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1. Det indledende kapitel

1.1 Indledning

Tilbage i 2001 blev den danske modetøjskoncern IC Companys A/S dannet ved en fusion af Carli

Gry International A/S og InWear Group A/S. I dag er IC Companys, med sine 9 selvstændige

brands1, en af Nordens største modevirksomheder med en omsætning på 3,3 mia. DKK og mere end

1.600 medarbejdere.2

At komme hertil har på ingen måder været en dans på roser. Opstartsfasen var hård med negative

resultater til følge og en urolig ledelse som ikke formåede at håndtere situationen tilfredsstillende.

Dette medvirkede til at den daværende administrerende direktør og bestyrelsesformand blev afsat

og nye ansigter trådte ind i ledelsen i 2003/04. Allerede det efterfølgende regnskabsår 2004/05

formåede virksomheden at skabe positive resultater på bundlinjen, hvilket hurtigt afspejlede sig i

den enormt stigende aktiekurs, der en enkel dag i 2006 var helt oppe på kurs 396. Nu var det

strategiske fundament og vejen for fremtidig vækst fastlagt.

Figur 1: Kursudvikling 2001-2012.
Kilde: http://www.iccompanys.dk/investorer/aktieinformation/aktiekurs/.

Desværre kom finanskrisen i 2008 og ramte IC Companys hårdt, ligesom resten af modebranchen.

Den økonomiske uro, der nu spredte sig i hele verden, førte til utrygge og forsigtige forbrugere, der

1 Tiger of Sweden, By Malene Birger, Peak Performance, Designers Remix, InWear, Matinique, Part Two, Saint Tropez
og Soaked in Luxury.
2 Kilde: http://www.iccompanys.dk/om-os/historie/
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hastigt afspejlede sig i det faldende salg hos IC Companys. Ledelsens forventede resultater blev

heraf ikke realiseret og virksomheden kom i en årrække igen med skuffende regnskaber, der

mundede ud i samme lave aktiekurser som i opstartsfasen 6-7 år tidligere. I 2009 ramte aktien kurs

42, som det laveste i nyere tid.

Der måtte hastigt ske noget, så IC Companys kunne komme på rette køl igen. Koncernens

aktiviteter og fællesfunktioner blev der arbejdet hårdt på, således at omkostningerne minimeredes så

vidt muligt. Der blev ligeledes arbejdet på de strukturelle ændringer i koncernen, der igen medførte

udskiftninger i ledelsen. Som følge heraf formåede IC Companys i regnskabsåret 2010/11, at levere

det bedste resultat i virksomhedens historie. Markedet tog positivt imod ændringerne og aktiekursen

steg atter.

Ledelsen havde store forventninger for det næste regnskabsår 2011/12, men måtte erkende at

markedet ikke fulgte samme tendens. De stigende råvarepriser og den kraftige tilbagegang i

forbrugernes købelyst var stadig gældende. Af denne grund måtte IC Companys nedjustere

forventningerne til det kommende års resultat med ca. 200 mio. DKK. Aktiekursen tog et stort dyk

og lå nu omkring kurs 100.

IC Companys skærer yderligere ind til benet, da de svære markedsforhold fortsat bevirker til

faldende indtjening på flere af koncernens brands. Derudover bliver brands i regnskabsåret 2011/12

opdelt i Premium- og Mid Market segmenterne. I forlængelse af dette bliver Jackpot og Cottonfield

frasolgt i maj 2013, og yderligere indgår Designers Remix og Saint Tropez som ikke-

kerneforretninger fra regnskabsåret 2012/13. IC Companys skal nu finde ud af hvad der skal ske

med disse to brands. Aktiemarkedet er positivt og aktiekursen har det seneste års tid svinget mellem

kurs 89 og kurs 171.

Hvorvidt det nuværende niveau er rimeligt, er en subjektiv vurdering. IC Companys mener selv, at

de er klar til at imødegå nye tider. ”De store forandringer er gennemført for at sikre et stærkere IC

Companys. Strategien er klar. Organisation og kapacitet er tilpasset. Omkostnings- og

kapitalstrukturen er optimeret. Øverst på dagsordenen er nu den eksekvering, som skal skabe øget

omsætning og indtjening.”, lyder meddelelsen i ledelsesberetningen for årsrapporten 2012/13.
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Regnskabet for 1. kvartal i regnskabsåret 2013/14 viser en mindre stigning i nettoomsætningen,

men fortsat en faldende EBIT sammenlignet med samme periode sidste år. Selskabets forventninger

er uændrede, men det er investorernes tilfredshed ikke, og aktien dykker 1,9 % til 152 DKK pr. 13.

november 2013, lyder det fra Sydinvest i Investornyt.3

Der er dog en generel tiltro til, at IC Companys’ værdi har et fremtidigt vækstpotentiale. Denne kan

også bekræftes af AktieugeBrevet nr. 1, 11. årgang.4

Objektivt set som en investor er det nærmest umuligt at gennemskue, om IC Companys aktien er en

god investering eller om virksomheden skuffer igen. Vi finder det derfor interessant at forsøge, ved

hjælp af en fundamentalanalyse, at prisfastsatte kursniveauet på IC Companys’ aktie og komme

med vores bud på hvad aktien burde handles til.

1.2 Problemformulering

Ovenstående problemstilling har ledt os til følgende problemformulering:

Hvilken kursværdi bør IC Companys aktien handles til pr. 4. februar 2014?

Problemstillingen vil tage udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse, som har til formål at

hjælpe os med at afklare om IC Companys aktien er værdiansat korrekt, eller om denne er over-

eller undervurderet. Vores hensigt med opgaven er dermed, at sammenligne vores estimerede

aktiekurs med aktiekursen på Københavns Fondsbørs d. 4. februar 2014, som var 148 DKK pr.

aktie. I forlængelse heraf vil vi komme med vores anbefaling til en eventuel investor.

Til besvarelse af ovenstående problemformulering, vil følgende delspørgsmål blive afdækket:

 Hvem er IC Companys og hvor stærk en markedsposition har de?

 Hvordan står IC Companys over for de eventuelle eksterne faktorer der påvirker modebranchen

og markedet?

 Hvilke vækst- og indtjeningsstrategier opererer IC Companys efter, og hvilke mål har de for

fremtiden?

 Hvordan er IC Companys’ brandportefølje opdelt med henblik på markedsvækst og -andel?

3 Kilde: http://www.sydinvest.dk/nyheder/finansnyt.aspx?Action=1&NewsId=40569&PID=9258
4 Kilde: http://aktieugebrevet.dk/files/pdf/AktieUgebrevet_Kampagne_1_2013.pdf
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 Hvad er IC Companys’ styrker og svagheder?

 Hvordan har IC Companys’ økonomiske resultat historisk set ud og hvad kan vi forvente ud i

fremtiden?

 Hvordan budgetteres og beregnes værdien af IC Companys’ aktiekurs?

 Hvor volatil er denne overfor ændringer i værdiansættelsens primære parametre?

1.3 Afgrænsning

Da vi ønsker at fokusere på hovedemnet, nemlig regnskabsanalysen og værdiansættelsen, har vi

været nødsaget til at afgrænse os fra nogle områder.

Opgaven udarbejdes ud fra en potentiel ekstern investors synsvinkel, hvorfor opgaven baseres på

baggrund af offentligt tilgængeligt materiale i form af årsrapporter, internet/avisartikler,

aktieanalyser mv., altså data som en hvilken som helst ekstern investor har adgang til.

Selve teorien bag de anvendte modeller vil ikke blive gennemgået, da vi formoder at læseren

allerede er bekendt med disse. Der vil naturligvis blive begrundet for de valgte modeller, jf. afsnit

1.4 ”Metode”.

Det analytiske arbejde vil blive udført på koncernen som helhed, hvorfor de 9 selvstændige brands

ikke bliver undersøgt individuelt. Eventuelle stordriftsfordele, synergieffekter, fremtidig

virksomhedsopkøb eller fusioner vil tages med i betragtning, der hvor det findes relevant.

Opgaven vil primært tage udgangspunkt i årsrapporten for 2012/13 og meddelelser fra 1. halvår af

regnskabsåret 2013/14, samt halvårsrapport for 2013/14. Skæringsdatoen for data og øvrige

oplysninger der kan påvirke vores værdiansættelse er derfor sat til den 4. februar 2014, som er

dagen for investormødet efter offentliggørelsen af halvårsregnskabet 2013/14. Efterfølgende

begivenheder vil derfor ikke direkte indgå i værdiansættelsen, men vil inddrages i et særskilt afsnit

for perspektivering for perioden efter 4. februar og frem til 4. maj 2014.

1.4 Metode

Dette afsnit består af en redegørelse for den metode der vil blive anvendt til besvarelse af

problemformuleringen, samt begrundelse for valg af modeller.
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Til besvarelse af den opstillede problemformulering opdeles opgaven i følgende delelementer:

1. Præsentation af IC Companys

2. Strategisk analyse

3. Regnskabsanalyse

4. Budgettering

5. Værdiansættelse og følsomhedsanalyse

6. Perspektivering

Til hvert afsnit vil der udarbejdes en delkonklusion som opsamling, og til slut en hovedkonklusion

der samlet besvarer problemformuleringen.

1.4.1 Præsentation af virksomheden

Som en indledning til den strategiske analyse samt regnskabsanalysen udarbejdes en

virksomhedspræsentation. Præsentationen af IC Companys har til mål at beskrive virksomhedens

generelle historie, organisationens opbygning og ledelse, brandportefølje, ejerforhold, markeder,

distributionskanaler, samt økonomiske forhold for den valgte regnskabsperiode 2008/09 til 2012/13.

1.4.2 Strategisk analyse

Formålet med den strategiske analyse er at belyse de forhold, der påvirker virksomheden og dennes

fremtid. Den strategiske analyse opdeles i en ekstern og intern analyse.

Den eksterne analyse fokuserer på samfunds- og brancheforhold, der kan have indflydelse på IC

Companys’ forretning.

De samfundsmæssige forhold i virksomhedens omverden vil blive analyseret ved hjælp af PEST-

analysen. Denne model er valgt, da den belyser de politiske, økonomiske, sociokulturelle og

teknologiske forhold, som påvirker omverdenen og markedet. Disse forhold har betydning for IC

Companys og deres fremtidige ageren på markedet. PEST-analysen klarlægger således eventuelle

muligheder og trusler.

Brancheforholdene vil blive analyseret ved brug af Michael Porters model til vurdering af

branchens konkurrenceintensitet; Porters 5 Forces. Denne model er valgt, da den tager
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udgangspunkt i rivaliseringen blandt de eksisterende virksomheder i branchen, der påvirkes af

følgende fire elementære faktorer der har betydning for en virksomhed; truslen fra potentielle nye

indtrængere, købernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter og leverandørernes

forhandlingsstyrke.

I den interne analyse er der fokus på de virksomhedsspecifikke forhold for IC Companys.

I denne del vil vi analysere IC Companys nyligt implementerede vækst- og indtjeningsstrategier i

forbindelse med den omstruktureringsproces virksomheden har været igennem, samt deres brand-

og produktportefølje.

IC Companys vækst- og indtjeningsstrategier analyseres ved hjælp af Ansoffs vækstmatrix. Denne

model er valgt, da den tager udgangspunkt i de to faktorer markeder og produkter, som tilsammen

skaber fire vækststrategier. Vi vil anvende modellen til at konkretisere hvilke strategier IC

Companys anvender, herunder hvilke områder de skal have fokus på.

Brandporteføljen vil blive analyseret ved brug af Boston matricen. Boston matricen er opbygget

omkring to elementer; markedsandel og markedsvækst. Denne er valgt, da det er en

porteføljemodel, der kan belyse hvilke porteføljer der er værdiskabende for IC Companys, og hvilke

der ikke er og eventuelt skal afhændes.

Da alle brands producerer modetøj, vil vi tage udgangspunkt i de to segmenter koncernen har valgt

at inddele brands i, og dermed ikke direkte analysere hvert enkelt brand, men hvert segment som

helhed. Vi er opmærksomme på at alle 9 brands ikke er præcis samme sted i deres livscyklus og i

Boston matricen, selvom vi opdeler dem i henholdsvis Premium og Mid Market segmentet. Men

grundet manglende information for hvert enkelt brand, og grundet koncernens store fokus på

segmentering af brands i henholdsvis Premium og Mid Market segmentet, har vi vurderet det som

det bedste alternativ.

Der er således tale om en subjektiv vurdering, da det som ekstern analytiker ikke har været muligt at

indhente talmæssige data om markedsandel og -vækst for hele modebranchen.

Som et afrundende element efter den eksterne og interne analyse, opstilles en SWOT-analyse. I

denne oplistes IC Companys’ styrker (S) og svagheder (W) fra den interne analyse, samt

muligheder (O) og trusler (T) fra den eksterne analyse.
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Dette giver et samlet billede af IC Companys’ nuværende situation, samt fremtidige mulige

situation, og vil anvendes som input til budgettering.

1.4.3 Regnskabsanalyse

Regnskabsanalysen foretages for at klarlægge IC Companys’ historiske økonomiske resultater, og

giver et billede af hvilke tendenser der har påvirket virksomheden.

Til udarbejdelse af regnskabsanalysen anvendes IC Companys’ årsrapporter for de seneste 5

regnskabsår – altså fra 2008/09 til 2012/13. Perioden på 5 år er valgt, da det er nødvendigt med en

flerårig regnskabsperiode for at kunne identificere eventuelle udviklingstrends, som vi skal bruge i

den videre analyse og budgettering.

Vi vil foretage en reformulering af koncernregnskaberne for den pågældende periode, da vi herved

identificerer bl.a. totalindkomst (EK) og den investerede kapital også kaldet netto driftsaktiver og

netto gældssætning. Disse komponenter skal bruges til beregning af nøgletal. Ved beregning af

nøgletal vil vi anvende gennemsnitsværdier for balanceposterne.

Endvidere anvendes de reformulerede regnskabsbestanddele til den efterfølgende budgettering, der

vil ligge til grund for værdiansættelsen af IC Companys aktien.

Regnskabsanalysen opdeles i følgende tre delanalyser; rentabilitetsanalyse, risikoanalyse og

vækstanalyse.

Formålet med rentabilitetsanalysen er, at klarlægge hvor stort afkast der er skabt for IC Companys

aktionærer – altså ejerkredsen. Til dette anvendes Du Pont pyramiden, der tager udgangspunkt i

egenkapitalforrentningen. Derfra udvælges relevante nøgletal til analyse og klarlæggelse af hvilke

value drivers, der har skabt resultater for IC Companys.

Risikoanalysen belyser den risiko der er forbundet med indtjeningen i IC Companys. I analysen

indgår to typer af risici – den driftsmæssige risiko, som vedrører branchen, og den finansielle risiko

som vedrører IC Companys’ finansielle gearing.

Vækstanalysens formål er at vurdere vækstpotentialet i IC Companys på baggrund af den

egenfinansierede vækst.
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Denne regnskabsanalyse vil, i samspil med den strategiske analyse, ligge til grund for den

efterfølgende budgettering af den fremtidige indtjening i IC Companys.

1.4.4 Budgettering

For at kunne foretage selve værdiansættelsen, skal der først udarbejdes proforma opgørelser for de

kommende år. Dette sker ved budgettering. Budgetperioden fastlægges, og proforma opgørelser

udarbejdes på baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse.

1.4.5 Værdiansættelse

Selve værdiansættelsen af IC Companys’ aktie vil baseres på den indirekte model Discounted Cash

Flow modellen (DCF).

Denne model er valgt, da det er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, baseret på den

tilbagediskonterede værdi af fremtidige frie pengestrømme i virksomheden. DCF-modellen

anvendes oftest i praksis, da der ikke er behov for budgettering af ændringer i netto finansielle

forpligtelser. Dette skyldes, at man ved denne model først beregner hele virksomhedens værdi, og

efterfølgende fratrækker markedsværdien af netto finansielle forpligtelser (svarende til den bogførte

værdi), således at værdien af egenkapitalen fremkommer som restbeløbet der står til rådighed for

aktionærerne.5 Modellen har således fokus på driftsaktiviteten.

Da IC Companys ikke er en kapitaltung virksomhed og har ikke investeret i store produktionsanlæg,

men i stedet har en stor del immaterielle anlægsaktiver (primært goodwill), har vi vurderet at det

giver mest mening at anvende en værdiansættelsesmodel der er baseret på driftsaktiviteten. DCF-

modellen beregner netop virksomhedens værdi på baggrund af pengestrømme fra driftsaktiviteten

med fradrag af nettopengestrømmen til långiverne.

Beregning af aktiekursen ved brug af DCF-modellen udføres ved tilbagediskontering af fremtidige

nettobetalingsstrømme til nutidsværdi med brug af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger,

rwacc, som diskonteringsfaktor.

Ved at vælge DCF-modellen som værdiansættelsesmodel til vores opgave, fravælger vi således

også at anvende dividende- og residualindkomstmodeller.

5 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 42
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Dividendemodellen er svær at anvende, da denne baserer sig på den forventede dividendestrøm,

altså udbetaling af dividende til investorerne. Dividenden kan ændre sig fra år til år, og da

dividenden baseres på hvad bestyrelsen fastlægger til udbetaling, kan denne variere voldsomt.

Bestyrelsen kan ligeledes vælge at udbetale dividende selvom indtjeningen er dårlig (og omvendt),

hvorfor fremtidige dividender er uforudsigelige og svære at budgettere, grundet manglende

information. Endvidere kræver det en stor del insiderviden, som man som ekstern analytiker ikke

har adgang eller kendskab til. Dividendemodellen anvendes sjældent i praksis grundet

ovenstående.6

Residualindkomstmodellerne tager udgangspunkt i de bogførte værdier i årsrapporten – altså

årsregnskabets indregning og målinger. I årsregnskaberne kan der typisk være fremrykket

indregning af værdi. Denne fremrykning betyder, at mere af værdien indregnes i budgetperioden og

mindre i terminalværdien. Selve værdiansættelsen beregnes ved en funktion af den bogførte værdi

og residualoverskuddet (det overnormale overskud). Denne type model baseres på

regnskabsprincipper (indregning og måling), og er egnet til kapitaltunge virksomheder, hvorfor det

ikke giver mening at anvende denne til værdiansættelsen af IC Companys.7

Ud fra ovenstående gennemgang finder vi derfor anvendelsen af DCF-modellen mest

hensigtsmæssig til værdiansættelsen af IC Companys’ aktie.

Den teoretisk beregnede værdi af aktien vil sammenholdes med den reelle værdi på markedet for d.

4. februar 2014. Dette vil give os en indikation af om aktien handles til den kurs den reelt er værd

efter vores vurdering.

Efterfølgende vil vi foretage en følsomhedsanalyse, der skal klarlægge hvor volatil den teoretisk

beregnede aktiekurs er overfor eventuelle ændringer i udvalgte parametre der indgår i

værdiansættelsesmodellen.

1.4.6 Perspektivering

Som det afsluttende element i vores opgave, vil vi foretage en perspektivering, hvor der redegøres

for efterfølgende begivenheder efter den valgte skæringsdato d. 4. februar 2014. Vi vil vurdere om

der er sket begivenheder, der kan rykke på aktiekursen, samt vurdere kursudviklingen i perioden

efter d. 4. februar 2014 og frem til 4. maj 2014.

6 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 47
7 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 43, 47-49
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1.5 Opgavens struktur

Metoden til besvarelse af problemformuleringen er opbygget i samme rækkefølge, som analyserne

vil blive udført i den efterfølgende del af opgaven.

For at give et godt overblik over opgavestrukturen, har vi udarbejdet nedenstående strukturskema.

Figur 2. Opgavens struktur, udarbejdet af Amela Nukic og Trine Høybye.
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2. Præsentation af IC Companys

2.1 IC Companys’ historie og generelle forhold

Den danske koncern IC Companys blev dannet ved en fusion mellem de to større danske

modevirksomheder InWear Group A/S og Carli Gry International A/S i 2001, hvorved navnet IC

Companys opstod.

IC Companys designer og sælger skandinavisk modetøj til den kvalitetsbevidste forbruger, og

koncernen består af 9 brands; Tiger of Sweden, By Malene Birger, Peak Performance, Designers

Remix, InWear, Matinique, Part Two, Saint Tropez og Soaked in Luxury. Alle brands drives som

selvstændige enheder med fuldt ansvar for egne værdikæder, og kan modtage support fra fælles

funktioner såsom IT, HR, jura, økonomi mm.

InWear Group A/S stiftedes oprindeligt i 1969 af Niels Martinsen, og frem til 1986 lanceredes

mærkerne InWear, Matinique og Part Two. I 1996 blev InWear Group A/S børsnoteret.

Carli Gry International A/S stiftedes i 1940 af Jørgen og Carli Gry. De lancerede mærkerne Jackpot

og Cottonfield (som koncernen har frasolgt til COOP i maj 2013) inden børsnoteringen ligeledes i

1996. I 1998 opkøbte Carli Gry International A/S den svenske tøjvirksomhed Peak Performance.

I 2002 lancerede det nye IC Companys de to brands Designers Remix Collection (nu Designers

Remix) og O by Isabell Kristensen (nu Soaked in Luxury), samt opkøbte brandet Saint Tropez. I

2003 opkøbte IC Companys brandet Tiger of Sweden, og oprettede et joint venture med brandet

Malene Birger (nu By Malene Birger). Dette joint venture blev i 2010 erstattet af et fuldt ejerskab

over brandet By Malene Birger.

IC Companys beskæftigede ved afslutningen af første halvår 2013/14 1.546 fuldtidsmedarbejdere8,

hvilket er det laveste i mange år. Finanskrisen har haft stor betydning for branchen generelt og også

IC Companys. Ligesom mange andre danske virksomheder, har koncernen været nødsaget til at

afskedige medarbejdere bl.a. i en fyringsrunde i 2008/099, og som en del af en

organisationsomstrukturering i 2010/11.10 Endvidere har salget af Jackpot og Cottonfield i maj 2013

medført et betydeligt fald i medarbejderantallet.

8 Halvårsrapport 2013/14, s. 2
9 Årsrapport 2008/09, s. 2
10 Årsrapport 2010/11, s. 45
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2.2 Brandportefølje

Som tidligere nævnt består IC Companys koncernen af 9 brands, der alle designer og sælger tøj til

den kvalitetsbevidste forbruger. De 9 brands er inddelt i følgende segmentering:

Figur 3. IC Companys’ brands inddelt i markedssegmenter.
Kilde: IC Companys’ årsrapport 2012/13, s. 7.

Designers Remix og Saint Tropez indgår ikke i ovenstående oversigt, da de er segmenteret som

ikke-kerneforretninger. Dette skyldes henholdsvis, at Designers Remix kun ejes delvist af IC

Companys, og det fremtidige ejerskab skal derfor afklares, mens Saint Tropez ejes 100 % af IC

Companys, men opererer fuldt selvstændigt uden brug af IC Companys fælles driftsplatform, og

kan derfor afhændes på sigt.

De 9 brands indgår i koncernen med individuelle målgrupper og stil. For at skabe overblik over de

forskellige brands, er nedenstående tabel udarbejdet ud fra information fra IC Companys’

hjemmeside og årsrapporter for 2011/12 og 2012/13, hvori der er beskrivelser af hvert enkelt brand.

Brand Segment Stil Målgruppe

Peak

Performance
(Unisex)

Premium

Outdoor
(øvre midt-pris)

Teknisk, funktionelt og

moderne sports- og overtøj

til fx skisport og udeliv

Den fysisk aktive og/eller

friluftsmenneske med hang til

kvalitet, samt sportsudøvere.

Tiger of

Sweden
(Unisex)

Premium

Contemporary
(øvre midt-pris)

Enkelt skandinavisk design

med afslappet luksus-look

og et godt ”fit”.

Den modebevidste

mand/kvinde der vil have

luksus til en god pris.

By Malene

Birger
(Kvinde)

Premium

Contemporary
(øvre midt-pris)

Moderne og klassisk, men

med kant og udtryk

Den kvalitetsbevidste kvinde

med fokus på luksus til en

overkommelig pris.
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InWear
(Kvinde)

Mid Market

Contemporary
(midt-pris)

Sofistikeret, moderne og

klassisk med feminine

silhuetter

Den stilsikre storbykvinde

Part Two
(Kvinde)

Mid Market

Contemporary
(midt-pris)

Kontrastfyldt, tidsløst og

elegant design

Den modebevidste kvinde, der

søger kontraster i garderoben

Soaked in

Luxury
(Kvinde)

Mid Market

Contemporary
(øvre lavpris)

Feminin og ung stil der

følger tidens trends

Den unge modebevidste

kvinde, der følger trendsene

Matinique
(Herre)

Mid Market

Contemporary
(midt-pris)

Moderigtigt og behageligt

herretøj i god kvalitet

Den stilbevidste og

detaljeorienterede storbymand

Saint Tropez
(Kvinde)

Ikke-

kerneforretning
(øvre lavpris)

Feminint tøj der følger de

seneste modetrends

Den modebevidste unge kvinde

Designers

Remix
(Kvinde)

Ikke-

kerneforretning
(øvre midt-pris)

Unikt, tidsløst design med

personlighed og god kvalitet

Den selvsikre, stærke kvinde

der vil udfordre egne

modsætninger.

Figur 4: IC Companys’ brandportefølje.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra årsrapport 2011/12 og 2012/13 samt hjemmeside www.iccompanys.dk.

Ovenstående tabel viser, at IC Companys’ eneste forretningsområde er design og salg af modetøj.

Dog sørger de for at ramme flere målgrupper; der er tøj til både mænd og kvinder, unge og voksne,

trendbaseret og klassisk, dyrt og billigere, samt sportstøj til den aktive. Dette skaber en form for

risikospredning, således at IC Companys’ salg ikke kun afhænger af én målgruppe eller

prissegment.

I regnskabsåret 2012/13 fordelte omsætningen sig således i de 4 segmenter:

Figur 5: Omsætning pr. segment 2012/13.
Kilde: Egen tilvirkning på data fra IC Companys årsrapport 2012/13.
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Ovenstående cirkeldiagram viser, at de tre hovedsegmenter bidrager med nogenlunde lige meget

omsætning, mens ikke-kerneforretninger bidrager med noget mindre. Det ses ligeledes, at Premium

Outdoor segmentet, som kun består af brandet Peak Performance, bidrager med 28 % af

omsætningen i koncernen. Dette viser at Peak Performance er et solidt, godt sælgende brand, som

skaber god værdi for koncernen. At ikke-kerneforretninger kun bidrager med 13 % af omsætningen

underbygger IC Companys planer om eventuelle fremtidige frasalg af de to brands, da de ikke

skaber lige så stor værdi som de øvrige brands.

Udover de 9 brands har koncernen også butikskonceptet Companys, der samlet består af mere end

30 butikker i både Danmark, Sverige, Norge, Finland og Schweiz. I disse butikker sælges

kollektioner fra de 6 brands der er målrettet mod kvinder; By Malene Birger, Tiger of Sweden (også

til mænd), Soaked In Luxury, InWear, Part Two og Saint Tropez. Dette koncept omtales nærmere i

afsnit 2.5 Distributionskanaler.

2.3 Strategi og målsætning

IC Companys vision er at være blandt de bedste udviklere af mode- og sportsbrands. Koncernens

brands udvikles via en veldefineret forretningsmodel og en effektiv fælles serviceplatform. Denne

er fundamentet for missionen om, at opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise

med kreativitet og innovation. Målet er at en stadig stigende andel af koncernens samlede

omsætning og indtjening skal komme fra brands i Premium segmentet.11

Regnskabsåret 2012/13 har været et markant år for IC Companys. Som indledningsvist nævnt, er

der i de seneste års tid arbejdet hårdt på at tilpasse koncernstrukturen og klarlægge definitionen af

porteføljestrategien. Arbejdet har båret frugt, og IC Companys fremstår nu med en mere

transparent, simpel og fleksibel struktur. Planen i fremtiden er at skabe vækst og øge indtjening i

koncernens Premium brands, samt styrke indtjeningsevnen i koncernens Mid Market brands.

Målet om en mindre kompliceret forretningsmodel har medført frasalg af koncernens brands

Jackpot og Cottonfield, der over en længere årrække har haft faldende omsætning og negative

driftsresultater. Derudover var begge brands’ forretninger primært baseret på retaildrift i Østeuropa,

11 Årsrapport 2012/13, s. 6
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hvilket ligger uden for koncernens kernekompetencer. Frasalget gør det nu i højere grad muligt at

fokusere på koncernens indtjeningsskabende aktiviteter.

IC Companys har nu en klar porteføljestrategi med en portefølje af brands inden for Premium og

Mid Market segmenterne. Ligeledes er der sørget for et matchende sæt af nøglekompetencer til at

operere succesrigt i de to segmenter. Porteføljen i Premium segmenterne opererer i attraktive

markeder med betydelige vækstmuligheder, hvor porteføljen i Mid Market segmentet opererer på et

marked under særdeles udfordrende markedsforhold.12

For begge segmenter er der stærkt fokus på indtjening, men inden for Premium segmenterne

fokuseres der også på omsætningsvækst, der forsøges at opnås gennem organisk vækst. Denne

forventes realiseret via øgede markedsandele i eksisterende markeder, samt internationalisering i

nye markeder. På længere sigt kan vækst via opkøb være en mulighed. Der er dog på nuværende

tidspunkt ingen konkrete planer for dette.

For koncernens Mid Market segment vil fokus derimod være koncentreret omkring en styrkelse af

positionen i de nordiske kernemarkeder, samt udnyttelse af synergipotentialet imellem de fire

brands i segmentet, med henblik på en forbedring af indtjeningen.13

Koncernens forretningsmodel søger at maksimere værdien af koncernens porteføljer og fokuserer

på at optimere de individuelle brands’ performance via en kombination af strategisk udvikling,

forretningssupport og fælles servicefunktioner.

Fx er det fundamentale ledelsesprincip for Premium brands, at hvert brand skal have fuldt ejerskab

over de dele af værdikæden, som har den største betydning for at sikre en stærk position på

markedet. For Mid Market er det centrale ledelsesprincip derimod ønsket om at dele så meget som

muligt, med henblik på at optimere udnyttelsen af synergipotentialet.

Fælles for begge segmenter er dog deling af best practice vedrørende centrale områder af

værdikæden, såvel som en deling af koncernens fælles serviceplatform.14

12 Årsrapport 2012/13, s. 7
13 Årsrapport 2012/13, s. 7
14 Årsrapport 2012/13, s. 7.
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2.4 Markeder

IC Companys opererer internationalt og har butikker over hele verden – Danmark, Sverige, Norge,

det øvrige Europa, Rusland og den øvrige verden. Koncernens hovedmarked er det skandinaviske

(Danmark, Norge og Sverige)15, som sammen med Finland stod for 72 % af koncernens omsætning

i 2012/13, mens det øvrige Europa stod for 23 % og den øvrige verden stod for 5 % af

omsætningen, jf. nedenstående tabel:

Figur 6: Omsætning fordelt på geografiske markeder.

Kilde: Årsrapport 2012/13, s. 52.

IC Companys har fokus på vækst i lande uden for Norden, og har således etableret datterselskaber i

både Europa (bl.a. Østrig, Spanien og Ungarn) og Asien (Kina og Hong Kong), der skal hjælpe med

at ekspandere koncernen og deres brands til hele verden, og således opbygge markedsandele,

relationer og kendskab til IC Companys internationalt.

I Danmark eksporteres der dansk design og mode for 26 milliarder kroner om året, hvilket svarer til

4,3 % af den samlede danske eksport. Det er især lande som Tyskland, Sverige og Norge som er

interesserede i dansk design, hvilket er markeder hvor IC Companys allerede har startet aktiviteter

og salg op. Endvidere mener Dansk Erhverv, at lande udenfor Europa er en god salgsmulighed for

dansk eksport, da der er større vækstrater her – især i de asiatiske og mellemøstlige lande.16 Der er

således en god eksportmulighed for tøjsælgende virksomheder, heriblandt IC Companys.

Der ses en generel forbedring af befolkningens indkomst i visse asiatiske lande, herunder Kina, og

Den Internationale Valutafond IMF forudser, at Kina med en vækstrate på 7-8 % vil være den

største økonomi i verden om 3 år. Derudover vokser det kinesiske modetøjsmarked med ca. 14 %

om året, og kineserne køber blandt andet mellem 25 og 30 % mere outdoor-tøj om året. Dette

15 Årsrapport 2011/12, s. 26-27.
16 Kilde: http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2179807/dansk-mode-hitter-i-udlandet/



17

skaber en god mulighed for IC Companys, der med brandet Peak Performance rammer de kinesiske

forbrugeres efterspørgsel. Endvidere stiger det kinesiske marked for casual tøj til både mænd og

kvinder med 15-17 % om året, jf. Modeanalysen 2014 udarbejdet af revisionsfirmaet Deloitte.17 IC

Companys indgik i foråret 2013 aftale med en distributør i Kina og Hong Kong om salg af Peak

Performance tøj. Endvidere indgik IC Companys en aftale med en japansk distributør om salg af By

Malene Birger tøj18, og derudover er de ved at åbne butikker i både London, Paris og Sydkorea til

salg af Peak Performance tøj.19

IC Companys har således stor fokus på at ekspandere til udlandet og indtage nye markeder.

2.5 Distributionskanaler

IC Companys distribuerer deres brands gennem to typer distributionskanaler; retail og engros.

På verdensplan findes der ca. 450 retail- og franchisebutikker, hvoraf franchisebutikkerne indgår i

engrossalg.20 Omsætningen (t.kr.) fordeler sig således efter type af distributionskanal:

Figur 7: Omsætning (t.kr.) pr. distributionskanal (engros inkl. franchise, samt retail inkl. e-commerce og outlet).
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra årsrapport 2012/13, s. 13, 15, 17 og 18.

Af ovenstående diagram ses det, at engrossalget således står for ca. dobbelt så meget af

omsætningen som retailsalget. Retailsalget udgør ca. 36 % af den samlede omsætning (35 % i

2011/12), mens engrossalget udgør de resterende 64 % (65 % i 2011/12). Fordelingen mellem

17 Kilde til afsnit: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/consumer-business/Modeanalyse-
2014.pdf
18 Kilde: http://www.business.dk/detailhandel/ic-companys-boss-kina-har-en-ledig-plads-til-os
19 Kilde http://www.business.dk/detailhandel/ic-companys-ser-muligheder-i-asien
20 Årsrapport 2011/12, s. 65.
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omsætning fra retail- og engrosdistribution er således nogenlunde på niveau, og det samme gør sig

gældende for den totale omsætning (3,31 mio. DKK i 2012/13 mod 3,29 mio. DKK i 2011/12).

Retailsalget sker direkte fra IC Companys til forbrugeren. Retaildistributionen består af:

 Egne butikker (Companys butikskonceptet, samt egne butikker for hvert enkelt brand)

 Outlets (bl.a. på Langelinie og Amager)

 E-commerce (webshops for hvert enkelt brand)

 Shop-in-shops (afdelinger i stormagasiner som Illum og Magasin du Nord)

I IC Companys’ butikker, webshops og shop-in-shops sælges de nyeste kollektioner, mens der i

outlets sælges overskydende styles fra tidligere kollektioner, der ikke er blevet udsolgt endnu.

Endvidere afholdes der lagersalg for enkelte brands.

Engrossalget sker fra IC Companys til deres ca. 8.000 eksterne distributører og franchisetagere. I

2012/13 havde IC Companys 146 franchisebutikker, 98 egne retailbutikker og 65 shop-in-shops21,

samt både egen og tredjeparts e-commerce, hvor en hjemmeside som fx Zalando eller Asos opkøber

varer fra IC Companys og videresælger på egen hjemmeside.

Franchisesalget udbydes både separat for de enkelte brands, samt ”Companys” konceptet, hvor der

forhandles de 6 brands i koncernen der henvender sig til kvinder, som nævnt i afsnit 2.2. Her

tilbydes franchisetagere en på forhånd fastsat forretningsmodel med et bredt sortiment og et

struktureret og analysebaseret vareflow, hvor der er fokus på et tæt samarbejde mellem koncernen

og franchisetageren fra starten, således at franchisetageren bliver en integreret del af IC

Companys.22

I 3. kvartal 2011/12 ombyggede IC Companys deres flagshipstore på Strøget i København. Nye

shoppingtendenser blev gennemtænkt og indarbejdet i butikken, og det er planen at denne fremover

skal fungere som en form for laboratorium, hvor koncernen kan afprøve nye ideer inden disse

spredes ud til de øvrige butikker.

21 Egen tilvirkning på baggrund af data fra årsrapport2012/13, s. 12, 14 og 16.
22 Kilde: http://www.iccompanys.dk/brands/companys/
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2.6 Økonomisk situation

Dette afsnit er en kort indledning til den økonomiske udvikling i analyseperiodens fem regnskabsår,

2008/09 til 2012/13. En mere detaljeret analyse af økonomien og nøgletallene vil blive gennemgået

i afsnit 4.

Nedenstående figur giver os et hurtigt overblik over udviklingen i henholdsvis nettoomsætning og

årets resultat.

Figur 8: Historisk udvikling i omsætning og resultat.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data i årsrapporten 2012/13 s. 5.

Det skal indledningsvis nævnes at ovenstående anvendte data, herunder sammenligningstallene, er

blevet tilpasset, således at Jackpot og Cottonfield er udskilt som ophørte aktiviteter.

Som det fremgår af ovenstående graf, steg nettoomsætningen drastisk i 2010/11, sammenlignet med

årene 2008/09 og 2009/10. IC Companys forklarer i årsrapporten for 2009/10, at det ikke er

forbrugernes tillid og deres påpasselige tilgang til køb der har ændret sig, men at det er koncernens

nye salgsaktiviteter, såsom opstart af egen retail og e-commerce, der bidrog positivt til

omsætningen.23 Regnskabsåret 2010/11 er også det år, hvor nettoomsætningen formåede sit

historisk højeste niveau, der også tydeligt afspejlede sig i en stigning i årets resultat for samme

periode.

23 Årsrapport 2009/10, s. 4
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Ud over at omsætningen steg i 2010/11, har koncernen arbejdet hårdt på omkostningsminimering

og strukturelle- og organisationsændringer, der også havde en medvirkende indflydelse på det høje

resultat for 2010/11. 24

Ledelsen forventede samme flotte resultater for 2011/12, men blev pænt skuffede. Koncernen

oplevede en kraftig forværring af forbrugernes købelyst, dels som følge af den europæiske

gældskrise, og dels som følge af et usædvanligt varmt efterårs- og vintervejr. Kampen om

forbrugernes købelyst medførte en kraftig stigning i mængden af priskampagner og førudsalg.

Herudover var der et enormt pres fra leverandørerne, høj løninflation og stigende råvarepriser i

koncernens sourcinglande.25 Ledelsen måtte erkende at markedet ikke fulgte den samme strøm som

de selv kom med.

I 2012/13 formår koncernen en beskeden fremgang, svarende til 1 % stigning i omsætningen,

hvilket også fremgår af ovenstående tal. Årets resultat forværres kraftigt af engangsomkostningerne

til restruktureringer i Mid Market Contemporary segmentet, herunder de to ophørte aktiviteter,

Jackpot og Cottonfield. Koncernens vigtige Premium segment har dog realiseret tilfredsstillende

resultater, men det samme kan ikke siges om Mid Market segmentet, der desværre realiserede

utilfredsstillende resultater. Det mundede ud i et samlet resultat efter skat på knap 6 mio. DKK,

hvilket ikke er tilfredsstillende.26

Forventningerne til 2013/14 er en beskeden omsætningsvækst for den samlede koncern. Dette

skyldes, at omsætning i Mid Market segmentet, grundet markedsudfordringerne, forventes at ville

gå tilbage, mens der forventes en pæn vækst for Premium segmenterne. Indtjeningen forventes dog

være øget i begge segmenter.27

2.7 Organisation og ledelse

Taget i betragtning af sine godt 13 års eksistens, har IC Companys været igennem mange ændringer

hvad angår organisation, ledelse og strategi. Som indledningsvist nævnt, har der været en del uro i

ledelsen og det er i 2013 nu fjerde gang at ledelsen udskiftes. Denne gang erstattes den tidligere

24 Årsrapport 2010/11, s. 6
25 Årsrapport 2011/12, s. 3
26 Årsrapport 2012/13, s. 3
27 Årsrapport 2012/13, s. 11
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administrerende direktør Niels Mikkelsen med Mads Ryder, der udpeges som ny CEO og

koncernchef for IC Companys. Mads Ryder tiltrådte i IC Companys pr. 1. august 2013 og skal stå i

spidsen for at eksekvere, nu hvor strategien og organisationen er på plads.28

Mads Ryder er uddannet cand.merc.jur fra Århus Universitet og har tidligere været CEO for Royal

Copenhagen og Senior Vice President for WeightWatchers med bopæl i London. Det meste af sit

arbejdsliv har han tilbragt hos LEGO Gruppen, bl.a. som Global Head of HR og som CEO for

Legoland parkerne. Ud over England har Mads Ryder også arbejdet i Japan, Korea og Tyskland.29

IC Companys’ tidligere CFO, Chris Bigler, blev ligeledes erstattet af den nye CFO Rud Trabjerg

Pedersen pr. 1. november 2013.

Rud Trabjerg Pedersen er også uddannet cand.merc.jur fra Århus Universitet og har desuden en

MBA i Ledelse ved London Business School. Han har tidligere været Vice President Finance i

Levis Belgium SA, hvor han har haft det øverste ansvar for finansfunktionen i selskabets aktiviteter

i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Yderligere har Rud Trabjerg Pedersen været europæisk Finance Director for AstraZeneca med

bopæl i Belgien og Rusland.30

Ikke nok med de to udskiftninger i topledelsen, så udtræder både Anders Cleemann og Peter Fabrin,

som begge var Executive Vice Presidents i IC Companys fra henholdsvis 2008 og 2009, af

koncerndirektionen i 2013, således at direktionen nu er reduceret fra fire medlemmer til

ovenstående to nye medlemmer; CEO Mads Ryder og CFO Rud Trabjerg Pedersen.

Udskiftning begrundes med et ønske om at skabe en fladere beslutningsstruktur samt at øge fokus

på Premium brands.31

Anders Cleemann er udnævnt til en ny brand CEO for Peak Performance, en stilling han overtager

fra Henrik Bunge, der forlader koncernen. Peter Fabrin er nu ansvarlig for The Original Group,

lyder det fra en artikel på Berlinske Business.32

IC Companys tre Premium brands vil desuden fremover referere direkte til Mads Ryder, lyder det

fra en meddelelse på Børsens hjemmeside33, samt på IC Companys egen hjemmeside. 34

28 Årsrapport 2012/13, s. 3
29 Kilde: http://www.iccompanys.dk/om-os/organisation-ledelse/direktionen/
30 Kilde: http://www.iccompanys.dk/om-os/organisation-ledelse/direktionen/
31 Kilde: http://detailfolk.dk/detailnyheder/ic_companys_slanker_direktionen.html
32 Kilde: http://www.business.dk/detailhandel/ryder-rydder-op-i-ic-companys-top
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I organisationen indgår en portefølje af 9 brands, samt en fælles driftsplatform med

servicefunktioner, der alle har fokus på at yde høj og effektiv service til alle brands. Ledelsen og

brandsene modtager også support fra Corporate Business Development, som bistår med at udvikle

de forretningsmodeller, der definerer den måde, IC Companys driver forretninger på.35 For et

detaljeret organisationsdiagram henvises til bilag 1.

2.8 Ejerforhold

IC Companys’ samlede aktiekapital har ligget uforandret de sidste fem år og udgør pr. 30. juni 2013

169.428 t.DKK fordelt på 16.942.807 aktier, hvoraf 540.672 stk. er egne aktier, svarende til 3,2 %.

Koncernen havde pr. 30. juni 2013 7.534 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejer de

resterende 96,8 % af den samlede aktiekapital.

IC Companys’ aktie er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i mid-cap segmentet og omsættes

dagligt, hvorfor ejerstrukturen løbende ændrer sig.

Den totale aktionærgruppe fordeler sig som følge, jf. nedenstående:

* Friheden Invest A/S kontrolleres af koncernens bestyrelsesformand.
Figur 9: Aktionærfordeling samt deres kapitalandel pr. 30. juni 2013.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra IC Companys’ årsrapport 2012/13, s. 41.

33 Kilde: http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/267140/ic_companys_rokerer_rundt_i_toppen.html
34 Kilde: http://www.iccompanys.dk/wp-content/files_b2/e3a0ca_21_dk_aendret_koncerndirektion_02102013.pdf
35 Kilde: http://www.iccompanys.dk/om-os/organisation-ledelse/organisation/
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Friheden Invest A/S er, som det fremgår ovenover, hovedaktionær med hele 42,4 % af

aktiekapitalen. Friheden Invest A/S ejes efter generationsskifte med 90 % af Emilie Martinsen, som

er datter af selskabets bestyrelsesformand Niels Martinsen, der også er bestyrelsesformand i IC

Companys.36

Tidligere aktionær Hanssen Holding A/S har i januar 2012 afhændet sine aktier i IC Companys til

Hs 2.G ApS, der ligeledes ejes af familien Hanssen. Således har Hanssen Holding herefter ingen

aktiebesiddelser i IC Companys A/S og Hs 2.G ApS ejer herefter en beholdning af aktier på

1.793.730 stk. á DKK 10, svarende til 10,58 %, jf. ovenstående.37

ATP ejer ligeledes 10,6 % af aktierne, og har været aktionær i virksomheden siden tiden før

fusionen.

Andelen af egne aktier er 3,2 % og udgør afdækningen af udestående aktieoptioner. Aktieandelen er

uændret siden 30. juni 2012. Egne aktier er tildelt direktionen, ledelsen og udvalgte

nøglemedarbejder med henblik på at skabe interessesammenfald og fokus på at indfri koncernens

målsætninger.38

Ovenstående tre hovedaktionærer (Friheden Invest A/S, HS 2. G ApS og ATP) ejer tilsammen 63,6

% af virksomheden, hvilket medfører at omsætteligheden af aktien naturligt begrænses.

2.9 Sammenfatning af virksomhedspræsentation

IC Companys har i sin godt 13 års eksistens været præget af meget uro og store udskiftninger i

direktionen, ledelse og strategi. Så sent som i 2013 er der sket store udskiftninger i direktionen, der i

dag udelukkende består af den nye CEO og koncernchef Mads Ryder, samt den nye CFO Rud

Trabjerg Pedersen. Tidligere direktionsmedlemmer Anders Cleemann og Peter Fabrin er udtrådt, og

der skal nu primært fokuseres på Premium brands, som er IC Companys’ nye investeringsområde.

36 Kilde: http://www.business.dk/navne/33-niels-og-emilie-martinsen-friheden-invest-ic-companys-21-mia.-kr
37 Kilde: http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2012/01/20/correction-ny-storaktionaer-i-ic-companys/11886339
38 Årsrapport 2012/13 s. 26 og s. 40
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Ud over uroen internt i koncernen slås IC Companys fortsat med følgerne fra finanskrisen, der

stadig afspejles i forbrugernes kraftigt faldende købekraft og hårdere konkurrence på markedet, lige

fra forbrugerne til leverandørerne til dyrere råvarepriser i sourcinglande mv. På markedet udenfor

Europa er der dog en salgsåbning i de asiatiske lande, især i Kina, hvor befolkningens indkomst

stiger, samtidig med en stigende efterspørgsel på outdoor-beklædning og casual wear til både mænd

og kvinder. Denne åbningsmulighed vil IC Companys gøre brug af, og åbner fortsat flere butikker

udenfor koncernens primære marked. På sigt har de et ønske om at indtage endnu flere

markedsområder.

Der er i de seneste år arbejdet hårdt på at foretage strukturelle ændringer i organisationen, samt et

stort fokus på omkostningsminimering og effektivisering. Seneste tiltag i 2012/13 har medført salg

af brands Jackpot og Cottonfield, således at brandporteføljen nu består af 9 tilbageværende brands,

hvoraf et frasalg af de to brands Designers Remix og Saint Tropez er en eventuel mulighed. IC

Companys satser stærkt på de såkaldte Premium brands, der også lever op til forventningerne, men

resultaterne overskygges at de fortsat negative resultater fra Mid Market segmentet.

IC Companys har tre stabile hovedaktionærer, der tilsammen ejer mere end 60 % af virksomhedens

aktiekapital. Dette medfører en begrænset omsætning af aktierne på børsen.

3. Strategisk analyse

3.1 Analyse af eksterne forhold omkring koncernen
Koncernens udviklingsmuligheder og fremtidige indtjening kan, som vi allerede har set, påvirkes

væsentligt hvis der sker store ændringer i de samfunds- og markedsmæssige forhold.

Med henblik på at belyse IC Companys’ markedsmæssige situation, vil vi lave en PEST-analyse af

koncernens omverden, samt en Porters 5 Forces analyse af branchen.

3.1.1 PEST analyse

3.1.1.1 Politiske faktorer

Generelt kan det siges, at hvis der kommer ekstraordinære told og afgifter på varer fra IC

Companys’ produktionslande, primært Kina og Indien, vil koncernen rammes hårdt, da dette

påvirker produktionsomkostningerne og indirekte lavere fortjeneste pr. produkt.



25

EU arbejder fortsat på at ændre GSP-toldordningen, som er en ordning der giver nedsat told på

varer fra u-lande til EU, men ingen fordele den anden vej. Det er kun de fattigste lande som er

omfattet af ordningen. Store eksportnationer som Kina og Indien vil fortsat kunne eksportere under

dele af GSP-ordningen, lyder det fra en artikel fra Afrika Kontakt.39 IC Companys får i dag

produceret godt 60 % af deres varer i Kina. Da Kina og Indien stadig indgår i GSP-toldordningen

og der ikke umiddelbart er forestående ændringer til dette, er det ikke en trussel for IC Companys

på nuværende tidspunkt, men kan blive det på sigt.

Forbrugernes interesse for fair-trade, anti børnearbejde og miljørigtig håndtering af produktionen

har aldrig været større. Mange forbrugere vil gerne have at virksomhederne behandler dens

omverden hensynsfuldt, og er villige til at betale en merpris for korrekt håndtering af dette.

Derfor har IC Companys tilsluttet sig principperne i FN’s Global Compact, der bygger på

menneskerettigheds- og miljøkonventioner. Virksomheder der er tilsluttet FN’s Global Compact,

skal årligt udarbejde en rapport omkring de fremskridt der er gjort indenfor de gældende områder.

IC Companys har siden 2007 støttet regelsættet, og fokus omkring samfundsansvar er en integreret

del af koncernens forretning.

IC Companys er ligeledes tilsluttet forummet ”Business Social Compliance Initiativ”, der er en

Code of Conduct, baseret på FN’s Global Compacts. Yderligere, som noget af det seneste, er IC

Companys, som en naturlig forlængelse af arbejdet med at tilpasse koncernens samfundsansvar til

international best practice og for at videreudvikle implementeringsrammerne, blevet medlem af

Sustainable Apparel Coalition.40 Dette er et multistakeholder-samarbejde, etableret af en gruppe

førende globale bæredygtige virksomheder inden for tøj og fodtøj. Medlemmerne består af mere

end 90 tøj- og fodtøjsvirksomheder, der i fællesskabet arbejder for at reducere produkternes

negative sociale og miljømæssige effekt globalt.41

39 Kilde: http://www.sydafrika.dk/article/ingen-plan-b-til-frihandel
40 Årsrapport 2012/13, s. 28-30
41 Årsrapport 2012/13, side 28-29
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Da samfundsansvar står højt på den politiske dagsorden, kan IC Companys’ tilkendegivelse af

koncernens politisk korrekte holdninger til ovenstående værdier, være med til at øge goodwill fra

kunderne og andre interessegrupper.

Disse tiltag kan også relateres til de ”Sociale og kulturelle forhold” og ”Teknologiske og

miljømæssige forhold” i PEST-analysen. Vi har valgt, at tage disse forhold med under dette afsnit,

fordi de i høj grad omhandler nationale og internationale regler omkring miljø (klodens bevarelse)

og menneskerettigheder (humaniteten i mennesket). Det kan få stor betydning for IC Companys,

hvis disse regler ikke overholdes.

3.1.1.2 Økonomiske faktorer

Udvikling i den økonomiske konjunktur vil altid påvirke brancher der handler med forbrugsgoder.

Modebranchen vil således også påvirkes af konjunkturændringer. Siden finanskrisen indtraf i

efteråret 2008 har hele verdensøkonomien været ramt af lavkonjunktur, hvilket har påvirket stort set

alle virksomheder.

Som en virksomhed der handler med modetøj, har IC Companys ligeledes kunnet mærke dette.

Lavkonjunkturen har medført omsætningsudsving, da forbrugerne er forsigtige og mange har lavere

indkomst grundet arbejdsløshed eller lønstigninger der er så lave, at de reelt forringer købekraften

(målt i forhold til inflationen). Herudover har svingende bomuldspriser42 og stigende

lønomkostninger i Kina43 en direkte effekt på virksomhedernes produktionsomkostninger.

Stigende produktionsomkostninger vil på kort sigt give en lavere dækningsgrad, og kan på lang sigt

medføre stigninger i IC Companys’ salgspriser og dermed et faldende salg.

Da IC Companys handler med hele verdenen, har udvikling i valutakurserne stor indflydelse på

koncernens økonomiske stilling. Som før nævnt, produceres størstedelen af IC Companys’ ordrer i

Kina og det øvrige Asien, som har økonomier der læner sig op af USD. Størstedelen af indtægterne

og kapacitetsomkostningerne er derimod i DKK, SEK, EUR og øvrige europæiske valutaer, der

følger euroen. IC Companys rammes hårdt under globale økonomiske kriser, da USD ofte

apprecierer samtidig med at euroen deprecierer. Disse risici er IC Companys indforstået med,

42 http://www.finanzen.net/rohstoffe/baumwollpreis
43 Modeanalyse 2014, s. 18
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hvorfor koncernen som udgangspunkt anvender valutaterminer til kurssikring af alle væsentlige

transaktionsmæssige risici på løbende 15 måneders basis.44

Det er ikke til at sige hvordan kurserne vil udvikle sig. Alt afhænger af verdensøkonomien,

herunder den fortsat stigende arbejdsløshed og stigende underskud på betalingsbalancen i USA samt

den økonomiske krise i Euro-zonen, specielt Grækenland, Spanien og Italien. De fleste europæiske

banker bliver fortsat nedgraderet af de internationale rating bureauer, hvilket kan tolkes som tegn på

fortsat mistillid på de finansielle markeder.45

Den finansielle uro skaber fortsat usikkerhed, der afspejles i forsigtige og passive forbrugere,

hvilket medfører udsving i IC Companys’ omsætning og dermed påvirker indtjeningen.

3.1.1.3 Sociokulturelle forhold

IC Companys opererer på markedet for mode- og sportstøj, som er et af de største markeder for

forbrugsgoder i verden. Paletten af tøjudvalget er stor, hvorfor målgruppen er bred. Forbrugernes

købsmønster indenfor modetøj kan svinge en del, alt afhængig om designet skaber trend eller den

seneste kollektion ikke falder i forbrugerens smag. Derfor er det utroligt vigtigt for IC Companys, at

forbrugerne kan identificere sig med det enkelte brand, og på den måde skabe præference og

loyalitet over for virksomhedens designs. Koncernen har stor fokus på at afdække og minimere

disse risici, bl.a. ved kollektionsudvikling på baggrund af forbrugernes ønsker og behov (erfaring

fra salg af tidligere kollektioner), samt ved diversifikation mellem brands, hvorved koncernen når

ud til flere målgrupper.46

Tidligere foregik alt tøjkøb i fysiske butikker, men i takt med internettets udbredelse er der kommet

langt større fokus på internethandel, som en mulighed for indkøb af tøj. I dag startes 8 ud af 10

planlagte tøjkøb på nettet, hvor forbrugerne her søger efter den rette vare til den billigste pris.47 I

takt med udviklingen i samfundet, hvor alle får mere travlt, bliver nethandel en nemmere løsning –

og dette gælder ikke kun tøj, men ligeledes dagligvarer, rejser, elektronik mv. Internetbutikkerne

har åbent i døgnets 24 timer hele året rundt, hvilket giver forbrugerne mulighed for at shoppe, når

det passer ind i deres planer, uden at være afhængig af butikkernes åbningstider. Har virksomheden

en webshop er der dermed mulighed for øget salg.

44 Årsrapport 2012/13, s. 27
45 http://www.business.dk/global/sp-ser-betydelig-risiko-for-eurozonens-banker
46 Årsrapport 2012/13, s. 24
47 Modeanalysen 2014, s. 17
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IC Companys er opmærksomme på, at salget kan øges via internethandel, hvorfor de har etableret

selvstændige webshops for alle 9 brands. Endvidere sælger IC Companys varer til engroskøbere,

der sælger varerne videre på egne webshops, som fx Zalando. Webshops er således en salgskanal IC

Companys gør stor brug af, og på denne måde når de ud til en endnu større kundegruppe.

3.1.1.4 Teknologiske og miljømæssige faktorer

Den teknologiske udvikling fylder mere og mere i det samfund vi lever i. Som nævnt ovenfor,

anvender forbrugerne i højere grad internettet til at følge med i de nyeste modetrends, og shopper

generelt mere online end i de fysiske butikker.

Når det så er sagt, shopper en del fortsat i de fysiske butikker. Her spiller logistikken en væsentlig

betydning. Det er vigtigt at de rigtige varer er tilgængelige i butikkerne på det rigtige tidspunkt.

Konsekvensen på mangel heraf er mistet omsætning, eller risiko for et øget antal af retur- og

overskudsvarer, hvilket medfører risiko for nedskrivninger, der naturligt har en negativ effekt på

koncernens indtjening. Mange års erfaring inden for området hjælper selvsagt, men koncernens

fælles logistikfunktion arbejder fortsat løbende med effektiviseringer og forbedring af

planlægningssystemer. Som seneste tiltag har IC Companys investeret i et nyt ”Warehouse

Management System”, der skal bidrage yderligere til styring og effektivisering af koncernens

logistikfunktion. Som IC Companys selv skriver i årsrapporten, udgør det at sikre rettidige

leverancer til egne og vores kunders butikker en central del af koncernens fælles

servicefunktioner.48

Om det er internettet eller fysiske retailbutikker, er koncernen afhængig af effektive og driftssikre

IT-systemer til afvikling af den daglige drift, herunder til at sikre kontrol over

produktfremskaffelsen og forøgelse af effektiviteten i koncernens forsyningskæde. Bl.a. medfører

Point og Sale IT-systemet en markant forbedring i koncernens retaildata, hvilket muliggør en mere

effektiv udnyttelse af salgsarealer. Koncernen arbejder løbende på udvikling og

forandringshåndtering af IT-systemer, samt løbende drift af disse. For at øge sikkerhed ved brugen

af IT-systemer, anvender koncernen adgangskontroller og implementerede nødplaner, i tilfælde at

systemnedbrud.49

48 Årsrapport 2012-13, side 26
49 Årsrapport 2012-13, side 27



29

3.1.2 Porters 5 Forces (brancheanalyse)

I dette afsnit udføres en analyse af brancheforholdene i modetøjsbranchen ud fra modellen Porters 5

Forces, som er nærmere beskrevet i metodeafsnittet.

Figur 10: Porters 5 Forces.
Kilde: www.toolbox.systime.dk.

Som det ses ovenfor består analysen af 5 delelementer, som alle vil blive analyseret nedenfor. Inden

analysen kan påbegyndes, skal branchen først defineres.

3.1.2.1 Definition af branchen

Modebranchen er en stor branche med mange aktører – både forhandlere, producenter, leverandører

og forbrugere. Skalaen spænder vidt fra helt billige lavprismærker, der forhandles i supermarkeder,

til dyre kreationer der specialdesignes efter bestilling.

IC Companys ligger midt på skalaen med brands i midprice segmentet, og opererer primært på det

skandinaviske og europæiske marked, hvorfor det er dette prissegment og marked denne analyse vil

basere sig på.

De største aktører i branchen er IC Companys, Bestseller, DK Company og Inditex Group.

Vi vurderer, at H&M ikke skal indgå i denne analyse, da der er tale om en virksomhed der nærmere

ligger i lavpris segmentet. Ligeledes har vi vurderet, at BTX Group ikke skal indgå i analysen, da

deres brands (Ciso, Jensen, Brandtex, Imitz og Signature) ikke er i direkte konkurrence med IC

Companys, da stil og prisklasse ikke ligner hinanden.
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Bestseller, DK Company og Inditex Group har flere brands i midprice segmentet og opererer alle på

det europæiske marked, hvorfor disse koncerner indgår i analysen. Nedenfor følger en kort

præsentation af de tre udvalgte konkurrenter.

I 1975 stiftedes den familieejede modevirksomhed Bestseller. Med brands som Selected

Femme/Homme, Vero Moda, Vila, J. Lindeberg m.fl. udbyder de tøj til en stor målgruppe fra

kvinder til mænd, unge til voksne. Bestseller koncernen har 3.000 butikker fordelt på 38 markeder

verden over, og det selvstændige selskab Bestseller Fashion Group China har 6.000 butikker i Kina.

Endvidere sælges deres tøj via e-commerce – både nationalt og internationalt. I stil med IC

Companys producerer Bestseller ikke selv deres kollektioner, men har et tæt samarbejde med

udvalgte leverandører. Bestseller er ikke børsnoteret.50

DK Company blev stiftet i 1958 og har indenfor de seneste år vokset sig større og større ved hjælp

af en opkøbsstrategi, hvor de bl.a. i 2011 opkøbte Pardon Clothing A/S og i 2012 opkøbte en del af

BTX Groups brands; b.young, Fransa, Gestuz, Ichi m.fl.51 Med deres brandportefølje rammer de

både mænd, kvinder og børn (dog primært kvinder). Koncernen har 200 butikker fordelt på 28

forskellige markeder. DK Companys kollektioner bliver ligeledes produceret hos eksterne

underleverandører i lande som Kina, Litauen og Tyrkiet.52 DK Company er noteret på NASDAQ

OMX Copenhagen i first north segmentet.53

Inditex Group er en spansk koncern stiftet i 1963. Koncernen består af 8 brands, heriblandt

Massimo Dutti, Zara, Bershka m.fl., og har 6.300 butikker over hele verden. Med deres

brandportefølje henvender de sig både til mænd, kvinder og børn (dog primært kvinder). Inditex

besidder selv hele værdikæden fra design til produktion til salg, og producerer således selv alle

kollektioner, modsat de øvrige aktører i analysen.54 Inditex Group er noteret på Madrid Stock

Exchange.55

50 Kilde til afsnit: http://www.bestseller.com/About-content/OurCompany.aspx
51 Kilde: http://www.dkcompany.dk/index.php?id=31
52 DK Companys årsrapport 2013, s. 10.
53 Kilde: http://investor.dkcompany.com/stockquote.cfm
54 Kilde til afsnit: https://www.inditex.com/en/our_group/at_glance
55 Kilde: https://www.inditex.com/en/our_group/at_glance
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For at skabe et overblik over ovennævnte virksomheders størrelse i forhold til hinanden og IC

Companys, har vi udarbejdet nedenstående søjlediagram over omsætningen i det seneste

regnskabsår ud fra den senest offentliggjorte årsrapport for alle 4 virksomheder:

Figur 11: Det seneste års omsætning for udvalgte aktører i modebranchen.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra årsrapporter for IC Companys (2012/13), Bestseller (2012/13),
DK Company (2013) og Inditex Group56 (2012).

Som det ses af ovenstående søjlediagram er det klart Inditex der er førende med en omsætning på

over 118 mia. DKK. I Danmark er Bestseller førende med en omsætning på over 18 mia. DKK,

mens IC Companys og DK Companys ligger lavest med henholdsvis 3,3 mia. DKK og 1,6 mia.

DKK.

Modebranchen har ligesom resten af verden været ramt af finanskrisen med dertilhørende faldende

salg og konkurser. Dog ser det nu ud til at modebranchen i Europa er på vej i vækst –

eksportmængden stiger, antallet af konkurser falder, butikkernes kreditværdighed stiger og

forbrugernes tillid og købekraft er stigende. 57

3.1.2.2 Truslen fra nye indtrængere

Generelt er det svært at træde ind på et nyt marked. I mange brancher er der behov for større

specialviden, produktionsanlæg eller varebeholdninger til salg, hvilket koster en del kapital. I

modebranchen kræver det som udgangspunkt ikke den store investering af kapital, da man kan

starte op med nogle designs, en symaskine og en salgskanal (butik eller webshop).

56 Omsætning er omregnet til DKK ved brug af kurs 7,45 (15.946 EUR x 7,45 = 118.799 DKK).
57 Kilde: http://dmogt.dk/Nyheder/EuropaTilbageIVaekst.aspx
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Men hvis man skal etablere sig rigtigt i branchen, og skal kunne konkurrere med brands som IC

Companys, Bestseller, DK Company eller Inditex Group kræver det mere end bare designs og en

symaskine. Det kræver et brand, og det er svært at opbygge. At opbygge et brand tager lang tid, og

det kræver en stor del markedsføring, at kunne differentiere sig fra øvrige aktører på markedet.

Endvidere er det vigtigt at være tæt på kunderne – enten via butikker i storcentre eller større byer,

eller via en webshop som er professionelt opstillet og imødekommer kundernes krav om hurtig

levering, retvisende billeder, beskrivelser af varen mm.

Derudover kræver det en stor omskiftelighed at agere i modebranchen, da salg af modetøj er

sæsonbetonet og har fire sæsoner der følger årstiderne. Således skal en ny potentiel indtrænger være

klar med 4 årlige kollektioner, der skal markedsføres og sælges på det rigtige tidspunkt. Der er

heller ikke plads til fejl hos leverandører, så en kollektion bliver forsinket, da denne er

sæsonafhængig.

Endvidere kan man som en stor virksomhed opnå stordriftsfordele, gode samarbejdsaftaler og store

mængderabatter på indkøb af stoffer og andre produktionsmaterialer, som overordnet set gør

produktionen billigere, men dette kan være svært at opnå som en nyetableret virksomhed der endnu

ikke har opbygget et anerkendt brand, stort produktionsanlæg eller lager.

Især i lavpris og midtpris segmenterne er der store fordele ved at opnå stordriftsfordele og

mængderabatter, da man her masseproducerer tøjet, mens der i high price segmentet alt andet lige

ikke produceres en lige så stor mængde tøj, da efterspørgslen er mindre.

Samlet vurderes truslen fra nye indtrængere at være forholdsvis lille, da det kræver lang tid og en

solid kapital til markedsføring for at opbygge et brand og kundetilfredshed, samt at det er svært at

opnå stordriftsfordele og mængderabatter for en mindre virksomhed. Dog kan mindre virksomheder

der anvender opkøb som en vækststrategi blive en stor konkurrent på længere sigt.

3.1.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke

Når kundernes forhandlingsstyrke skal analyseres, er det nødvendigt at opdele denne i henholdsvis

retailkunderne og engroskunderne, da deres forhandlingsstyrke overfor virksomhederne kan være

forskellig.
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Som nævnt i afsnit 2.5 er retailkunderne de endelige forbrugere og købere af tøjet. I denne

kundegruppe ses der sjældent en stor loyalitet overfor de forskellige brands, da de færreste

forbrugere kun foretrækker ét brand. Oftest køber denne kundegruppe tøj fra flere forskellige

brands, alt efter designs, kollektioner og trends. IC Companys forsøger at imødekomme

forbrugernes forskellige ønsker og krav ved at have en diversificeret brandportefølje, der samlet

rammer en meget bred målgruppe. Dette er med til at minimere IC Companys’ risiko overfor kun at

have én målgruppe.

Dog bidrager én enkelt forbruger sjældent med en særlig stor del af omsætningen, hvorfor vi

vurderer at den enkelte retailkundes forhandlingsstyrke overfor forhandleren ikke er særlig stor.

Dermed er det dog ikke sagt, at det ikke er vigtigt at virksomhederne sørger for at give kunderne en

god købsoplevelse, samt opfylde eventuelle etiske krav (såsom ikke at anvende børnearbejde, pels

fra mishandlede dyr og lignende problemstillinger). I efteråret var der en sag fremme vedrørende

mishandling af kaniner i Kina ved produktion af angorauld, hvor flere tøjvirksomheder tog afstand

fra denne type produktion58, herunder IC Companys der via en pressemeddelelse meddelte, at de nu

forbyder brug af angorauld i alle produkter der endnu ikke er sat i produktion.59 Hvis ikke

virksomhederne sørger for dette, vil der i dagens samfund hurtigt spredes historier og dårligt ry via

mediedækning og sociale medier, hvor retailkunderne kan stå sammen om et boykot af en

virksomhed som handler uetisk.

Således er den enkelte retailkundes forhandlingsstyrke overfor branchen ikke stor, men står

retailkunderne sammen, som følge af dårlig service eller uetiske problemstillinger som nævnt

ovenfor, kan den samlede forhandlingsstyrke alligevel være forholdsvis betydelig.

Engroskunderne består som tidligere nævnt af distributører og franchisetagere. I dette afsnit er der

valgt at fokusere på eksterne distributører, da franchisetagerne reelt indgår i koncernen.

Distributørerne har typisk egne butikker eller webshops, hvor de forhandler andre designeres

kollektioner, og de er således en form for mellemled mellem producent og den endelige forbruger.

Denne kundegruppe er generelt mere loyal overfor virksomheden, da de har baseret deres

butiksgrundlag på at føre disse brands, og kunderne forventer at kunne købe det i butikken.

58 Kilde: http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/indkoeb/ECE2145096/massiv-dyremishandling-faar-hm-til-at-
indstille-produktionen-af-angora-toej/
59 Kilde: http://www.iccompanys.dk/pressrelease/2013-11-26-ic-companys-forbyder-brug-af-angorauld/
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Engrossalget står for ca. 2/3 af den samlede omsætning i IC Companys, jf. afsnit 2.5.

Distributørerne køber store partier hjem, og bestiller kollektioner forud ved årets modeuger i februar

og august. Distributørerne stiller store krav til virksomhederne, hvor virksomhederne hele tiden skal

være leveringsdygtige og kunne levere kvalitet for pengene. Hvis ikke de kan det, kan

distributørerne vælge at ændre i deres forretningsgrundlag og begynde at forhandle andre brands i

stedet.

Grundet distributørernes størrelse og købsvolumen kan disse endvidere ofte opnå mængderabatter

og fordelagtige samarbejdsaftaler, da virksomhederne er afhængige af distributørerne for at kunne

nå ud til en bredere kundeskare. Ovenstående forhold giver distributørerne en betydelige

forhandlingsstyrke.

IC Companys har ca. 8.000 distributører i mere end 35 lande.60 IC Companys opnår således en

markeds- og risikospredning i forhold til ikke-betalingsdygtige debitorer, da de ikke kun har få store

kunder, men mange små og mellemstore kunder. De er dermed ikke fuldstændig afhængige af

enkelte distributører. Dette giver IC Companys en vis forhandlingsstyrke overfor distributørerne,

men de er stadig afhængige af dem for at nå ud til alle kunder.

Således vurderes distributørernes forhandlingsstyrke overfor branchen at være betydelig.

3.1.2.4 Truslen fra substituerende produkter

Der findes ingen reelle substitutter til de produkter der sælges i modebranchen – netop tøj og

beklædning. Den eneste form for substituerende produkter kan være andre typer beklædningsdele,

anden kvalitet eller prisklasse, men et reelt substituerende produkt findes ikke. Aktørerne i branchen

kan således differentiere sig fra hinanden på typer af beklædning, kvalitet og pris, men skal ikke

frygte truslen fra substituerende produkter, da tøj ikke kan erstattes. Der er således kun tale om

intern konkurrence i branchen, hvilket analyseres nærmere i afsnit 3.1.2.6 ”Konkurrenceintensiteten

i branchen”.

3.1.2.5 Leverandørernes forhandlingsstyrke

Generelt har leverandørerne en stor forhandlingsstyrke i branchen, hvad enten der er tale om

underleverandører, der producerer varen, eller leverandører af stof og andre materialer til

60 Kilde: http://www.iccompanys.dk/om-os/
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produktion af tøjet. Dette skyldes at virksomhederne er afhængige af varerne fra leverandørerne for

at kunne sælge og eventuelt selv producere kollektionerne.

IC Companys har outsourcet al produktion, og alle kollektioner produceres således hos

underleverandører, hvilket giver koncernen en god fleksibilitet overfor leverandørerne. IC

Companys har etableret sourcingkontorer i Kina (inkl. Shanghai og Hong Kong), Indien og

Rumænien, som udnytter synergier mellem koncernens brands ved samspil mellem brands og

partnere, således at der dannes gode samarbejder med leverandørerne på tværs af koncernen. I

2012/13 foregik produktionen af IC Companys kollektioner i hhv. Kina (63 %), det øvrige Asien

(10 %), Europa (24 %) og Afrika (2 %). På denne måde afdækker IC Companys også risici overfor

eventuelle landemæssige kriser, da de ikke er afhængige af leverandører i kun ét land.

Samspillet mellem sourcingkontorer og brands gør IC Companys omstillingsdygtig, og de kan

nemmere rykke produktionen fra fx Indien til Kina, hvis der er mere fordelagtige forhold her.61

IC Companys sørger desuden for at sprede deres produktion hos forskellige leverandører, således at

de ikke er afhængige af få større leverandører. Koncernen har 314 leverandører, hvoraf de 10 største

bidrager med 30 % af produktionsværdien. Den største leverandør bidrager selvstændigt med 5 % af

produktionsværdien.62

Det er dog ikke kun en fordel at have mange mindre leverandører end få store til at stå for

produktionen. Der er en vis risiko forbundet med dette, da det er sværere at holde løbende kontrol

med produktionen. Dog er sourcingkontorerne og partnerskaberne med til delvist at afdække denne

risiko.

Ud fra ovenstående vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være middel. IC Companys er

afhængige af leverandørerne for at nå i hus med deres kollektioner, således at disse kan sælges

rettidigt i butikkerne. Samtidig har de spredt produktionen ud til flere leverandører, således at

leverandørerne ikke enkeltvist bidrager med mere end 5 % af produktionsværdien.

3.1.2.6 Konkurrenceintensiteten i branchen

Generelt kan man sige at jo større konkurrence der er i branchen, desto mindre profitabel er den. Og

omvendt – hvis konkurrencen er lav, er det nemmere at skabe profit.

61 Kilde til afsnit: Årsrapport 2012/13, s. 24-25.
62 Kilde til afsnit: Årsrapport 2012/13, s. 25.
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Med kombinationen af mange aktører i branchen og branchens afhængighed af både kunder og

leverandører in mente vil vi samlet vurdere, at konkurrenceintensiteten i branchen er høj.

Modebranchen har altid været præget af hård konkurrence med mange aktører der kæmper om

forbrugernes gunst. Finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur har kun gjort konkurrencen

hårdere, da forbrugerne generelt passer bedre på deres penge. I en branche som modebranchen kan

man tydeligt mærke dette, da en stor del af branchen er nice-to-have produkter. Tøj generelt er et

need-to-have produkt, men det segment IC Companys befinder sig i, forhandler nærmere nice-to-

have produkter, da deres varer kan substitueres med billigere alternativer. Endvidere kan

forbrugerne hurtigt skabe dårligt ry via almene medier og sociale medier, hvis de er utilfredse eller

hvis virksomhederne fx anvender børnearbejde.

Det er essentielt at virksomhederne kan sælge deres kollektioner i de rigtige sæsoner, hvorfor de er

afhængige af pålidelige og leveringsdygtige leverandører, der overholder de indgåede aftaler.

Truslen fra nye indtrængere og substituerende produkter vurderes begge at være lav. Det kræver

stor kapital og mange års markedsføring, branding og know-how for at komme op på størrelse med

de største aktører i branchen.

IC Companys er en stor koncern, hvilket er en fordel i et hårdt præget marked. IC Companys har

gennem mange år opbygget et godt og kendt image, samt en bred vifte af underbrands med

selvstændige kollektioner. De rammer således bredt i målgrupperne. Endvidere opnår IC Companys

stordriftsfordele ved at have en stor produktion, hvor sourcingkontorerne samarbejder og kan skaffe

fordelagtige aftaler med underleverandører og producenter. Endvidere giver det en stordriftsfordel,

at have 9 brands der kører fuldstændig selvstændigt i forhold til markedsføring, ledelse og design,

og så have en fælles platform til administration i form af HR, IT, logistik, legal osv. På denne måde

ligger der ikke uudnyttede funktioner i de enkelte brands.

Det er vores vurdering, at IC Companys er godt klædt på til konkurrencen i branchen, da de har en

varieret brandportefølje, som rammer en bred målgruppe. Endvidere har IC Companys en stærk

markedsposition på det skandinaviske marked, som også er deres hovedmarked. At de har opbygget

et godt image, samt etableret sourcingkontorer og/eller datterselskaber i fx Canada, Rusland og

Asien, giver dem endvidere en god mulighed for at komme endnu bedre ind på disse markeder og
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erobre større markedsandele. Samlet giver ovenstående IC Companys en konkurrencemæssig

fordel.

3.1.3 Delkonklusion ekstern strategisk analyse

Da størstedelen af koncernens produktion foregår i Asien (primært Kina og Indien) vil

importrestriktioner eller nye toldbarrierer fra EU få en stor betydning for IC Companys indtjening.

På kort sigt, ifølge GSP-toldordningen, ser det dog ikke ud til at nye krav vil blive vedtaget.

Forbrugerne har en klar holdning til virksomhedernes sociale- og miljømæssige ansvar. Denne har

IC Companys luret, hvorfor de har implementeret samfundsansvar som en del af deres

kerneforretning. Som forbruger er man opmærksom herpå, hvilket øger koncernens chancer for at

fastholde kunderne og deres loyalitet overfor IC Companys’ brands.

Markedskrisen i såvel USA som Europa er fortsat stram, men vores formodning er at denne på kort

sigt vil forbedres. Dette vil få en positiv effekt på forbrugernes købelyst og dermed en forbedret

indtjening hos IC Companys.

IC Companys er klar over at e-handel er vejen frem, hvorfor der hos alle brands er implementeret e-

commerce. Logistikken spiller en stor rolle og der arbejdes løbende på forbedring og effektivisering

heraf.

Generelt har konkurrencen altid været hård i modebranchen, da der er mange aktører om buddet og

forbrugerne oftest er illoyale og ikke kun foretrækker ét brand frem for ét andet. IC Companys har

med deres størrelse både stordriftsfordele, et godt image, samt sourcingkontorer og datterselskaber

på nyere vækstmarkeder som Kina, hvorfor vi mener at IC Companys er beredt til konkurrencen i

branchen, og har mulighed for at erobre yderligere markedsandele.

Samlet set vurderer vi at samfundsudviklingen giver IC Companys gode muligheder for fremtidig

indtjening, samt at de er godt rustet til den hårde konkurrence der er i branchen.

3.2 Analyse af de interne forhold i IC Companys

3.2.1 Ansoffs vækststrategier

IC Companys har de seneste år arbejdet intensivt på tilpasning af koncernstrukturen og formulering

af en klar porteføljestrategi. Det har mundet ud i, at de nu fremstår med en mere transparent, simpel
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og fleksibel struktur og med en klar plan om fremtiden – de vil skabe vækst og øge indtjening i

koncernens Premium segment samt styrke indtjeningsevnen i koncernens Mid Market segment.63

Koncernen har en klar porteføljestrategi med de to segmenter, samt et matchende sæt af centrale

nøglekompetencer til at operere succesrigt med disse.

Premium segmentet opererer i attraktive markeder med betydelige vækstmuligheder og ud over et

stort fokus på indtjeningen, så fokuseres der her også på omsætningsvæksten. Premium segmentet

forventes at udgøre en voksende andel af kerneforretningen. Væksten forsøges opnået gennem

organisk vækst, men vækst via opkøb er heller ikke en mulighed koncernen vil udelukke.64

Alt dette ventes realiseret igennem øgede markedsandele i eksisterende markeder, samt

internationalisering i nye markeder. Altså anvender IC Companys vækststrategierne

markedspenetrering og markedsudvikling for Premium segmentet.

Mid Market segmentet opererer derimod på et marked under særdeles udfordrende markedsforhold.

Indtjeningen er hovedfokus og her vil koncernen koncentreres omkring en styrkelse af position i de

nordiske kernemarkeder, samt udnyttelse af synergipotentialet imellem de fire brands65, hvorfor IC

Companys udelukkende anvender markedspenetrering. Det store spørgsmål er hvor langt koncernen

kan gå med denne vækststrategi. Før eller siden vil markedet nærme sig mætningspunktet og så vil

vækstraten aftage.

Ud over forretningssegmenter så søger koncernens forretningsmodel at maksimere værdien af

koncernens porteføljer og anerkendelse af deres forskellige potentialer. Forretningsmodellen er

baseret på tre delelementer; strategi, forretningsudvikling og support, koncernens fællesfunktioner

og mennesker og kultur.66

IC Companys fokuserer altså på at udvikle de individuelle brands’ performance gennem en

kombination af strategisk udvikling, forretningssupport og fælles servicefunktioner. Alle disse

fællesfunktioner gør, at brandsene kan fokusere på kernen i deres egen forretning – nemlig

udvikling af brandet samt vækst i omsætning og indtjening.

63 Årsrapport 2012/13, s. 2
64 Årsrapport 2012/13, s. 7
65 Årsrapport 2012/13, s. 7
66 Årsrapport 2012/13, s. 8
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Samlet kan vi konkludere at Premium Market har, med sine nuværende brands, både på

eksisterende og nye markeder, et stort potentiale her og nu, men også de kommende mange år, og vi

formoder at dette segment vil bidrage til koncernens indtjening mange år endnu. Evt. opkøb af

lignende brands vil ligeledes bidrage positivt til koncernen og øge endnu større fokus på dette

segment.

Mid Market segmentet er derimod lidt tvivlsomt, hvis vi ser på en tidshorisont af 3-7 år ud i

fremtiden. Det er begrænset hvor længe de fire brands kan malke det nuværende marked med

samme produkt, og koncernen vil på et tidspunkt tvinges til at gå nye veje.

Men da det primære fokus ligger på det mest indtjeningsskabende segment, Premium, og Mid

Market fortsat genererer indtjening, vurderer vi, at koncernens vækst- og indtjeningsstrategier har

potentiale til at bidrage positivt til koncernens fremtidige indtjening.

3.2.2 Boston matricen

Da opgaven skal ses fra en ekstern analytikers synsvinkel, er vi interesseret i at få et indblik i

koncernens markedsposition, hvilke indtjeningsstrategier den opererer efter og hvordan brand- og

produktporteføljen er opdelt med henblik på markedsvækst og -andel.

Som indledningsvist nævnt i afsnit 1.4.2, har vi grundet manglende information for hvert enkelt

brand valgt, at anvende IC Companys’ opdeling af brandsene i henholdsvis Premium og Mid

Market segmenterne til brug for placering i Boston matricen. Det er dog vores vurdering, at

brandsene i de to segmenter er forholdsvis hinandens livscyklus nær, men at der i begge segmenter

er visse brands som klarer sig bedre end andre.

Som bekendt designer IC Companys modetøj. Modetøj har generelt en kort livscyklus, da moden

skifter ca. 4 gange om året. Der designes nye kollektioner, mens de gamle tages ud og sælges i form

af outlets mv.

Da IC Companys er stiftet for over 10 år siden, og er en af de største spillere på det nordiske

marked for mode- og sportstøj, er ingen af segmenterne i introduktionsfasen i forhold til deres

produktlivscyklus.

Fokus på de to segmenter er forskellig, men fælles for dem begge er en øget indtjening. I Premium

segmentet skal det ske via vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering, for

dermed at øge både omsætning og indtjening. I Mid Market segmentet (The Original Group) vil det
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ske ved at optimere synergipotentialet imellem de 4 brands og yderligere øge positionen i de

nordiske kernemarkeder.67

I Premium segmentet ser IC Companys stort potentiale, da alle tre brands fortsat er i vækstfase, og

skaber voksende resultater for koncernen. Der investeres meget i dette segment, bl.a. i form af

konkurrencedygtige priser og en øget international markedsføringsindsats.68

Mid Market segmentet fortsætter derimod med faldende omsætning, og er nået til mætningsfasen,

men grundet lavere kapacitetsomkostninger, som følge af omstruktureringer, synergieffekter mv.,

har Mid Market forbedret sin indtjeningsevne i 1. halvår 2014.69

IC Companys’ to segmenter ligger altså henholdsvis i vækst- og mætningsfasen i forhold til

koncernens produktlivscyklus.

For at give et overblik over koncernens relative markedsandel og mulig vækstpotentiale, har vi ved

hjælp af Boston matricen nedenfor illustreret hvor IC Companys’ to segmenter er i forhold til deres

produktlivscyklus.

Figur 12: Boston matricen med placering af IC Companys’ segmenter ”Premium” og ”Mid Market”.
Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 99.

Globalt inden for tøjbranchen er der få store producenter og rigtig mange små. Ingen har dog en

dominerende markedsledende størrelse. Da IC Companys er en koncern med 9 stærke brands, og er

blandt de største mode- og sportstøjsvirksomheder i Norden, samt har et stort fokus på

67 Halvårsrapport 1. halvår 2013/14, s. 6
68 Årsrapport 2012/13, s. 17
69 Halvårsrapport 1. halvår 2013/14, s. 6
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internationalisering, vurderer vi at Premium segmentet ligger i lav-middel ende af høj

markedsandel.

Mid Market segmentet vurderer vi ligger mere i den lave ende af høj markedsandel, da brandsene i

dette segment arbejder på at øge positionen i de nordiske kernemarkeder, hvor Premium segmentet

stræber efter international eksponering.

Markedsvæksten for Mid Market segmentet ligger i den lave ende, da de 4 brands primært har til

formål at give overskud, som kan geninvesteres på Premium segmentets vækst.

Premium segmentet placerer vi i den lave ende af høj markedsvækst, da brandsene er godt på vej

mod international eksponering, men er på nuværende tidspunkt fortsat ikke velkendte på det store

internationale marked.

Heraf kan vi konkludere, at IC Companys’ to segmenter kan opdeles i henholdsvis ”stjerner” og

”malkekøer”. På et tidspunkt når malkekøerne deres mætning, hvorfor disse senere i forløbet så vil

skulle afvikles. Dette er IC Companys opmærksom på, men er også samtidig åben for eventuelt nyt

opkøb. Dog oplyser de, at der på nuværende tidspunkt ikke står noget klart. Med de to positioner,

mener vi at koncernens position står stærkt og der er en særskilt fokus på de to segmenter, så

ressourcerne udnyttes bedst muligt.

3.2.3 Delkonklusion intern strategisk analyse

IC Companys er en modetøjskoncern, der de seneste år har arbejdet hårdt på at tilpasse

koncernstrukturen og brandporteføljen. Det er mundet ud i en opdeling af deres brands i to

segmenter, henholdsvis Premium og Mid Market segmenterne. For begge segmenter er indtjening

det største fokus, men hos Premium segmentet fokuseres der også på markedsvæksten, både

herhjemme men også internationalt. Premium segmentet er i en vækstfase i sin livscyklus og er en

stjerne i Boston matricen. Markedsandelen og -væksten er dog ikke så stor, da de på nuværende

tidspunkt fortsat ikke er velkendte på det store internationale marked.

Mid Market segmentet er derimod i sin modningsfase – den såkaldte malkeko – og står

udelukkende for at skabe indtjening på sine nordiske markeder, som så kan geninvesteres i

Premium segmentet. Denne skal, før eller siden afvikles, da der på et tidspunkt ikke længere kan

malkes mere indtjening.



42

Premium Market har et stort potentiale med sine nuværende brands, på både eksisterende og nye

markeder. Vores formodning er derfor, at segmentet vil bidrage positivt til koncernens vækst og

indtjening. Evt. opkøb af lignende brands vil koncernen ikke udelukke.

Mid Market segmentet er derimod lidt tvivlsomt, hvis vi ser på en tidshorisont på 3-7 år. Som

ovenover nævnt kan man ikke blive ved med at malke, hvorfor koncernen på et tidspunkt vil tvinges

til at gå nye veje.

Da det primære fokus ligger på Premium segmentet, som genererer størst indtjening og vækst, samt

at Mid Market segmentet fortsat skaber indtjening vurderer vi, at koncernens position, vækst- og

indtjeningsstrategier vil bidrage positivt til koncernens fremtidige vækst og indtjening.

3.3 SWOT-analysen
En helhedsvurdering af virksomhedens strategiske position vil blive analyseret ved hjælp af SWOT-

analysen, der er med til at vurdere, om IC Companys’ strategiske retning er velvalgt. SWOT-

analysen er i sig selv ikke en analyse, men en model der er med til at give et helhedsbillede af

koncernens strategiske position, på baggrund af ovenstående tidligere gennemgåede strategiske

interne og eksterne analyser. SWOT-analysen fungerer således som en opsummering af de vigtigste

pointer og konklusioner fra de tidligere udførte analyser.
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Interne forhold

Styrker (S)

 Relativt stor spiller på de nordiske

markeder (72 % af IC Companys’

omsætning kommer herfra70), og står

generelt stærkt i branchen

 Formår at tilpasse virksomheden til

markedsforholdene ved bl.a.

omkostningsminimering

 Fokus på segmenteringsstrategi og hvilke

brands der genererer værdi

 Vækst i Premium segmentet og stabil

indtjening i Mid Market

 Integreret e-commerce på alle brands,

hvilket giver udvidet salgsmulighed da

internethandlen stiger

Svagheder (W)

 Mid Market kan ikke generere indtjening for

altid

 Høje omkostninger i forbindelse med

ekspansion på vækstmarkeder (fx Asien)

 Manglende kendskab til koncernens brands

på det internationale marked

Eksterne forhold

Muligheder (O)

 Stort vækstpotentiale på internationale

markeder for Premium segmentet

 Forbedring i verdensøkonomien vil bidrage

til øget salgsvækst

Trusler (T)

 Finanskrisen ej slut, hvilket fortsat kan

påvirke forbrugernes købekraft

 Stigende produktionsomkostninger som

følge af svingende råvarepriser og stigende

lønninger i produktionslandene

 Høj konkurrenceintensitet – finanskrisen

presser alle aktører i branchen og kan

påvirke indtjeningen

Figur 13: SWOT-analyse af IC Companys.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af ovenstående strategiske analyse.

3.4 Sammenfatning strategisk analyse
Ud fra ovenstående SWOT-analyse vil vi runde den strategiske del af med en samlet vurdering af

IC Companys’ fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder.

Vores generelle indtryk er, at IC Companys er en relativ stor spiller inden for mode- og

sportstøjsbranchen på deres primære marked, nemlig Norden. Koncernen har opbygget et stærk og

70 Jf. figur 6, afsnit 2.4
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velkendt brand, der henvender sig til differentierede målgrupper, lige fra sportsudøvere og aktive

friluftsmennesker til den stilrene businessmand og -kvinde.

IC Companys har formået at integrere CSR som en del af deres forretningsstrategi og kan udnytte

dette til at fastholde loyale kunder, samt andre interessegrupper.

Koncernen har godt 13 år på bagen, hvilket resulterer i mange års erfaring som de gør nytte af. De

ved hvilke knapper der skal skrues på og hvad der skal til for at opnå succes. Ingen kommer dog

uden om et kæmpe arbejde, der både resulterer i udskiftning i ledelsen og forskellige tiltag til

sikring af koncernens fortsatte indtjening og vækst.

Når det så er sagt, så er IC Companys relativ afhængig af markedssituationen og dermed

omverdenen, da denne er altafgørende for salget af produkterne. IC Companys har i de seneste år

måtte erkende at markedet ikke var klar til deres udbrud, hvor meget de end internt har arbejdet for

at minimere omkostningerne og skabe øget salg.

Fokus er dog ikke blevet mindre af det. Optimering i værdikæderne, stordriftsfordelene, forbedring

af driftssikre IT systemer og logistikfunktioner mv. er alle med til at bidrage til at IC Companys

fortsat genererer overskud, trods en beskeden udvikling i salget over de seneste par år.

Konkurrencen i modebranchen er hård, men IC Companys er godt rustet til denne.

Som yderligere tiltag har koncernen opdelt brands i henholdsvis Premium og Mid Market

segmenterne, hvor der er klare mål for hvordan de skal bidrage til koncernens samlede indtjening.

Det største fokus ligger på Premium Market, hvor både indtjening og markedsvækst spiller en stor

rolle. Målet med Premium segmentet er at udvide markedet, lige fra det øvrige Europa som

Frankrig, England og Rusland til det asiatiske marked, hvor Kina og Sydkorea er

potentialeområderne.

At skabe vækst kræver store investeringer. Da Premium segmentet har genereret overskud de

seneste år, er koncernen derfor villige til at investere mere heri. Koncernens brands er dog ikke

særlig kendte på det internationale marked, hvilket kan nævnes som en svaghed, men noget

koncernen om et par år godt kan rette op på ved fortsat øget markedsføringsindsats og ekspansion.

E-commerce, som koncernen allerede har implementeret hos hvert brand, er dog med til at sprede

kendskab til produkterne til endnu bredere målgruppe både nationalt og internationalt.
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Mid Market segmentet står derimod udelukkende for at skabe indtjening og har i de seneste år haft

faldende omsætning, men grundet effektiviseringerne, stordriftsfordele mv., bidrager de fortsat med

positiv indtjening som geninvesteres i Premium segmentet.

Det er vores vurdering at ledelsens målsætning om øget vækst og indtjening ved segmentopdeling

og dertilhørende adskilte målsætninger, hvor der primært er fokus på Premium segmentet, er rette

vej frem til koncernens mål om vækst og større indtjening. Premium segmentet har et kæmpe

potentiale internationalt, som koncernen arbejder målrettet mod. Mid Market segmentet fastholder

fokus på kernemarkedet og forsøger at øge salget der. Begge segmenter, hver på sin måde, anses

dog samlet for at være værdiskabende for koncernen.

Vores ovenstående konklusion af koncernens strategiske position, vil blive anvendt ved

budgettering af koncernens fremtidige indtjeningspotentiale, og dermed en medvirkende faktor for

den endelige værdiansættelse af IC Companys aktien.

4. Regnskabsanalyse

Det følgende afsnit består af en regnskabsanalyse ud fra de seneste 5 regnskabsår. Analysen udføres

for at klarlægge eventuelle udviklingstendenser for IC Companys, og vil sammen med den

strategiske analyse fungere som input til den efterfølgende budgettering og værdiansættelse.

I bilag 2 fremgår de historiske regnskabstal (resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse) for

IC Companys. Data til disse opgørelser er indhentet fra IC Companys’ offentliggjorte

årsrapporter.71 For at få eventuelle reguleringer efter offentliggørelse af årsrapporten med, er årets

tal indtastet fra det efterfølgende års regnskabs sammenligningstal (således er 2008/09 tal hentet fra

2009/10 årsrapporten).

Da IC Companys er en børsnoteret virksomhed aflægges regnskaberne efter de internationale

regnskabsstandarder IFRS. Anvendt regnskabspraksis for den udvalgte periode er gennemgået, og

ændring i regnskabspraksis har ikke påvirket regnskabsmæssige resultater, men blot haft

præsentationsmæssige ændringer.

71 Kilde: http://www.iccompanys.dk/investorer/resultater-rapporter/arsrapporter/
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4.1 Salg af Jackpot og Cottonfield – betydning for regnskabstal

Som tidligere nævnt har IC Companys solgt de to brands Jackpot og Cottonfield til COOP ultimo

maj 2013. IC Companys har som følge heraf præsenteret resultat fra disse to brands som en separat

post i resultatopgørelsen (resultat af ophørende aktiviteter) for både 2012/13 og 2011/12.72

Ved salget har COOP overtaget brandsene med det samme, hvorfor disse ikke indgår i balancen. De

øvrige aktiver og forpligtelser der knytter sig til Jackpot og Cottonfield (inkl. retailbutikker) bliver

gradvis afviklet i løbet af regnskabsåret 2013/14, hvorfor de stadig indgår som en del af IC

Companys’ balance pr. 30. juni 2013.73 Da det ikke har været muligt at indhente årsrapporter for

Jackpot og Cottonfield, er disse således ikke udskilt af balancen.

4.2 Reformulering

Som en del af reformuleringen skal alle engangsposter elimineres, da det ellers skaber en form for

”skævvridning” af regnskabstallene i forhold til at kunne udlede udviklingstrends. I hoved- og

nøgletalsoversigten i IC Companys’ årsrapport for 2012/13 indgår en 5 års oversigt over EBITDA

og EBITDA korrigeret for engangsomkostninger. Årsrapporterne er gennemlæst, og

engangsomkostninger i 2012/13 vedrører fx lukning af showroom, lukning af retailbutikker,

afskedigelse af personale og øvrige omkostninger i forbindelse med restruktureringsplanen74,

hvilket vurderes at være korrekt klassificeret som engangsomkostninger. I forbindelse med

gennemlæsning af de øvrige årsrapporter er der ikke konstateret usædvanlige engangsomkostninger,

og det antages at alle relevante engangsomkostninger er medtaget.

For at korrigere for disse engangsomkostninger er de beregnet som residualen mellem EBITDA og

EBITDA korrigeret for engangsomkostninger. Til reformuleringen anvendes således en

resultatopgørelse, hvor der er korrigeret for engangsomkostninger, se bilag 3.

De reformulerede opgørelser for egenkapital, balance og resultatopgørelse fremgår af bilag 4, hvor

der også er redegjort for overvejelser ved klassifikation af særlige poster.

72 Årsrapport 2012/13, s. 46.
73 Årsrapport 2012/13, s. 57 (Note 9. Ophørte aktiviteter).
74 Årsrapport 2012/13, s. 17.
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I den reformulerede resultatopgørelse er årets aktivitet fra ophørte aktiviteter fordelt ud på diverse

poster ved brug af note 9 i årsrapporten for 2012/13.75 Dette har vi gjort for at opnå

sammenlignelighed i regnskabstal for hele perioden, samt sammenlignelighed i beregnede nøgletal

hvor elementer fra både balance og resultatopgørelse indgår, såsom egenkapitalforrentningen (EKF)

og afkastningsgraden (AG).

4.3 Rentabilitetsanalyse

Som bekendt er rentabiliteten et udtryk for virksomhedens evne til at generere overskud af den

investerede kapital. Denne rentabilitet er vi interesseret i at se nærmere på hos IC Companys. Til det

formål vil vi anvende nedenstående Du Pont pyramide.

Figur 14: Du Pont pyramiden der anvendes til rentabilitetsanalyse.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Du Pont pyramide i ”Kompendium i Ekstern Regnskab” af Bo Foged og Jannik
Zeuthen, 1. udgave 2012.

Nedenfor er en kort gennemgang af de mest centrale nøgletal:

Egenkapitalforrentningen (EKF) måler rentabiliteten ud fra en ejers synsvinkel. Den beregnes som

noteret ovenfor, men kan også beregnes som totalindkomst delt med den gennemsnitlige

egenkapital (EK). Rentabilitet via tilvækst i EK kan enten stamme fra driftsaktiviteten (AG) eller

finansieringsaktiviteten (Finansiel gearing). Kort er EKF altså et udtryk for forrentning af den af

ejerne indskudte kapital.

75 Årsrapport 2012/13, s. 57.
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Afkastningsgraden (AG) er derimod et udtryk for virksomhedens evne til at forrente den

investerede kapital, som er investeret i virksomhedens drift. Hvor EKF måler rentabiliteten ud fra

ejerens synsvinkel, så måler AG rentabiliteten uafhængig af virksomhedens kapitalstruktur, og tager

dermed udgangspunkt i gennemsnitlige nettodriftsaktiver (gns. NOA) og ikke gns. EK.

Rentabiliteten af investering i virksomhedens drift kan yderligere forklares ved overskudsgraden

(OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH), jf. ovenstående. OG viser os hvor stor en del af

omsætningen der bliver til overskud, og AOH udtrykker forholdet mellem virksomhedens aktivitet

(oms.) og de ressourcer (netto driftsaktiver) der er investeret for at skabe aktiviteten.

Nedenfor ses et udsnit af de beregnede nøgletal til brug for rentabilitetsanalysen.

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Rentabilitet
Egenkapitalforrentning (EKF) 8,42% 4,53% 45,31% 36,95% 47,06%
Finansiel gearing -0,0004 0,0131 0,1319 0,1379 0,2577
FGEAR 0,14 0,43 0,46 0,63 1,29
Spread (rentemarginalen) -0,30% 3,08% 28,93% 22,04% 20,04%
Gnm. rente (r) 8,76% 0,15% 3,18% 1,13% 1,25%
Afkastningsgrad (AG) 8,46% 3,22% 32,12% 23,17% 21,28%

Indtjeningsevne
Overskudsgrad (OG) 2,37% 1,09% 8,80% 6,72% 6,54%

Kapitaltilpasning
Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 4,1 3,4 3,7 3,4 3,3

Figur 15: Beregnede nøgletal til brug for rentabilitetsanalysen.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af reformulerede data jf. nøgletalsberegning i bilag 5.

På baggrund af ovenstående tabel har vi udarbejdet nedenstående graf, der viser udviklingen i de tre

mest centrale nøgletal; egenkapitalforrentning, afkastningsgrad og overskudsgrad.

Figur 16. Udvikling i EKF, AG og OG de seneste 5 regnskabsår.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af nøgletalsberegning, jf. bilag 5.
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EKF har i de første tre regnskabsår (2008/09 til 2010/11) ligget forholdsvis højt, men udviklingen

er mest bemærkelsesværdig i de seneste 2-3 regnskabsår. I 2010/11 stiger denne med hele 8,36

procentpoint i forhold til året før, hvilket kan henføres til årets resultat, der i det regnskabsår slog

koncernens historiske rekord.

Dette afspejles også i AG der er steget med 8,95 procentpoint, hvor udvikling i finansiel gearing

ikke var så stor. At udviklingen primært kommer fra driftsaktiviteten, understøttes yderligere af den

væsentlig højere stigning OG i 2010/11, end stigning i AOH. AOH stiger, hvilket skyldes en

forholdsmæssigt større stigning i omsætningen end stigningen i netto driftsaktiver, hvor udviklingen

primært skyldes større varebeholdninger og tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser.

Dette er i overensstemmelse med den højere omsætningsaktivitet, der har været i 2010/11.

Koncernen har i 2009/10 haft et stort fokus på omkostningsminimering, herunder reduktion af

medarbejderstaben og afvikling af tabsgivende salgsaktiviteter, hvilket også bidrager til stigning i

OG, trods den hårde konkurrence på markedet.

Desværre var dette en kort fornøjelse, for året efter faldt årets resultat markant fra 334,6 mio. DKK

til 35,3 mio. DKK. Dette kan henføres til et fald i omsætningen på 106 mio. DKK (-3 %) samt

øvrige driftsomkostninger der er 101,3 mio. DKK (3 %) højere end i 2010/11. Baggrunden for den

faldende omsætning skyldes dels en bemærkelsesværdig negativ udvikling i forbrugernes købelyst,

der resulterede i en kraftig stigning i mængden af priskampagner og førudsalg, og herudover et

usædvanligt varmt efterårs- og vintervejr. De ekstra stigninger i omkostningerne skyldes presset

leverandørkapacitet, høj løninflation og stigende råvarepriser i koncernens sourcinglande.76

Ydermere gik dagsværdireguleringer, gevinster/tab på finansielle instrumenter indgået til sikring af

fremtidige pengestrømme fra en gevinst på 60,3 mio. DKK i 2010/11 til et tab på -68,1 mio. DKK i

2011/12.77

Faldet i EKF afspejles tydeligst i AG, der altså fortæller os at det primært er udvikling i

driftsaktiviteten, som forværrer EKF. Den finansielle gearing er dog også faldet markant,

sammenlignet med 2010/11-2008/09. Dette skyldes primært udviklingen i SPREAD

(rentemarginalen), der falder med hele 25,85 procentpoint sammenlignet med år 2010/11. AG er

76 Årsrapport 2011/12, s. 3
77 Årsrapport 2011/12 s. 60
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igen den primære grund, men også at r er faldet, grundet nedbringelsen af gæld til kreditinstitutter i

form af faldende renteomkostninger i takt med at lånet nedbringes.

Den enorme nedgang i resultatet for 2011/12 måtte ledelsen arbejde hårdt for at rette op på. Som

gennemgået under den strategiske analyse, har koncernen arbejdet meget med tilpasning af

koncernstrukturen og formulering af en klar porteføljestrategi, som nu gør koncernen mere

transparent, simpel og fleksibel.

Der har i 2012/13 været en beskeden salgsvækst på 1 % for de fortsættende aktiviteter, i forhold til

år 2011/12, hvilket var som forventet. Grundet frasalget af mærkerne Jackpot og Cottonfield, har

koncernen korrigeret for deres medvirkende resultater i årsrapporten for 2012/13 (inkl.

sammenligningstal). Samlet medvirker det til et fald på omsætning med 1 % i forhold til 2011/12,

når korrektioner for ophørte aktiviteter indregnes.

Omkostningerne ifm. driftsaktiviteten er lidt højere i 2012/13, grundet flere omkostninger ifm.

frasalg af ovenstående to mærker. Driftsoverskud fra salg efter skat, er fortsat faldende, trods store

besparelser under skat af årets resultat i forhold til de øvrige år.

Der hvor udviklingen for alvor ændrer sig er under driftsoverskud fra andre poster efter skat, der

grundet dagsværdireguleringer, gevinster/tab på fin. instrumenter indgået til sikring af fremtidige

pengestrømme går fra et tab på -68,1 mio. DKK i 2011/12 til en gevinst på 9,6 mio. DKK i

2012/13. Denne er, trods det faldende driftsoverskud fra salg, med til at forbedre driftsoverskuddet i

alt til over det dobbelte sammenlignet med 2011/12. Det forklarer også den store stigning i AG, der

igen understreger at forbedringen hovedsageligt kommer fra driftsaktiviteten og mindre fra den

finansielle gearing. Yderligere understøttes denne af den mindre stigende OG.

Den gennemsnitlige lånerente r har i 4 ud af 5 år været svigende med et par procentpoint. Den mest

bemærkelsesværdige udvikling sker i 2012/13, hvor lånerenten stiger fra 0,15 % til 8,76 %.

Udviklingen kan henføres til de stigende nettofinansielle omkostninger, der trods et fald i finansielle

omkostninger, grundet nedbringelsen af gæld til kreditinstitutter, stiger, da finansielle indtægter er

af beskeden størrelse i 2012/13 sammenlignet med 2011/12. Udviklingen skyldes primært fald i
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renter af bankindestående og et markant fald i realiseret gevinst på afledte finansielle

instrumenter.78

Netto finansielle forpligtelser har i den grad forbedret sig, grundet reklassifikation af de langfristede

gældsforpligtelser til realkreditinstitutter til driftsforpligtelser (forpligtelser vedrørende aktiver

bestemt for salg). Herudover har koncernen i 2012/13 investeret i værdipapirer i form af

børsnoterede obligationer.79 De netto finansielle forpligtelser har aldrig været lavere, set over de

seneste 5 regnskabsår, hvilket giver os et godt indtryk af virksomhedens finansielle stilling, uden

inddragelse af egenkapitalfinansieringen. Det skal dog bemærkes, at den lave andel af netto

finansielle forpligtelser skyldes en regnskabsteknisk reklassifikation af langfristet prioritetsgæld, og

ikke en reel gældsnedbringelse. Denne vil først finde sted ved salg af ejendommen på

Raffinaderivej.

EKF er som ovenstående tabel viser faldet voldsomt, sammenlignet med blot for 3-4 år siden. Trods

det store dyk i forrentningen, er dette bedre sammenlignet med en alternativ investering i fx danske

statsobligationer, hvor forrentningen er under 2 %.80 EKF er i 2012/13 på niveau med både AG og

den gennemsnitlige lånerente r. Det fortæller os at IC Companys i 2012/13 ikke tjener på at

finansiere driftsaktiviteten med fremmedkapitalen, da den gennemsnitlige lånerente er beskedent

højere end AG (8,76 % mod 8,46 % i AG). Dette hænger fint sammen med ovenstående afsnit, om

at finansiering af driftsaktiviteten med fremmedkapital er reduceret betydeligt de seneste 5 år.

Samlet kan vi konkludere, at EKF og AG ikke ligger på et ligeså attraktivt niveau som i 2010/11,

men at det går fremad, og trods alt et bedre forrentet end alternative investeringsmuligheder, såsom

statsobligationer og lignende. IC Companys har været igennem en hård krise, men med den nye

strategi og implementering heraf, er vi af overbevisning om at rentabiliteten i den grad vil stige de

kommende år.

4.4 Risikoanalyse

Denne analyse har til formål, at vurdere risikoen for variabilitet og udsving i IC Companys’

indtjening, og dermed investorernes risiko for deres investering i IC Companys. Jo højere den

78 Årsrapport 2012/13, s. 56
79 Årsrapport 2012/13, s. 65
80 Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
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samlede risiko er, jo højere risiko har investorerne og desto højere bliver det afkast investorerne

kræver i bytte for at investere i virksomheden.

Den samlede risiko består af to delelementer; den driftsmæssige risiko (afkast) og den finansielle

risiko (forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital). Investorernes risiko påvirkes altså både af

udsving i afkast og gældssætningen.

4.4.1 Driftsmæssig risiko

Den driftsmæssige risiko er den risiko der er ved drift af virksomheden. Der er således tale om den

generelle brancherisiko der gælder for hele branchen, samt den risiko der er i virksomhedens egen

omkostningsstruktur (forholdet mellem faste og variable omkostninger).

Den generelle brancherisiko er blevet analyseret tidligere i forbindelse med den eksterne del af den

strategiske analyse. Først og fremmest er branchen forholdsvis konjunkturfølsom. Ved eventuel

lavkonjunktur som nu, vil forbrugerne måske prioritere deres penge anderledes grundet en lavere

indkomst, og enten købe billigere tøj eller generelt nedsætte forbruget. Som tidligere nævnt, er der

mange aktører i branchen, der alle umiddelbart sælger det samme produkt (tøj), hvorfor kunderne

hurtigt kan skifte deres eventuelle præferencer fra en virksomhed til en anden. Dog vil forbrugerne

altid have et behov for tøj, så produktet kan altså ikke substitueres. For IC Companys er det en stor

fordel, at de har et godt og kendt brand samt opnår stordriftsfordele, da dette gør dem

konkurrencedygtige overfor mindre aktører. Dette er med til at mindske brancherisikoen for IC

Companys.

IC Companys specificerer ikke omkostningerne i henholdsvis faste og variable omkostninger i deres

årsrapporter. I stedet analyseres omkostningsstrukturen ved brug af forholdet mellem materielle

anlægsaktiver og den totale aktivsum. Denne metode kan anvendes som erstatning, da

anlægsaktiver er forbundet med de faste omkostninger (såsom afskrivninger og

produktionsomkostninger bundet til produktionsanlæg) og de variable omkostninger er bundet til

øvrige aktiver (såsom varelager). Forholdet er beregnet nedenfor:
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mio.DKK 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Materielle anlægsaktiver 143,5 337,9 375,5 408,4 419,1

Aktiver bestemt for salg (hovedkontor) 144,3 - - - -

Aktiver i alt 2.022,3 2.007,5 1.926,4 1.803,8 1.784,7

Andel i % 14,2% 16,8% 19,5% 22,6% 23,5%

Figur 17. Materielle anlægsaktiver i forhold til den totale aktivsum.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra IC Companys’ årsrapporter 2008/09 til 2012/13.

Vi har valgt at lade aktiver bestemt for salg indgå i beregningen, da denne post udgøres af IC

Companys’ hovedkontor som de har sat til salg. Der er således tale om et materielt anlægsaktiv.

Hvis man beregner et gennemsnit af ovenstående, giver det en andel af materielle anlægsaktiver på

19 % af den totale aktivsum. Således udgør IC Companys’ faste omkostninger kun 19 % af de

samlede omkostninger, og de variable omkostninger udgør de resterende 81 %. Dette hænger godt

sammen med at IC Companys ikke selv producerer deres kollektioner, men har outsourcet al

produktion, hvorfor der ikke er bundet kapital i større produktionsanlæg.

Dette betyder, at IC Companys’ risiko på omkostningsstrukturen er forholdsvis lav, da likviderne

kun er bundet i ca. 1/5 af aktiverne (de materielle anlægsaktiver) i form af afskrivninger.

Samlet vurderes den driftsmæssige risiko at være middel.

4.4.2 Finansiel risiko

Den finansielle risiko viser hvor sårbar virksomheden er overfor rente- og valutaudsving, samt om

det er profitabelt for virksomheden at have gæld (når lånerenten er lavere end afkastningsgraden).

Den finansielle risiko består således af de to komponenter FGEAR (forholdet mellem netto

finansielle forpligtelser og egenkapital) og spread (rentemarginalen mellem afkastningsgraden og

den gennemsnitlige rente r).

Renterisikoen (spread) afhænger primært af om virksomhedens gæld er fast- eller variabelt

forrentet. IC Companys havde pr. 30. juni 2013 ingen fastforrentede lån. Koncernen har kortfristet

gæld til kreditinstitutter for 188,7 mio. DKK med en effektiv rente på 2,09 % p.a.81 Endvidere har

de et lån tilknyttet ejendomsbesiddelse af hovedkontoret, som er klassificeret som forpligtelser

vedrørende aktiver bestemt for salg for 140 mio. DKK. Af årsrapporten fremgår det i

81 Årsrapport 2012/13, s. 68 (note 31)
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sammenligningstallene, at dette ligeledes ikke er fastforrentet, og har i regnskabsåret 2012/13 haft

en effektiv rente på 1,44 % p.a.82

At al rentebærende gæld er variabelt forrentet giver en del risiko, da man ikke kan forudsige den

økonomiske fremtid og dermed renteudsvingene. En renteændring på +/- 1 % vil øge/nedbringe

gælden med 6,5 mio. DKK. 83

Generelt forventes det, at de korte renter fortsat vil ligge lavt, da centralbankerne er bekymrede for

om det økonomiske opsving er stabilt.84 Der forventes således ikke større udsving i renten, hvorfor

renterisikoen vurderes som værende middel.

Som nævnt ovenfor er valutarisikoen også et vigtigt aspekt i den finansielle risiko – især i en

koncern som IC Companys, hvor der handles internationalt og i andre valutaer end blot DKK. IC

Companys køber størstedelen af deres varer og kollektioner i Østen i USD, eller andre valutaer der

er bundet op til USD, mens indtægterne primært kommer i DKK, SEK, EUR og andre europæiske

valutaer. Da DKK er bundet op mod EUR, er der ikke store valutakursudsving imellem disse.

For at imødegå risici forbundet med handler i USD og andre USD-bundne valutaer, anvender IC

Companys valutaterminskontrakter på 15 måneders basis på alle væsentlige transaktioner.85 På

baggrund af dette vurderes det, at valutarisikoen er forholdsvis lav, da IC Companys på denne måde

kan regne med faste valutakurser 15 måneder frem.

De sidste elementer der indgår i den finansielle risiko er:

 forholdet mellem gæld og egenkapital, der beskrives af nøgletallet FGEAR, jf. Du Pont

pyramiden i afsnit 4.3

 gældsandelen der beskriver forholdet mellem markedsværdien af fremmedkapitalen (netto

finansielle forpligtelser) og virksomhedens totale markedsværdi (både markedsværdi af

fremmedkapital og egenkapital)

82 Årsrapport 2012/13, s. 64 (note 25)
83 Årsrapport 2012/13, s. 68 (note 31)
84 Renteprognose fra Jyske Markets 08.01.2014, s. 2 (http://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/fa5f2b76-3966-4ec0-
926c-9ef33388f94f/Renteprognose+Jan+2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fa5f2b76-3966-4ec0-926c-
9ef33388f94f)
85 Årsrapport 2012/13, s. 27.
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Begge nøgletal er beregnet, jf. nedenfor.

Nøgletal 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

FGEAR 0,14 0,43 0,46 0,63 1,29

Gældsandel 5,47% 17,17% 8,44% 11,81% 26,88%

Figur 18. Udvikling i nøgletallene FGEAR og gældsandel i analyseperioden.
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af nøgletalsberegning, jf. bilag 5.

Som det ses af ovenstående tabel, har nøgletallet FGEAR været faldende i hele perioden. Faldet

skyldes en kombination af faldende gæld og stigende egenkapital. Den stigende egenkapital kan

henføres til overført opsamlet resultat, da IC Companys har haft positive resultater i den

pågældende periode. Den faldende gæld skyldes primært reklassifikation af langfristet

prioritetsgæld til driftsforpligtelser (forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg), samt generel

nedbringelse af kortfristet gæld til kreditinstitutter i de seneste 5 år. IC Companys har i de seneste 4

år haft stor fokus på gældsnedbringelse, og for at kunne imødegå dette, har de anvendt de frie

pengestrømme til at nedbringe deres kortfristede gæld.86

Samtidig med at FGEAR er faldet, er gældsandelen også faldet i perioden pånær i 2011/12, hvor

gældandelen stiger. Dette skyldes at IC Companys’ samlede markedsværdi falder fra 4 mia. DKK i

2010/11 til 1,9 mia. DKK i 2011/12, jf. nøgletalsberegning i bilag 5. Faldet skyldes den lave

børskurs på 97,5 i 2011/12 mod 221 året før.87 Den lave aktiekurs skyldtes at 2011/12 var et hårdt år

for IC Companys med følsomme markedsforhold og pres på bruttomarginen, hvilket gav en

skuffende indtjening.88 Dermed faldt markedsværdien af egenkapitalen, og gældsandelen steg

således.

IC Companys har således en lav gældsandel og forholdsvis lav FGEAR, hvilket ikke vurderes

særlig risikofyldt. Endvidere har koncernen uudnyttede kreditfaciliteter på 407 mio. DKK pr. 30.

juni 201389, hvilket viser at der ikke er behov for yderligere gældsoptagelse på nuværende

tidspunkt.

Grundet ovenstående forhold, samt IC Companys forventninger om øget indtjening i 2013/14,90

vurderes den samlede finansielle risiko at være under middel.

86 Årsrapport 2012/13, s. 3 og 8.
87 Årsrapport 2012/13, s. 5.
88 Årsrapport 2011/12, s. 52.
89 Årsrapport 2012/13, s. 22.
90 Årsrapport 2012/13, s. 11.
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4.5 Vækstanalyse

IC Companys’ mulighed for vækst afhænger af to faktorer; produkt- og markedsmæssige

muligheder som er analyseret i den strategiske analyse, samt koncernens egen evne til at finansiere

vækst, idet IC Companys har et ønske om at nedbringe den nettorentebærende gæld til 0 og dermed

ikke vækste ved brug af fremmedkapital.91

Når man betragter IC Companys’ kapitalstruktur, er den primært egenkapitalfinansieret, jf. afsnit

4.4.2 for finansiel risiko, hvor FGEAR og gældsandel er analyseret. Da disse to faktorer er

forholdsvist lave, består kapitalstrukturen således overvejende af egenkapital. Derfor vurderer vi det

væsentligt, at analysere IC Companys’ mulighed for at finansiere vækst via egenkapitalen. Dette

gøres ved brug af nøgletallet selvfinansieret vækst, der udtrykker forholdet mellem årets

totalindkomst samt nettotransaktioner med ejerne og egenkapital primo.

Den selvfinansierede vækst er beregnet i bilag 5.

Nøgletal 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Selvfinansieret vækst 5,29% -5,21% 20,44% 44,37% 32,22%

Figur 19. Udvikling i IC Companys’ selvfinansierede vækst.
Kilde: Nøgletalsberegning på baggrund af nøgletalsberegning, jf. bilag 5.

Af ovenstående figur ses det, at den selvfinansierede vækst har været over 20 % til og med 2010/11.

I 2011/12 er væksten reelt negativ, hvilket skyldes at nettotransaktioner med ejere udgjorde -73,8

mio. DKK og årets totalindkomst udgjorde 35,3 mio. DKK, jf. bilag 4. Dette giver således et

negativ tilvækst på -38,5 mio. DKK. I 2012/13 er den selvfinansierede vækst igen positiv, men dog

ikke på samme niveau som tidligere, som følge af årets lave totalindkomst, jf. bilag 4.

Grundet den tidligere udførte strategiske analyse af IC Companys’ vækstmuligheder og

forventninger til Premium segmentet, samt deres positive forventninger til det kommende

regnskabsår 2013/14, vurderer vi at IC Companys selvfinansierede vækst vil stige, som følge af

positiv indtjening i de kommende år.

5. Budgettering

Som tidligere nævnt vil værdiansættelsen tage udgangspunkt i regnskabsanalysen af de historiske

nøgletal kombineret med de forventninger til fremtiden, som vi har fået belyst ved den strategiske

91 Årsrapport 2012/13, s. 3
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analyse af IC Companys. Budgetteringen udarbejdes derfor på baggrund af de to analyser og vores

vurdering af IC Companys’ udvikling de kommende år.

Teoretisk set baseres værdiansættelsesmodellen på en tilbagediskontering af en uendelig

pengestrøm. Dette er imidlertid ikke praktisk muligt, hvorfor man i stedet budgetterer inden for en

begrænset budgetperiode, hvor det er muligt at udarbejde sandsynlige proforma regnskaber.

Herefter forudsættes at de enkelte poster vokser med en konstant vækstrate i terminalperioden. Hvor

lang budgetperioden bør være, afhænger af hvor langt ud i fremtiden man med rimelighed kan

forudsige variationer i de underliggende variable, før de når det såkaldte steady state. Perioden skal

altså være lang nok til at sikre at enhver overnormal salgsvækst eller overskud forsvinder.92

Som vi tidligere har været inde over i den strategiske og regnskabsmæssige analyse, har

finanskrisen haft en stor indflydelse på IC Companys’ økonomiske udvikling. Dette er også en

afgørende faktor for vores valg af budgetperiode. Alt tyder på at det går fremad, men den positive

udvikling er af beskeden størrelse, og det er ikke helt til at sige hvornår markedet vender tilbage til

samme niveau som før finanskrisen.93 Vores umiddelbare vurdering er, at IC Companys de

kommende par år fortsat står overfor svære markedsvilkår, men at disse inden for 3-5 år vil ændre

sig markant. Vores forventning er derfor at økonomien langsomt vil stabilisere sig i hele verden, og

at ekspansionen i Kina og Rusland vil have en væsentlig effekt på koncernens salgsvækst. Den

Internationale Valutafond (IMF) forudser at Kina om tre år vil være verdens største økonomi, målt

på forbrugernes købekraft.94 Dette er et stort potentiale for IC Companys’ udvidelse af

markedsandelen i Asien.

Da ovenstående forhold fortsat er af usikker størrelse, vurderer vi at en budgetperiode på 5 år vil

være mest hensigtsmæssig. En kortere budgetperiode vil forstyrre terminalværdien, da denne så vil

vægte for højt i forhold til den samlede værdi. En længere budgetperiode vil alt andet lige være

forbundet med så stor usikkerhed, at værdiansættelsen ikke vil være til meget nytte. Budgetperioden

fastsattes derfor til 5 år, dvs. regnskabsårene 2013/14 til 2017/18.

92 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011s. 315-317
93 Kilde: http://da.tradingeconomics.com/country-list/gdp voksende BNP på vækstmarkeder og
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR173.pdf
94 Modeanalyse 2014, s. 5
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I forbindelse med værdiansættelsen af IC Companys’ aktie, skal det frie cash flow budgetteres for

de 5 fremtidige regnskabsår. Budgettet vil udarbejdes på baggrund af den forventede fremtidige

vækst, som vi mener vil gøre sig gældende, vurderet ud fra vores konklusioner i den strategiske og

regnskabsmæssige analyse.

Værdiansættelse ved DCF-modellen kræver budgettering af virksomhedens forventede salg,

driftsoverskud (DO) og ændringer i virksomhedens kerne nettodriftsaktiver (NOAkerne).

Ved budgetteringen har vi budgetteret DOandet som værende 0, da IC Companys’ ikke har angivet

forventninger til andre driftsindtægter og -omkostninger. Derfor vil DO reelt udgøres af DOsalg. Det

er endvidere vores vurdering at alle driftsaktiver og -forpligtelser knytter sig til virksomhedens

primære kernedrift, hvorfor vi ikke har fundet det nødvendigt at opdele disse i kerne- og ikke-

kernedriftsaktiver.

Virksomhedens forventede salg:

Finanskrisen har medført lavere købelyst hos forbrugerne, der i høj grad afspejlede sig i IC

Companys’ økonomiske udvikling, herunder faldende salgsaktivitet i nogle år, som følge af

tilbagetrukne og forsigtige forbrugere. For 2-3 år siden, havde koncernen høje forventninger til de

kommende års omsætning, men måtte erkende at markedet ikke var klar til det. Ydermere havde

koncernen det varme vintervejr mod sig i 2011/12, der betød at salget i Premium Outdoor var af en

meget beskeden størrelse.

Alligevel formåede koncernen at skabe positive resultater på bundlinjen, ved at have stort fokus på

tilpasning til markedsforholdene, der bl.a. resulterede i større omkostningsbesparelser som følge af

større omstruktureringer og afskedigelse af medarbejdere. Omkostningsfokus og trimning af

virksomhedens kapaciteter har kunnet afspejles i virksomhedens indtjening, der trods mindre fald i

omsætningen i de seneste 2-3 regnskabsår, alligevel formåede at komme med positive resultater, der

i øvrigt også har forbedret sig i det sidste regnskabsår.

Vores vurdering er derfor, at IC Companys er gode til at tilpasse sig markedsforholdene, men at

salgsvæksten fortsat er af en usikker og beskeden størrelse. I 2012/13 realiserede koncernen som

forventet en stigning på 1 % på de fortsættende aktiviteter, og vores vurdering er at koncernen også

kan realisere en stigning på 1-2 % for det næste regnskabsår, 2013/14. Vores vurdering understøttes

yderligere af realiserede tal jf. halvårsrapporten for 2013/14, samt ledelsens opdaterede
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forventninger til de fortsættende aktiviteter, hvor der forventes en salgsvækst på ca. 2 %.95 For

regnskabsåret 2014/15 forventes en stigning på 2 %, hvorefter denne i 2015/16 stiger med 3 %, 4 %

i 2016/17 og 5 % i 2017/18. Herefter forventes salgsvæksten at stabilisere sig og vil vokse med en

konstant vækstrate på 4 %, hvorfor steady state og terminalperioden opnås.

Vores forventning baseres på offentligt tilgængelige markedsanalyser, bl.a. fra Danmarks Statistik

og Trading Economics, der begge peger på at BNP er på vej op, men at den på nuværende tidspunkt

er af beskeden størrelse. Det er derfor vores vurdering for 2013/14 og 2014/15 at salgsvæksten ikke

stiger mere end ca. 2 %.

Jf. modeanalysen 2014, peger alt på at Kina er klar til dansk mode. Eftersom IC Companys allerede

nu arbejder målrettet mod ekspansion i Kina, er det vores forventning at de om 3-4 år har etableret

sig godt på det kinesiske marked, hvorfor en salgsvækst på henholdsvis 3 % i 3. regnskabsår, 4 % i

4. og 5 % i 5. regnskabsår vurderes som meget realistiske mål for koncernen. Yderligere

understøttes vores vurdering af vækstraten som følge af at Kina forventes at være verdens største

økonomi målt på købekraft i 2017, jf. modeanalysen 2014.

De budgetterede salgsvækstrater for 2013/14-2017/18 fremgår af bilag 6.

Driftsoverskud (DO)

DO svarer til det klassiske begreb resultat af primær drift, som helt basalt beregnes som omsætning

fratrukket vareforbrug og de øvrige salgstilknyttede omkostninger. I den reformulerede

resultatopgørelse, som vi arbejder med, fordeles DOi alt i henholdsvis DOsalg og DOandet. Ved

udarbejdelse af proforma regnskaberne beregnes DO som en funktion af OG og omsætning, hvorfor

vi budgetterer selve OG, og ikke DO.

Overskudsgraden (OG) beregnes som DOi alt i forhold til omsætningen. Jf. vores nøgletalsberegning

i bilag 5, konstaterede vi en svingende OG, der i 2010/11 har ligget på 8,8 %, men faldt til 1,09 % i

2011/12 og 2,37 % i 2012/13. Det store fald i 2011/12 skyldes at omsætningen var faldet med -3 %,

samtidig med at de øvrige omkostninger steg med 3 % i forhold til året før, grundet store

restruktureringsomkostninger. Herudover led koncernen et stort tab på dagsværdireguleringer.

Effekten af restruktureringerne kunne allerede mærkes året efter i 2012/13, hvor OG steg 1,28

procentpoint, på trods af et mindre fald i omsætningen. I nøgletalsberegningen indgår også

95 Halvårsrapport 2013/14, s. 1
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omsætning for de ophørte aktiviteter, således at vi kunne sammenligne resultater for alle 5

regnskabsår og se eventuelle udviklingstrends. Inddragelse af de ophørte aktiviteter medfører et fald

på 1 % på omsætning i 2012/13 sammenlignet med 2011/12, hvilket altså bekræfter at udviklingen i

OG kommer fra implementering af effektiviseringsprocesser, besparelser mv.

Da vi har en forventning om at salget vil stige et par procent hvert år, jf. ovenstående, og koncernen

har stort fokus på besparelser og markedstilpasning, som de i øvrigt også har bevist, er det vores

vurdering at OG vil være stigende alle fem budgetår. Mere konkret vurderer vi, at OG vil stige til 5

% i 2013/14 og 2014/15, samt 7 % i 2015/16 og 8 % i 2016/17-2017/18, hvilket vil være

nogenlunde på niveau med 2010/11, hvor omsætningen var på sit historisk højeste.

At OG er højere end den budgetterede salgsvækst, hænger sammen med de faldende omkostninger,

som følge af implementering af effektiviseringsprocesser mv. Herudover vil der dog de kommende

2-3 år være ekstra store omkostninger forbundet med ekspansion i bl.a. Kina og den øvrige verden.

I 2013/14 og måske lidt i 2014/15 vil der ligeledes stadig være de sidste omkostninger forbundet

med frasalg af Jackpot og Cottonfield, hvorfor OG her ikke forventes at stige mere end de 5 %, jf.

ovenstående.

Vores forventning om en stigende OG bygger yderligere på, at IC Companys er en forholdsvis

stærk spiller på de nordiske markeder og står relativ stærkt i forhold til kunder og leverandører,

hvorfor den høje konkurrenceintensitet i branchen ikke rammer dem i ligeså høj grad, som den gør

for de mindre aktører der mangler disse styrker. Når det så er sagt, så er IC Companys en ny spiller

på det asiatiske marked, hvilket gør det lidt sværere, men potentialet er stort. Derfor vurderer vi

ovenstående udvikling i OG til 5-8 % de kommende 5 år som rimelig og realistisk.

Estimering af skatteprocenten

Koncernen er over de seneste 2 regnskabsår holdt op med at angive den forventede

skatteomkostning i procent i årsrapporten. Vi vil derfor budgettere skatteprocenten ud fra den

gennemsnitlige effektive skatteprocent i analyseperioden og den gældende selskabsskatteprocent.

Den gennemsnitlige effektive skatteprocent for de seneste 5 regnskabsår er beregnet til 23 %.96 Den

gældende selskabsskatteprocent for virksomheder i Danmark udgør 24,5 % for indkomståret 201397.

96 På baggrund af data i bilag 4.



61

Da skatteprocenten frem til 2016 løbende vil blive sænket til 22 %, tages der også højde for dette i

budgetteringen af skatteprocenten.

Vi budgetterer derfor med en skatteprocent på 24 % i første budgetår 2013/14, og derfra et løbende

fald på 0,5 procentpoint, hvorefter den i sidste budgetår 2017/18 og terminalperioden vil udgøre 22

%.

Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (AOH)

Jf. nøgletalsberegningen i bilag 5, har nettodriftsaktivernes omsætningshastighed været relativ

stigende hvert år i den analyserede regnskabsperiode, dog med undtagelse i 2011/12, hvor den faldt

fra 3,7 til 3,4, som følge af faldende omsætning og stigende gns. NOA. AOH stiger dog atter i

2012/13 til 4,1 som følge af faldende gns. NOA, der kan henføres til stigende driftsforpligtelser i

2012/13. Driftsforpligtelserne er primært stigende som følge af at forpligtelser vedrørende aktiver

bestemt for salg er klassificeret herunder. Aktiver bestemt for salg vedrører hovedkontoret på

Raffinaderivej, som er sat til salg, men ej solgt endnu.

Da ovenstående klassifikation er af enkeltstående tilfælde, er det ikke vores forventning at AOH vil

svinge meget fra det ene år til det andet.

Det er vores vurdering at NOA i alle 5 budgetår vil være på niveau eller af en beskeden vækst i

forhold til 2012/13. I denne overvejelse er salget af hovedkontoret også medtaget, men da både

selve hovedkontoret og den tilknyttede prioritetsgæld er klassificeret som henholdsvist driftsaktiv

og driftsforpligtelse, vil de udligne hinanden, og dermed ikke have den store effekt på den samlede

NOA.

Med hensyn til omsætningen har vi dog en forventning om vækst, jf. tidligere afsnit. Det er derfor

vores vurdering at AOH vil stige med ca. 0,1 hvert år, dvs. at den vil være 4,2 i 2013/14, 4,3 i

2014/15 osv.

Da netto finansielle aktiver/forpligtelser og egenkapital ikke indgår i beregningen af frie cash flow,

har vi ikke vurderet det nødvendigt at budgettere disse.

Nedenstående figur opsummerer vores budgetforudsætninger til brug for værdiansættelsen af IC

Companys’ aktie.

97 Kilde: http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/audit/sider/nedsaettelse-af-selskabsskatteprocenten-
effekt-for-aars-og-delaarsregnskaber-med-balancedag-efter-27-juni-2013.aspx
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Budgetperiode Terminal-

2013/14 E 2014/15 E 2015/16 E 2016/17 E 2017/18 E periode

Resultatopgørelse

Salgsvækst 1,5% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 4,0%

Overskudsgrad (OG) 5,0% 5,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Skat 24,0% 23,5% 23,0% 22,5% 22,0% 22,0%

Balance

AOH 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6

Figur 20. Budgetforudsætninger til brug for værdiansættelsen af IC Companys’ aktie.
Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 6.

Det frie cash flow

Frit cash flow er den skabte nettopengestrøm fra driften og beregnes som forskellen mellem

pengestrømme fra løbende drift og pengestrømme fra investeringer i løbende drift:

Frit cash flow = Driftsoverskud – ændring i netto driftsaktiver  FCF = DOefter skat – ΔNOA.98

Formlen anvendes til beregningen af FCF for budgetperioden, se nedenfor.

Historisk Budgetperiode Terminal-
2012/13A 2013/14 E 2014/15 E 2015/16 E 2016/17 E 2017/18 E periode

Pengestrømsopgørelse

DOfør skat - 168,2 171,6 247,4 294,0 308,7 321,1

Skat herpå - (40,4) (40,3) (56,9) (66,2) (67,9) (70,6)

- ∆ NOA 262,6 (4,0) 3,0 (5,3) (13,6) (22,2) -33,6

Frit cash flow 262,6 123,8 134,2 185,2 214,3 218,6 216,9

Figur 21. Opgørelse af det frie cash flow for budget- og terminalperioden.
Kilde: Egen tilvirkning, jf. bilag 6.

Vi har således budgetteret det fremtidige frie cash flow, og kan nu anvende dette til værdiansættelse

af IC Companys’ aktie.

6. Værdiansættelse

Som beskrevet i metodeafsnittet 1.4.5 er der flere måder, at udføre en værdiansættelse på. Vi har

som bekendt valgt at bruge DCF-modellen, som er en indirekte model med fokus på

driftsaktiviteten ved tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme for den eksplicitte

budgetperiode. Herudover tillægges terminalværdien, som udtrykker værdiskabelsen i

98 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 228
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virksomhedens resterende levetid efter budgetperioden. Samlet giver dette værdien af netto

driftsaktiverne (NOA). Herefter fratrækkes markedsværdien af netto finansielle forpligtelser (NFL),

som antages at være lig med den bogførte værdi, hvorefter egenkapitalens værdi fremkommer, og

aktiekursen kan fastsættes ud fra dette ved at dividere med antallet af aktier.

DCF-modellen kan således illustreres som nedenfor:

DCF-modellen

Tilbagediskonteret frit cash flow (FCF)
+ Tilbagediskonteret terminalværdi

= Værdi af netto driftsaktiver (NOA)
- Bogført værdi af netto finansielle forpligtelser (NFL)

= Værdi af egenkapital (EK)

Figur 22. DCF-modellen der anvendes til værdiansættelse
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af formel for DCF-modellen99

6.1 Terminalværdi

Terminalværdien er, som nævnt ovenfor, et udtryk for den værdiskabelse der sker i virksomhedens

resterende levetid efter budgetperioden. Terminalværdien dækker således værdiskabelsen i perioden

efter de budgetterede 5 år og i al uendelighed, hvorfor terminalværdien udgør en stor del af

værdiansættelsen. Således har terminalværdien meget stor betydning for værdiansættelsen, og det er

vigtigt at forudsætningerne der anvendes til beregning af terminalværdien er så retvisende som

muligt.

Terminalværdien udtrykkes ved nedenstående (del af formel til værdiansættelse):

ܶ ݉݁ݎ ݅݊ ݈ܽ ݀ݎæݒ ݅=
ܨܥܨ

−௪ݎ) ݃)

hvoraf;

FCF = det frie cash flow

rwacc = de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (tilbagediskonteringsfaktoren)

g = den konstante vækstrate

FCF for terminalperioden er fastlagt i det udarbejdede budget, jf. afsnit 5. De vægtede

gennemsnitlige kapitalomkostninger rwacc beregnes i det følgende afsnit (afsnit 6.3).

For at beregne terminalværdien mangler vi således vækstraten g.

99 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 36
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Vækstraten g skal betragtes som et udtryk for markedsøkonomiens langsigtede vækstrate, og er

således den konstante vækstrate virksomheden vil følge i terminalperioden efter den eksplicitte

budgetperiode.

Denne kan udtrykkes ved hjælp af den nominelle vækst i bruttonationalproduktet BNP, der er

sammensat af realvækst og inflation. Historisk set har BNP-væksten ligget på 4-5 %, hvoraf 2-3 %

stammer fra realvæksten, og de resterende 2 % stammer fra inflationen.100

Realvækst i BNP

Som følge af finanskrisen, har realvæksten i BNP generelt været lav de seneste år, jf. bilag 8.

Efterhånden ser det dog ud til, at den generelle markedsøkonomi forbedres. Den internationale

organisation OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) udtrykker en

positiv vurdering af den danske økonomi i deres seneste rapport. OECD forventer at realvæksten i

Danmarks BNP vil blive 1,6 % i 2014 og 1,9 % i 2015. Dette er i overensstemmelse med

regeringens seneste prognose i ”Økonomisk Redegørelse” fra december 2013. 101

Som beskrevet tidligere i vores analyser, har vi en generel forventning om, at markedsøkonomien er

i bedring, hvilket også bekræftes af ovenstående rapport. Ud fra ovenfor angivne satser på

henholdsvis 1,6 % og 1,9 %, samt vores egen vurdering af markedsøkonomiens fremtid, vurderer vi

at realvæksten i BNP, der skal indgå i terminalværdiens vækstrate g, vil udgøre 2 %.

Inflation

Inflationen har ligeledes været lav i de seneste år, som følge af finanskrisen. I 2013 udgjorde

inflationen kun 0,8 %, hvilket er det laveste i mange år.102 At inflationen var så lav i 2013, skyldtes

en kombination af prisfald for bl.a. transport (brændstof) og beklædning.103

Som det ses af nedenstående figur, har inflationen generelt været svingende siden finanskrisen

indtraf i efteråret 2008, men den ligger dog langt under niveauet lige op til finanskrisen.

100 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 320.
101 Kilde: http://www.ftf.dk/oekonomi/artikel/dansk-oekonomi-paa-vej-frem-siger-oecd-rapport/
102 Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation.aspx
103 Kilde: http://research.nordeamarkets.com/en/2013/11/11/danmark-update-hojere-inflation-venter-forude/
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Figur 23. Udvikling i inflationen 2006-2013 inkl. prognose for 2014.
Kilde: Nordea Markets og Reuters Ecowin.104

Fremadrettet forventes det dog, at inflationen vil stige. Dette skyldes at prisfaldene for brændstof og

beklædning ses som engangsbasiseffekter der ikke vil gentage sig, samt bortfald af effekter fra

afgiftsnedsættelser, da disse har påvirket inflationen for 2013. 105

Ovenstående figur underbygger forventningerne om en stigende inflation. Som det ses vil

inflationen stige til omkring 2 %. Den gennemsnitlige inflation efter finanskrisen (dvs. 2008-2013)

har været 2,17 %.106

Grundet kombinationen af forventningerne til den stigende inflation, samt den historiske

gennemsnitlige inflation for de seneste 6 år (2008-2013), fastsætter vi den fremtidige inflation til at

være 2 %.

Vækstraten g

Da terminalværdien som nævnt udgør en stor andel af værdiansættelsen, idet denne teoretisk set

gælder for evigt, må vækstraten g ikke overstige den langfristede vækstrate i økonomien. Den

langfristede økonomiske vækstrate er den rate hele markedet vokser med. Hvis vækstraten for

virksomhedens terminalværdi overstiger denne, vil det betyde at virksomheden bliver større end

samfundet. Omvendt vil en virksomhed med en vækstrate lavere end den økonomiske vækstrate,

antageligt udgøre en mindre og mindre andel af økonomien, og til sidst forsvinde. 107

Da ingen af disse scenarier er fordelagtige eller retvisende, antager vi derfor, at terminalperiodens

vækstrate g vil være på niveau med den langsigtede økonomiske vækstrate.

104 Kilde: http://research.nordeamarkets.com/en/2013/11/11/danmark-update-hojere-inflation-venter-forude/
105 Kilde til afsnit: http://research.nordeamarkets.com/en/2013/11/11/danmark-update-hojere-inflation-venter-forude/
106 Egen tilvirkning på data fra http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-
inflation.aspx
107 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 320.
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Grundet ovenstående analyser af inflationsraten (2 %) og realvæksten i BNP (2 %) fastsætter vi

vækstraten g som værende 4 %.

6.2 De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (rwacc)

Som nævnt tidligere, skal vi bruge de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger rwacc som

diskonteringsfaktoren i værdiansættelsen. Disse er et udtryk for den vægtede

gennemsnitsforrentning på egenkapital og fremmedkapital – det vil sige ejernes og långivernes

afkastkrav.

rwacc er givet ved nedenstående formel:

௪ݎ =
ܸ
ா

ܸ
ே × ݎ +

ܸ
ேிி

ܸ
ே × ݎ

hvoraf;

rwacc = de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger

ܸ
ா = markedsværdi af egenkapitalen

ܸ
ேிி = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser

ܸ
ேை = markedsværdi af virksomheden, dvs. ܸ

ே = �ܸ 
ா + ܸ

ேிி

re = ejernes afkastkrav

rg = finansielle omkostninger efter skat (lånerente).108

Markedsværdien af egenkapitalen ( ܸ
ா) er beregnet i forbindelse med regnskabsanalysen, og denne

fremgår således af nøgletalsberegningen, jf. bilag 5. Med hensyn til markedsværdien af netto

finansielle forpligtelser ( ܸ
ேிி) antages det, at denne er lig med den bogførte værdi. Denne fremgår

således af den reformulerede balance, jf. bilag 4.

Lånerenten rg estimeres ud fra de seneste års gennemsnitlige lånerenter, samt forventninger til den

kommende økonomiske udvikling. I 2012/13 udgjorde den gennemsnitlige lånerente 8,76 % (jf.

nøgletalsberegning i bilag 5). Dog er denne historisk høj for den analyserede periode, hvilket

primært skyldes at langfristet gæld til kreditinstitutter vedrører hovedkontoret på Raffinaderivej der

108 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 54.
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er sat til salg, hvorfor både aktivet og den tilknyttede gæld er klassificeret som henholdsvis

driftsaktiv og driftsforpligtelse.

Den gennemsnitlige lånerente har for de seneste 5 år i gennemsnit udgjort 2,89 %.109 Herhjemme er

renterne endvidere fortsat meget lave grundet finanskrisen.

Da IC Companys’ har et ønske om at nedbringe den nettorentebærende gæld til 0, samt af netto

finansielle forpligtelser reelt udgør et netto finansielt aktiv ved udgangen af 2012/13, er det vores

forventning at IC Companys’ fremtidige låneomkostninger vil være lave, idet der som

udgangspunkt ikke er behov for yderligere låneoptag. Som følge af forbedringer i

verdensøkonomien vil renterne stige, hvorfor vi tillægger en mindre stigning på 1 procentpoint i

forhold til den historisk gennemsnitlige lånerente. Vi vurderer således, at lånerenten rg bør udgøre

3,89 %.

I det følgende afsnit vil ejernes afkastkrav re blive fastlagt, hvorefter beregningen af rwacc og

terminalværdien kan udføres.

6.2.1 Estimering af ejernes afkastkrav re

Ejernes afkastkrav kan fastlægges ved anvendelse af CAP-modellen (Capital Asset Pricing Model).

Denne tager udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte virksomheds aktier og

afkastet på hele aktiemarkedet, med den antagelse at investorerne kræver et merafkast som

kompensation for risikoen.110 Med det menes, at hvis afkastet generelt stiger eller falder på hele

aktiemarkedet, så vil det også stige eller falde for den enkelte aktie.

Ejernes afkastkrav består af en risikofri rente, fx rente på en statsobligation, samt et risikotillæg som

kompensation for den merrisiko, der er ved investeringen. Jo større risiko der er ved aktien, jo større

afkast forventer man også at aktien kan generere. Forskellen i afkast afspejler dermed forskelle i

kravene til risikopræmien.111

Den samlede risiko ved aktieinvestering består af en usystematisk og en systematisk risiko. Den

usystematiske risiko skyldes virksomhedsspecifikke forhold som fx strejker, produktionsstop mv.

Ifølge CAP-modellen, kan denne stort set bortelimineres ved investeringer i flere forskellige aktier,

109 Egen tilvirkning på baggrund af beregnet gennemsnitlig lånerente i bilag 5.
110 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 50
111 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 50
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de såkaldte fordele ved diversifikation af ens aktieportefølje. Derfor omfatter køb af en ny aktie

alene den systematiske risiko, der også er den eneste risiko, der indgår i CAP-modellen.

Sammenhængen mellem det forventede afkast (ejerafkastkravet) og markedsrisikoen kan udtrykkes

ved følgende formel:

ݎ = ݎ + β ∗ [E(ݎ ) − [ݎ

hvor;

ݎ = ejernes afkastkrav

ݎ = risikofri rente

β  = beta (systematisk risiko) 

ݎ)�ܧ ) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen

ݎ)�ܧ ) ݎ�− = markedets risikopræmie112

Teoretisk set er den risikofrie rente lig med renten på nul-kuponobligationer. I praksis anbefales det

dog at anvende den effektive rente for den toneangivende ti-årige statsobligation som estimat for

den risikofri rente.113 Som gennemgået under rentabilitetsanalysen er denne på nuværende

tidspunkt, ca. 1-2 % grundet markedssituationen114. Det er derfor vores vurdering, at det ikke er et

godt estimat for den risikofri rente, da denne forventes at ville stige om nogle år, når

markedsøkonomien så småt forbedrer sig. Som alternativ har vi valgt at anvende den toneangivende

statsobligation fra Nykredit, der har sit udløb i 2041 og er en obligation som er anbefalet af

statistikbanken.dk.115

Jf. bilag 7 er den effektive rente lig med 4,08 %, som også er den rente vi vil anvende som estimat

for vores risikofrie rente.

Markedets risikopræmie er det risikotillæg, der tillægges til den risikofri investering, som fx

statsobligationer. Risikopræmien afhænger af den generelle tillid til aktiemarkedet. Jo mindre tillid,

desto større risikopræmie, grundet forøget risiko for svingende afkast.

I praksis er der flere metoder til at estimere risikopræmien:

112 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 51
113 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 51
114 Kilde: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366
115 Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite/?Instrument=XCSE5NYK01E_A41
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 Spørge et antal investorer om deres skøn over risikopræmien, for derefter at anvende et

gennemsnit af deres vurderinger

 Estimere risikopræmien ud fra historiske data (ex post)

 Beregne selv den implicitte risikopræmie ud fra de nuværende aktiekurser (ex ante)116

Over årene er der lavet adskillige undersøgelser om markedets risikopræmie. Vi vil tage

udgangspunkt i de senest udarbejdede. Revisionsfirma PWC har lavet en undersøgelse for perioden

1998-2009, der peger på en gennemsnitlig markedsrisikopræmie på 4,9 %.117 SparNord Bank har

offentliggjort en nyere undersøgelse, og vurderer at risikopræmien i 2013 på europæiske aktier er

ca. 6,2 %, men at de forventer at denne fremadrettet vil falde.118 PFA Pension skriver at der

forventes positive udsigter for aktier i 2014 og at aktieafkastene forventes at blive knap så høje som

i 2013 og mere volatile.119 Vores vurdering af markedets risikopræmie vurderes på baggrund heraf

at ligge på ca. 5,6 %, da vi mener at den bør være mellem 5 og 6 %.

En markedspræmie på 5,6 % vurderes dermed som et rimeligt niveau.

Den systematiske risiko udtrykkes ved betaværdien β, der udtrykker at jo større risiko der er

forbundet ved at investere i en aktie, des større afkast forventer investorerne. Beta er et relativt

risikomål og kan tolkes som nedenstående120:

β = 0 Risikofri investering

0 < β < 1 IC Companys  0,87 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

β = 1 Risiko som markedsporteføljen

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen

Figur 24: Tolkning af beta værdien.
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, s. 53.

Beta kan estimeres på baggrund af de historiske data mellem den enkelte akties afkast og afkastet på

aktiemarkedet. Metoden er dog behæftet med en række ulemper, bl.a. at denne fremgangsmåde

116 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 51-52
117 Kilde: http://www.pwc.dk/da/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
118 Kilde: https://investeringsportal.sparnord.dk/publikationer/investeringskomite/pdf/ik06052013.pdf
119 Kilde: http://www.pfa.dk/om%20pfa/Nyheder%20og%20nogletal/Nyhedsbreve/Finansudsigten/2013%20December
%20Positive%20udsigter%20for%20aktier%20i%202014
120 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 52-53
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tager udgangspunkt i historiske tal, hvilke ikke nødvendigvis er brugbare ved estimering af det

fremtidige forløb. Herudover kan illikviditet eller at aktien er ny på markedet spille en stor rolle.121

Da IC Companys er børsnoteret, har vi henholdsvis anvendt OMX C20 og OMX Nordic DKK

indeksene som udtryk for aktiemarkedet, da OMX C20 indeholder de 20 mest omsatte aktier på

Københavns Fondsbørs og anses som et egnet udsnit af aktiemarkedet. OMX Nordic DKK indekset

er derimod et mere repræsentativ udsnit af aktiemarkedet, da dette repræsenterer Mid Cap hvor IC

Companys’ aktie handles. Betaværdien for IC Companys kan så i teorien beregnes ved at tage

kovariansen mellem IC Companys og markedet, for derefter at dividere dette resultat med variansen

på markedet.122 Hvis vi antager at ovenstående to indeks er gode estimater for aktiemarkedet, kan

betaværdien på IC Companys beregnes til henholdsvis 0,17 ved OMX C20 og -0,065 ved OMX

Nordic DKK. 123

Negativt beta er et udtryk for at virksomheden bevæger sig modsat markedet, hvilket vi ikke mener

at IC Companys er på vej imod, hvorfor vi ikke finder OMX Nordic DKK som et repræsentativt

udsnit af aktiemarkedet.

OMX C20 indekset vurderer vi at ligge for fjernt fra det aktiemarked IC Companys handles på, men

det kan bruges som et estimat for hvad beta værdien ca. bør være.

Som alternativ vil vi gøre brug af den såkaldte common sense-metode, hvor vi estimerer

betaværdien ud fra en kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede risiko, dvs. både den

driftsmæssige og den finansielle risiko.124

Jf. tidligere gennemgået afsnit 4.4.1 og 4.4.2 har vi estimeret den driftsmæssige- og den finansielle

risiko til at være henholdsvis middel og under middel. Taget det i betragtningen, vurderes den

fundne beta på 0,17 ved OMX C20 indekset til at alt for lav, men en god indikator for at betaen bør

være lavere end 1. Herudover bør det tages i betragtning, at IC Companys aktien er forholdsvis

illikvid. Som vi indledningsvist gennemgik, ejes IC Companys aktierne primært af 3 store

aktionærer, hvorfor det yderligere er med til at indikere, at IC Companys aktien har en mindre risiko

end markedsporteføljen, grundet aktiens lave omsættelighed.

121 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 53
122 Kilde: http://aktie-handler.dk/udregn-beta/
123 Beregningen er baseret på data i perioden 28.11.2011 - 05.02.2014 (beregnet i Excel på baggrund af data fra
www.nasdagomxnordiq.com)
124 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 53
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Vores samlede vurdering er derfor at IC Companys aktien er mindre risikofyldt end

markedsporteføljen, dvs. 0 < β < 1. Ud fra ovenstående gennemgang, estimerer vi betaværdien til at 

være på 0,87 som følge af vores egen estimat af den driftsmæssige- og finansielle risiko, samt den

lave betaværdi fundet ved anvendelse af OMX C20 indeks som estimat for aktiemarkedet og

betragtningen om at IC Companys aktien er forholdsvis illikvid.

Da alle faktorer i CAP-modellen nu er estimeret, kan vi beregnes ejernes afkastkrav jf. formlen:

ݎ = ݎ + β × [E(ݎ ) − ݎ  ↔ [ݎ = 4,08 % + (0,87 × 5,6 %) = 8,952 %

6.3 Beregning af rwacc og terminalværdi
Vi kan nu beregne diskonteringsfaktoren de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger rwacc og

terminalværdien på baggrund af ovenstående forudsætninger.

Som nævnt i afsnit 6.2 er rwacc givet ved formlen

௪ݎ =
ܸ
ா

ܸ
ே × ݎ +

ܸ
ேிி

ܸ
ே × ݎ

Vi får således:

Beregning af rwacc

Markedsværdi af egenkapital (V0
E
) 2.001,06

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser (V0
NFL

) 115,83

Markedsværdi af netto driftsaktiver (V0
NOA

) 2.116,89

Ejernes afkastkrav (re) 8,952%

Gennemsnitlig lånerente efter skat (rg) 3,89%

rwacc 8,68%

Figur 25. Beregning af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger rwacc.
Kilde: Egen tilvirkning.

Da rwacc nu er beregnet kan vi beregne terminalværdien (se formel i afsnit 6.2)

Beregning af terminalværdi

Det frie cash flow (FCF) 216,89

rwacc 8,68%

Vækstrate g 4,00%

Terminalværdi 4.639,39

Figur 26. Beregning af terminalværdi.
Kilde: Egen tilvirkning.
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Nu er alle inputs til værdiansættelsesmodellen DCF klar, og vi kan beregne den estimerede værdi af

IC Companys’ aktie.

6.4 Værdiansættelse ved DCF-modellen

På baggrund af ovenstående beregninger, samt budgettering i afsnit 5, kan egenkapitalens værdi nu

bestemmes ved brug af DCF modellen.

Figur 27. Værdiansættelse af IC Companys ved brug af DCF-metoden.
Kilde: Egen tilvirkning.

Som det ses af ovenstående beregning, værdiansætter vi således IC Companys’ aktiekurs til 220

DKK pr. 30. juni 2013 og 232 DKK pr. 4. februar 2014.

Ved værdiansættelse af egenkapitalen og dermed aktiekursen, anvendes historiske data fra den

seneste årsrapport pr. 30. juni 2013, men da vi vil værdiansætte aktiekursen pr. 4. februar 2014,

foretager vi en fremskrivning af egenkapitalen, jf. figur 27. For at fremskrive egenkapitalværdien

tilskrives denne egenkapitalomkostningerne, altså ejernes afkastkrav re, for den andel af
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regnskabsåret der er gået mellem sidste balancedag og værdiansættelsesdagen (perioden benævnes

ρ).125

Fremskrivningen foregår således ved nedenstående formel:

�04.02.2014ܭܧ = �30.06.2013ܭܧ × (1 + (ߩݎ = 3.615 × ൬1 + 8,952 % ×
219

365
൰= 3.809�݉ ܭܭܦ.݅

Således kan aktiekursen beregnes ved at dividere med det gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne

aktier udvandet pr. 4. februar 2014, og vi får en aktiekurs på 232 DKK.

Som nævnt i afsnit 1.2 var den officielle aktiekurs på IC Companys’ aktier 148 DKK pr. 4. februar

2014. Efter vores vurdering og værdiansættelse, er aktien således mere værd end den handles til.

Vores anbefaling vil derfor være, at eventuelle nye investorer skal købe aktien nu, da aktien handles

til en lavere kurs end den reelt er værd.

6.5 Følsomhedsanalyse

Vi vil, som noget af det sidste i forbindelse med værdiansættelsen af IC Companys aktien, vurdere

følsomheden af vores ovenstående beregnede aktiekurs på 232 DKK pr. aktie. Vi har valgt at

analysere hvor meget den beregnede aktiekurs påvirkes, såfremt der sker ændringer i henholdsvis

rwacc og det frie cash flow (FCF) og dermed også terminalværdien. Der kunne med fordel også

udforskes i andre parametre såsom salgsvækstraten, Δ i NOA mv., men vi fandt disse to parameter 

som et repræsentativt udsnit af påvirkningsfaktorer.

Af nedenstående tabel fremgår vores følsomhedsanalyse, der viser hvilken påvirkning ændringen i

en eller begge parametre har på vores beregnede aktiekurs.

∆ FCF i terminalperioden 

∆ rwacc -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%

-1,5 7,18% 338 341 344 347 350 354 357

-1,0 7,68% 291 293 296 298 301 304 306

-0,5 8,18% 255 257 259 261 264 266 268

0,0 8,68% 226 228 230 232 234 236 238

0,5 9,18% 203 205 207 208 210 212 214

1,0 9,68% 184 186 187 189 191 192 194

1,5 10,18% 169 170 171 173 174 175 177

Figur 28: Følsomhedsanalyse ved ændring i henholdsvis rwacc og FCF (indirekte terminalværdien).
Kilde: Egen tilvirkning

125 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Ole Sørensen, 3. udgave, 2. oplag 2011, s. 332
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Generelt kan vi ud fra ovenstående følsomhedsanalyse udlede, at den højeste aktiekurs (357 DKK)

fås ved den laveste rwacc og højeste positiv ændring i FCF. Omvendt fås den laveste aktiekurs (169

DKK) ved den højeste rwacc og laveste FCF. Dette hænger godt i overensstemmelse med vores

tidligere gennemgang af risikoen, hvor vi gennemgik at ændringer i markedsforholdene og tillid til

markedet har stor indflydelse på den risikopræmie man som investor forventer at få. Jo mere sikker

en investering i en aktie er, desto lavere er ejernes afkastkrav og dermed rwacc. Er aktien behæftet

med usikkerhed om fremtidig profitabilitet stiger rwacc og aktiekursen falder.

Af følsomhedsanalysen fremgår det klart at det er ændringer i rwacc, der har den største indflydelse

på aktiekursen. Ved uændret FCF spender aktiekursen fra 347 DKK pr. aktie til helt ned på 173

DKK, svarende til en spænding på over 100 %.

Holdes rwacc derimod uændret, svinger aktiekursen kun fra 226 DKK pr. aktie til 238 DKK, hvilket

kun er en ændring på 5 %!

Heraf kan vi udlede at ændring i FCF har en betydning for værdien af IC Companys aktien, men at

de største udsving kommer ved ændringer i rwacc.

Samlet kan vi konkludere, at den beregnede aktiekurs er behæftet med en vis usikkerhed, da der

skal minimale ændringer i rwacc til, for at vi får en hel anden kurs, der er langt fra vores beregnede

aktiekurs.

6.6 Sammenfatning

I ovenstående afsnit 6.5 har vi ved hjælp af DCF modellen beregnet den teoretiske værdi af

aktiekursen for IC Companys aktien pr. 4. februar 2014.

Grundlaget for vores beregning kommer dels fra den strategiske analyse, men også fra

regnskabsanalysen og budgetteringen. Herudover har vi anvendt CAP-modellen til at estimere

værdien af diskonteringsfaktoren (rwacc), som vi har beregnet til 8,68 %. Beregningen er baseret på

en risikofri rente på 4,08 %, en betaværdi på 0,87 og markedsrisikopræmien på 5,60 %.

Da det er aktiekursen pr. 4. februar 2014 vi ønsker at beregne, og vores datagrundlag er pr.

30.06.2013, har vi fremskrevet den beregnede aktiekurs pr. 30.06.2013 med

egenkapitalomkostningerne ganget med andelen af året mellem den sidste balancedag og dagen for

værdiansættelse. I vores tilfælde drejede det sig om 219 dage.
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Under disse forudsætninger er den teoretiske værdi af IC Companys’ aktie pr. 4. februar 2014

beregnet til 232 DKK pr. aktie, hvilket er ca. 57 % højere end den officielle aktiekurs på 148 DKK

pr. aktie.

Ud fra følsomhedsanalysen, hvor vi har valgt at se på hvilken påvirkning eventuelle ændringer i

FCF og rwacc vil have på kursværdien, har vi kunne konstatere at selv små ændringer i rwacc ændrede

betydeligt på kursværdien.

Vi kan fremhæve at selv en ændring af rwacc på +/- 0,50 procentpoint medførte en udsving i

aktiekursen fra 208 DKK til 261 DKK pr. aktie.

Af det kan vi afslutningsvist udlede at det er af stor betydning, at de parametre der estimeres med,

er grundigt bearbejdet og analyseret, hvis den teoretiske aktiekursværdi skal afspejle virksomhedens

reelle værdi.

Med det for øje, får vi fortsat en højere aktiekursværdi end den officielle aktiekurs pr. 4. februar

2014, hvorfor vurdering at IC Companys’ aktien er undervurderet og at man efter vores anbefaling

som investor bør investere i denne aktie.

7. Perspektivering

Da vi har valgt at værdiansætte IC Companys’ aktie pr. 4. februar 2014, finder vi det relevant at

foretage en perspektivering, for at se hvad der er sket fra skæringsdatoen og frem til 4. maj 2014. I

forbindelse hermed, vil vi opstille forventninger til hvordan eventuelle begivenheder vil påvirke

aktiekursen, og sammenholde dette med den reelle udvikling i aktiekursen mellem 4. februar og 4.

maj 2014.

Begivenheder efter 4. februar 2014

Den største og mest betydningsfulde begivenhed i perioden har været, at IC Companys d. 27. marts

2014 offentliggjorde salget af de fire brands i Mid Market segmentet (Inwear, Matinique, Part Two

og Soaked in Luxury), samt butikskonceptet Companys til deres konkurrent DK Company.

Ved salget overgår alle aktiver, herunder varemærker, kommercielle rettigheder, medarbejdere og

retailbutikker, til DK Company. Som betaling for dette modtager IC Companys en kontant betaling

på 50 mio. DKK, samt 203.628.379 aktier i DK Company. Dette svarer til en aktieandel på 10,11 %
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af DK Companys samlede aktiekapital, og baseret på lukkekursen for DK Companys aktie pr. 26.

marts 2014, udgør aktiekapitalens værdi 126 mio. DKK. IC Companys bliver dermed aktionær i DK

Company.

IC Companys’ administrerende direktør Mads Ryder oplyser, at salget ikke er et udtryk for en krise

i koncernen, men sker som følge af ren fokusering på Premium segmentet. Med salget vil IC

Companys kunne lægge endnu flere kræfter i dette segment, og forhåbentlig skabe større vækstrater

end hidtil. Premium segmentets vækstrate har de seneste 3 år været ca. 8 %, hvilket IC Companys

ønsker at forbedre yderligere. Som beskrevet i vores tidligere analyser, er IC Companys rigtig gode

til at drive Premium segmentet, mens det kniber med at skabe vækst for Mid Market segmentet,

hvorfor vi også konkluderede, at de ikke kunne beholde Mid Market segmentet som en del af

brandporteføljen for evigt. Vores forventninger til fremtiden blev således indfriet ved salget, dog før

end vi umiddelbart havde forventet.

Med hensyn til de to brands Designers Remix og Saint Tropez, der ikke indgår som værende en del

af kerneforretningen, er der ikke sket ændringer efterfølgende. Begge brands er fortsat en del af IC

Companys’ brandportefølje. Mads Ryder oplyser overfor Børsen TV, at Saint Tropez som bekendt

fungerer som en helt selvstændig forretningsenhed, og hvis den rette køber melder sig, med det

rigtige bud og den rigtige interesse, er IC Companys interesseret i at frasælge brandet. Der er dog

ikke umiddelbart forventninger om, at dette sker i den nærmeste fremtid.126

Afslutningsvist kan vi oplyse, at hovedkontoret på Raffinaderivej endnu ikke er solgt, samt at IC

Companys ikke selv har opkøbt nye brands, og heller ikke forventer at gøre det indenfor den

nærmeste fremtid.

Vores forventninger

Efter vi er blevet bekendt med IC Companys’ salg af Mid Market segmentet og butikskonceptet

Companys, er det vores forventning, at dette vil have påvirket IC Companys’ aktiekurs.

Da IC Companys har solgt en del af den omsætningsgenererende forretning, ville den umiddelbare

forventning måske være, at virksomheden ikke længere er lige så meget værd, hvorfor aktiekursen

126 Kilde til afsnit: IC Companys pressemeddelelse pr. 27. marts 2014 (http://www.iccompanys.dk/announcement/2014-
03-27-ic-companys-saelger-mid-market-forretningen-til-dk-company/) og Børsen TVs interview med Mads Ryder d.
27. marts 2014 (http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/279740/modeboss_efter_frasalg_jyder_forhandler_
altid_haardt.html)
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vil falde. Det skal dog bemærkes, at IC Companys frasælger den del af brandporteføljen, der ikke

har været så profitabel for dem. Så selvom de frasælger omsætning, så øges den forholdsmæssige

profitabilitet, da brandsene i Premium segmentet genererer både omsætningsvækst og større

indtjening.

Således er vores forventning, at markedet vil reagere positivt på IC Companys’ offentliggørelse af

frasalget, og der vil opstå en mindre stigning i aktiekursen.

Udvikling i aktiekurs efter 4. februar 2014

Nedenstående figur viser udviklingen i IC Companys’ aktiekurs i perioden mellem d. 4. februar og

4. maj 2014.

Figur 29: Udvikling i IC Companys’ aktiekurs
Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3282&name=IC%20Companys

Som det ses af ovenstående graf, realiserede IC Companys’ frasalg af Mid Market segmentet og

Companys konceptet en mindre stigning i deres aktiekurs. Dagen før salget – d. 26. marts – var

lukkekursen for IC Companys’ aktie 156 DKK, hvorefter den steg til 161 DKK på dagen for salget,

og efter yderligere et par dage, endte kursen på 165 DKK. I den efterfølgende periode har

aktiekursen været forholdsvis stabil på omkring 160 DKK pr. aktie.

Således kan vi konkludere, at markedet reagerede positivt på salget, dog uden at være alt for

optimistiske.
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8. Konklusion

Formålet med denne opgave var, at estimere hvilken kursværdi IC Companys aktien burde handles

til pr. 4. februar 2014, samt sammenholde vores estimerede aktiekurs med den reelle aktiekurs på

Københavns Fondsbørs samme dato.

Jf. foregående afsnit har vi, ved hjælp af værdiansættelsesmodellen DCF, beregnet den teoretiske

kursværdi af IC Companys’ aktie til at være 232 DKK pr. aktie. Grundlaget for vores estimering

kommer fra den strategiske analyse, regnskabsanalysen og budgetteringen. Da vores grundlag er

nøje gennemarbejdet, anser vi den estimerede aktiekurs som værende et godt bud på hvad aktien

burde handles til på Københavns Fondsbørs.

Det er derfor vores konklusion, at IC Companys’ aktie er undervurderet af aktiemarkedet, og vores

anbefaling til investorerne er at investere i denne aktie nu, da aktien handles til en lavere kurs end

den reelt er værd.

Når det er sagt, kan vi ud fra følsomhedsanalysen konstatere, at selv små ændringer i primært rwacc,

men også FCF og dermed terminalværdien, ændrede betydeligt på vores estimerede kursværdi. Vi

kan fremhæve, at selv en ændring i rwacc på +/- 0,50 procentpoint medførte et udsving i aktiekursen

fra 208 DKK til 261 DKK pr. aktie.

Af det kan vi udlede, at vores estimerede aktiekursværdi er meget følsom overfor eventuelle

ændringer i de parametre, vi har anvendt til at estimere værdien. Det er derfor af stor betydning, at

de parametre der estimeres med, er grundigt bearbejdet og analyseret, hvis den teoretiske

aktiekursværdi skal afspejle virksomhedens reelle værdi. Det skal dog nævnes, at konklusionen er

en subjektiv vurdering, da denne primært baserer sig på regnskabsmæssige fakta og vores vurdering

af fremtiden. Der er dermed ikke direkte taget højde for eventuelle bløde værdier, som også kan

have indflydelse på værdiansættelsen af aktien.

Den strategiske og regnskabsmæssige analyse har været med til at belyse vores delspørgsmål, som

vi opstillede under problemformuleringen. Af disse har vi kunne udlede følgende:

Vores generelle indtryk er, at IC Companys er en relativ stor spiller inden for mode- og

sportstøjsbranchen på deres primære marked, nemlig Norden. Koncernen har opbygget et stærk og
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velkendt brand, der henvender sig til differentierede målgrupper, lige fra sportsudøvere og aktive

friluftsmennesker til den stilrene businessmand og -kvinde.

IC Companys har formået at integrere CSR som en del af deres forretningsstrategi, og kan udnytte

dette til at fastholde loyale kunder, samt andre interessegrupper.

Trods sine 13 års eksistens, har koncernen fortsat stort fokus på markedstilpasning og

omkostningsminimering. Herudover er optimering i værdikæderne, stordriftsfordelene, forbedring

af driftssikre IT systemer og logistikfunktioner mv. alle med til at bidrage til at IC Companys fortsat

kan generere overskud, trods beskeden udvikling i salget over de seneste par år.

Koncernen har over de sidste par år arbejdet målrettet mod fastlæggelse af en klar vækst- og

indtjeningsstrategi. Det har medvirket til, at koncernen har opdelt brands i henholdsvis Premium og

Mid Market segmenterne. Herudover er der udarbejdet klare mål for, hvilke markeder hvert

segment skal operere i, og hvordan de hver især skal bidrage til koncernens samlede indtjening.

Fokusset er størst på Premium Market, hvor både indtjening og markedsvækst spiller en stor rolle.

Målet med Premium segmentet er at udvide markedet, lige fra det øvrige Europa som Frankrig,

England og Rusland til det asiatiske marked, hvor Kina og Sydkorea er potentialeområderne.

At skabe vækst kræver store investeringer. Da Premium segmentet er i vækstfasen i sin livscyklus,

og har genereret overskud de seneste år, er koncernen derfor villige til at investere mere heri.

Mid Market segmentet står derimod udelukkende for at skabe indtjening på kernemarkederne, og

har i de seneste år haft faldende omsætning, men grundet effektiviseringerne, stordriftsfordele mv.,

bidrager de fortsat med positiv indtjening, som geninvesteres i Premium segmentet.

Mid Market segmentet er i sin modningsfase i livscyklussen, og det er begrænset hvor langt ud i

fremtiden der kan malkes indtjening i dette segment. Vi anser dette som en svaghed for koncernen,

men er af overbevisning om at de selv er opmærksom herpå.

Som gennemgået i perspektiveringen, har IC Companys efterfølgende valgt at frasælge hele Mid

Market segmentet og Companys butikskonceptet til deres konkurrent DK Company. Dette er sket

som led i den øgede fokusering på Premium segmentet.

En anden svaghed ved IC Companys er, at de ikke er særlige kendte på det internationale marked,

og at der skal en stor markedsføringsindsats til, for at de virkelig kan bryde igennem. Det er dog
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vores vurdering, at koncernen om et par år godt kan rette op herpå, bl.a. ved fortsat øget

markedsføringsindsats og ekspansion på nye markeder.

E-commerce, som koncernen allerede har implementeret hos hvert brand, og som er en kæmpe

styrke for IC Companys, er med til at sprede kendskabet til produkterne til endnu bredere

målgruppe, både nationalt og internationalt.

Når det så er sagt, så er IC Companys relativt afhængig af markedssituationen og dermed

omverdenen, da denne er altafgørende for salget af produkterne. Det er af vores overbevisning, at en

forbedring i markedsøkonomien vil have en positiv effekt herpå, og omvendt kan siges ved

forværring i markedsøkonomien, da dette påvirker forbrugernes købekraft.

Konkurrenceintensiteten i modebranchen er dog fortsat hård. Koncernens indtjening er stærkt

påvirket af svingende bomuldspriser og stigende lønninger i produktionslande, der direkte påvirker

produktionsomkostningerne. Herudover presser markedsforholdende alle aktører i branchen, og

kampen om kunderne er benhård og kan også påvirke koncernens indtjening.

IC Companys har været igennem en svær tid, der tydeligt afspejlede sig i koncernens økonomiske

nøgletal. Af mest centrale nøgletal kan vi påpege EKF og AG, der er faldet fra henholdsvis 45 % og

32 % i 2010/11, til knap 8,5 % for begge nøgletal i 2012/13.

Koncernen har haft et mål om at nedbringe den langfristede gæld, hvilket også vil lykkes dem ved

salg af hovedkontoret på Raffinaderivej. Koncernens FGEAR er af minimal størrelse, hvilket

fortæller os at forholdet mellem netto finansielle forpligtelser og egenkapitalen er meget lille, og at

en eventuel finansiering primært foregår via egenkapitalen. Dette indikerer at koncernen fortsat er

solid og kan klare sig langt, uden at være nødsaget til at gøre brug af udefrakommende finansiering.

Samlet er det vores vurdering, at konkurrencen og markedet for modebranchen er hård, men at IC

Companys er godt rustet til denne. De nye klare mål for vækst- og indtjeningsstrategierne er med til

at lede koncernen på rette kurs, således at der fokuseres på det der er mest indtjeningsgivende for IC

Companys. Det er på baggrund heraf vores konklusion, at koncernen kan realisere stigende

indtjening i fremtiden, og at der er et investeringspotentiale i IC Companys’ aktier.
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10. Bilag

Bilag 1. Organisationsdiagram

Kilde: Præsentation 1. kvartal 2013/14 (kvartalsrapport), s. 14. (http://www.iccompanys.dk/investorer/resultater-
rapporter/delarsrapporter/)
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Bilag 2. Officielle regnskabsopgørelser

Resultatopgørelser

Totalindkomstopgørelser
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Balancer

Kolonnen klassifikation angiver hvordan posten er klassificeret ved reformulering:
o OA = Driftsaktiv
o OL = Driftsforpligtelse
o EK = Egenkapital
o FA = Finansielt aktiv
o FL = Finansiel forpligtelse
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Egenkapitalopgørelser
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Bilag 3. Resultatopgørelse korrigeret for engangsomkostninger

Engangsposter

Korrigerede resultatopgørelser
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Bilag 4. Reformulerede regnskabsopgørelser

Reformuleret egenkapitalopgørelse
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Reformuleret balance

* ’Finansielle aktiver’ er opdelt i langfristede udlån til samarbejdspartnere, deposita og aktier og

obligationer

** ’Andre tilgodehavender’ er opdelt i andre tilgodehavender og ikke-realiserede gevinster på finansielle

kontrakter

*** ’Likvide beholdninger’ er opdelt i likvide beholdninger og overskydende likviditet (svarende til 1 % af

nettoomsætningen)
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**** ’Anden gæld’ (lang og kort) er opdelt i andre gældsforpligtelser (lang og kort) og ikke-realiserede tab

på finansielle kontrakter

A: Vi har antaget, at der ligger en strategisk beslutning til baggrund for de langfristede udlån til

samarbejdspartnere, hvorfor denne post er klassificeret som et driftsaktiv ved reformuleringen.

B: Vi har antaget, at der er tale om huslejedeposita på lejede lagre og lejede butikslokaler, hvilket bidrager

til virksomhedens drift, hvorfor denne post er klassificeret som et driftsaktiv ved reformuleringen.

C: Vi har antaget, at der ligger en strategisk beslutning til baggrund for salg af hovedkontoret, hvorfor

posterne Aktiver klassificeret som bestemt for salg og Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg

er klassificeret som henholdsvis driftsaktiv og driftsforpligtelse.

D: Da det ikke er specificeret hvad posterne Ikke-realiserede gevinster på finansielle kontrakter og Ikke-

realiserede tab på finansielle kontrakter vedrører har vi antaget, at disse poster vedrører finansiering,

hvorfor de er klassificeret som henholdsvis finansielt aktiv og finansiel forpligtelse.

E: Vi har antaget, at der ikke ligger strategiske beslutninger bag investeringen i Aktier og obligationer og

Værdipapirer, hvorfor disse er klassificeret som finansielle aktiver.

Gennemsnitsværdi for den reformulerede balance
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Reformuleret resultatopgørelse
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Bilag 5. Nøgletal og formelsamling

Nøgletalsberegning
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Formelsamling

Nøgletal Formel

Egenkapitalforrentning (EKF) AG + Finansiel gearing

Finansiel gearing FGEAR x SPREAD

FGEAR Gns. NFL

Gns. EK

SPREAD AG – r

Gnm. rente (r) Netto fin. omk. (NFO)

Netto fin. forpligtelser (NFL)

Afkastningsgrad (AG) DOefter skat

Gns. NOA

Overskudsgrad (OG) DO ୣ୲ୣ ୰ୱ୩ୟ୲

Omsætning

Overskudsgrad fra salg (OGsalg) DOsalg efter skat

Omsætning

Overskudsgrad fra andet (OGandet) DOandet efter skat

Omsætning

Bruttoavanceprocent Bruttoresultat

Omsætning

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) Omsætning

Gns. NOA

Driftsaktivernes omsætningshastighed Gns. OA

Omsætning

Driftsforpligtelsernes omsætningshastighed Gns. FL

Omsætning

Markedsværdi af egenkapital (MVEK) Gnm. antal aktier (ekskl. egne) x aktiekurs

Markedsværdi af fremmedkapital (MVNFL) Netto finansielle forpligtelser (NFL)

Virksomhedens markedsværdi (MVsamlet) MVEK + MVNFL

Gældsandel Gns. FL

Omsætning

Selvfinansieret vækst Årets totalindkomst + nettotransaktioner med ejere

EK primo
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Bilag 6. Budgettering

Budgetforudsætninger

Budgettering

Det frie cash flow
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Bilag 7. Effektiv rente som estimat for den risikofrie rente

Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite/?Instrument=XCSE5NYK01E_A41
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Bilag 8. Årlig realvækst i bruttonationalproduktet, BNP

Årlig real vækst i BNP (procent)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

EU-27
1,5 2,5 2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,5 -0,3 0,4 1,6

Eurozonen 0,7 2,2 1,7 3,3 3,0 0,4 -4,4 2,0 1,4 -0,4 0,1 1,4

Danmark 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6 -0,8 -5,7 1,6 1,1 0,6 1,6 1,3

Kilde: http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/


