InWear 404,0 12,5% 355,5 -12,0% 337,7 -5,0% 347,9 3,0% 358,3 3,0% 369,1 3,0% 383,8 4,0% 
Saint Tropez 320,0 31,1% 316,8 -1,0% 329,5 4,0% 349,2 6,0% 384,2 10,0% 422,6 10,0% 439,5 4,0% 
Martinique 289,0 11,2% 274,6 -5,0% 271,8 -1,0% 282,7 4,0% 294,0 4,0% 305,7 4,0% 318,0 4,0% 
Part Two 272,0 7,1% 272,0 0,0% 280,2 3,0% 291,4 4,0% 303,0 4,0% 315,1 4,0% 327,7 4,0% 
By Malene Birger 264,0 34,7% 264,0 0,0% 271,9 3,0% 288,2 6,0% 331,5 15,0% 381,2 15,0% 396,4 4,0% 
Cottenfield 203,0 3,0% 186,8 -8,0% 183,0 -2,0% 188,5 3,0% 194,2 3,0% 200,0 3,0% 208,0 4,0% 
Designers Remix 91,0 23,0% 88,3 -3,0% 90,0 2,0% 94,5 5,0% 104,0 10,0% 119,6 15,0% 124,4 4,0% 
Soaked In Luxury 74,0 -14,9% 62,9 -15,0% 58,5 -7,0% 64,3 10,0% 70,8 10,0% 77,9 10,0% 81,0 4,0% 
Øvrige brands 42,4 25,2% 40,3 -5,0% 39,5 -2,0% 40,7 3,0% 41,9 3,0% 43,1 3,0% 44,9 4,0% 
  

Nettoomsætning 3.925,4   3.661,4   3.612,8   3.778,0   4.030,7   4.309,5   4.481,9   
Omsætningsvækst i alt 12,3%   -6,7%   -1,3%   4,6%   6,7%   6,9%   4,0%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 93 af 104 
 

Bilag 9 – Budgetteret resultatopgørelse (2011/12 – 2015/16) 

(mio. kr.) 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E Terminal
      
Nettoomsætning 3.661,4 3.612,8 3.778,0 4.030,7 4.309,5 4.481,9
Produktionsomkostninger -1.611,0 -1.553,5 -1.586,8 -1.652,6 -1.766,9 -1.837,6
Bruttofortjeneste 2.050,4 2.059,3 2.191,3 2.378,1 2.542,6 2.644,3
      
Personaleomkostninger -842,1 -975,4 -944,5 -1.007,7 -1.077,4 -1.120,5
Af- og nedskrivninger -136,1 -129,2 -128,3 -130,0 -132,0 -134,0
Andre eksterne omkostninger -819,1 -722,6 -755,6 -806,1 -861,9 -896,4
      
Driftsoverskud fra salg (før skat) 253,0 232,1 362,8 434,3 471,4 493,4
Skat af driftsmæssig overskud fra salg -63,2 -58,0 -90,7 -108,6 -117,8 -123,3
Driftsoverskud fra salg (efter skat) 189,7 174,1 272,1 325,7 353,5 370,1
      
Samlet driftoverskud (efter skat) 189,7 174,1 272,1 325,7 353,5 370,1
      
Finansielle omkostninger -16,5 -16,3 -17,0 -18,1 -19,4 -20,2
Netto finansielle omkostninger (før skat) -16,5 -16,3 -17,0 -18,1 -19,4 -20,2
Skatteeffekt 4,1 4,1 4,3 4,5 4,8 5,0
Netto finansielle omkostninger (efter skat) -12,4 -12,2 -12,8 -13,6 -14,5 -15,1
      
Koncernresultat 177,4 161,9 259,4 312,1 339,0 354,9
Minoritetsinteressernes andel af koncernresultat 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Totalindkomst 181,4 165,9 263,4 316,1 343,0 358,9
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Bilag 10 – Budgettering af balancer (2011/12 – 2015/16) 

(mio. kr.) 2010/11R 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E Terminal
  

Driftsaktiver         
Goodwill 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4 199,4
Software og IT systemer 42,4 132,4 107,2 91,9 89,4 87,4 85,8
Varemærkerettigheder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lejerettigheder 20,5 20,2 19,2 20,1 21,1 22,2 23,3

Immaterielle aktiver i alt 262,4 352,1 325,9 311,5 310,0 309,1 308,6
  

Grunde og bygninger 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
Indretning af lejede lokaler 118,0 112,1 106,5 111,8 117,4 123,3 129,4
Driftsmateriel og inventar 102,5 97,4 92,5 97,1 102,0 107,1 112,4

Materielle aktiver i alt 375,5 364,5 354,0 364,0 374,4 385,4 396,9
  

Finansielle aktiver 33,8 29,7 28,2 29,6 31,1 32,7 34,3
Udskudt skat 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7

Finansielle aktiver i alt 76,5 72,4 70,9 72,3 73,8 75,4 77,0
  

Varebeholdninger 556,5 523,1 539,7 539,7 575,8 615,6 640,3
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 358,0 281,6 277,9 290,6 310,1 331,5 344,8
Tilgodehavende selskabsskat 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2
Andre tilgodehavender 45,4 53,1 52,4 54,8 58,4 62,5 65,0
Periodeafgrænsningsposter 106,8 104,6 103,2 107,9 115,2 123,1 128,1
Driftslikviditet 39,3 36,6 36,1 37,8 40,3 43,1 44,8

Omsætningsaktiver 1.141,2 1.034,2 1.044,5 1.066,0 1.135,0 1.211,0 1.258,0
  

Driftsaktiver i alt 1.855,6 1.823,1 1.795,4 1.813,8 1.893,2 1.980,9 2.040,6
 



Side 95 af 104 
 

 
(mio. kr.) 2010/11R 2011/12E 2012/13E 2013/14E 2014/15E 2015/16E Terminal

Driftsforpligtelser         
Pensionsforpligtelser 5,8 4,8 5,6 5,4 5,8 6,1 6,4
Leverandører af varer og tjenesteydelser 348,9 332,9 328,4 343,5 366,4 391,8 407,4
Selskabsskat 10,2 59,1 54,0 86,5 104,0 113,0 118,3
Anden gæld 397,8 281,6 277,9 290,6 310,1 331,5 344,8

Driftsforpligtelser i alt 762,7 678,4 665,9 725,9 786,3 842,4 876,9

Nettodriftsaktiver (investeret kapital) 1.092,9 1.144,7 1.129,5 1.087,9 1.107,0 1.138,5 1.163,7

Selskabskapital 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4
Reserve for sikringstransaktioner -47,7 -47,7 21,2 -47,7 -47,7 -47,7 -47,7
Reserve for valutakursregulering -40,6 -40,6 -62,5 -40,6 -40,6 -40,6 -40,6
Overført resultat 657,5 783,2 720,7 740,5 752,6 767,1 781,6
Foreslået udbytte - -53,2 -48,6 -77,8 -93,6 -101,7 -106,5
  

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 738,6 811,1 800,3 743,8 740,1 746,5 756,2

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Egenkapital i alt 742,7 815,2 804,4 747,9 744,2 750,6 760,3

Gæld til kreditinsitutter 350,2 329,5 325,1 340,0 362,8 387,9 403,4

Finansielle forpligtelser i alt 350,2 329,5 325,1 340,0 362,8 387,9 403,4

Forpligtelser i alt 350,2 329,5 325,1 340,0 362,8 387,9 403,4

Investeret kapital 1.092,9 1.144,7 1.129,5 1.087,9 1.107,0 1.138,5 1.163,7
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Bilag 11 – Arbejdsfordeling 

Afsnit Indhold Charlotte Frederikke 
    L. Vahlers Glæsner 

1. Indledning x x 
1.1 Afhandlingens formål og målgruppe x x 
1.2 Problemformulering x x 
1.3 Afgrænsning x x 
1.4 Kildekritik x x 
1.5 Disposition x x 
1.6 Metodevalg x x 
1.6.1 Virksomhedspræsentation x x 
1.6.2 Strategisk analyse x x 
1.6.3 Reformulering x x 
1.6.4 Budgettering x x 
1.6.5 Værdiansættelse x x 
2. Præsentation af IC Companys   x 
2.1 IC Companys' historie x 
2.2 Organisationsdiagram   x 
2.3 IC Companys' vision og mission x 
2.4 Multibrandstrategi   x 
2.5 Produktlivscyklus x 
2.6 Distributionskanaler   x 
2.7 Markeder x 
2.8 Økonomi   x 
2.9 Ejerforhold x 
2.10 Ledelse   x 
3. Strategisk analyse x 
3.1 PEST   x 
3.1.1 Politiske faktorer (P) x 
3.1.2 Økonomiske faktorer (E)   x 
3.1.3 Sociale faktorer (S) x 
3.1.4 Teknologiske faktorer (T)   x 
3.1.5 Delkonklusion af PEST x 
3.2 P5F   x 
3.2.1 Kundernes forhandlingskraft x 
3.2.2 Leverandørernes forhandlingskraft   x 
3.2.3 Substituerende produkter x 
3.2.4 Truslen fra nye konkurrenter   x 
3.2.5 Intern rivalisering x 
3.2.6 Delkonklusion af P5F   x 
3.3 GE / McKinsey matrix x 
3.3.1 Delkonklusion af GE / McKinsey matrix   x 
3.4 Værdikædeanalyse x 
3.4.1 Delkonklusion af værdikædeanalyse   x 
4. Reformuleringer x   
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4.1 Revisionspåtegninger x   
4.2 Fastsættelse af væsentlighedsniveau x   
4.3. Reformulering af egenkapitalopgørelsen x   
4.4 Reformulering af balancen x   
4.5 Reformulering af resultatopgørelsen x   

4.6 
Retailselskabet af 14. april 1999 A/S og Raffinadevej 10 
A/S x   

4.7 Kvartalsregnskabet 1. kvartal 2011/12 x   
4.8 Delkonklusion af reformuleringer x   
5. Budgettering x   
5.1 Fastlæggelse af budgetperiode x   
5.2 Budgettering af resultatopgørelsen for 2011/12 - 2015/16 x   
5.2.1 Omsætning x   
5.2.2 Vareforbrug/dækningsgrad x   
5.2.3 Personaleomkostninger x   
5.2.4 Af- og nedskrivninger x   
5.2.5 Andre eksterne omkostninger x   
5.2.6 Andre gevinster og tab x   
5.2.7 Finansielle poster x   
5.2.8 Skat af årets resultat/selskabsskat x   
5.3 Budgettering af balancen for 2011/12 - 2015/16 x   
5.3.1 Goodwill x   
5.3.2 Software og IT systemer x   
5.3.3 Varemærkerettigheder x   
5.3.4 Lejerettigheder x   
5.3.5 Grunde og bygninger x   
5.3.6 Indretning af lejede lokaler x   
5.3.7 Driftsmateriel og inventar x   
5.3.8 Finansielle aktiver x   
5.3.9 Udskudte skatteaktiver/udskudt skatteforpligtelse x   
5.3.10 Varebeholdninger x   
5.3.11 Debitorer x   
5.3.12 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter x   
5.3.13 Driftslikviditet x   
5.3.14 Pensionsforpligtelser x   
5.3.15 Leverandører af varer og tjenesteydelser x   
5.3.16 Selskabskapital x   
5.3.17 Udbytte x   
5.3.18 Øvrige egenkapitalposter x   
5.3.19 Gæld til kreditinstitutter/likvide beholdninger x   
5.4 Konklusion på budgettering x   
6. Værdiansættelse x   
6.1 Ejernes afkastkrav x   
6.2 WACC x   
6.3 Det frie cash flow x   
6.4 Terminalværdi x   
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6.5 Værdiansættelse af IC Companys x   
6.6 Følsomhedsanalyse af DCF modellen x   
6.6.1 Ændring i fremtidig vækst x   
6.6.2 Ændring i det frie cash flow for budgetperioden x   
6.6.3 Ændring i WACC x   
6.7 Delkonklusion på værdiansættelse og følsomhedsanalyse x   
7. Konklusion x x 
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