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1. Indledning

IC Companys er en dansk børsnoteret koncern. IC Companys blev dannet som en fusion mel-

lem Carli Gry International A/S og InWear Group A/S, fusionen skete i 2001.

Garli Gry International A/S blev grundlagt af Jørgen og Garli Gry i 1940, Garli Gry Internati-

onal blev børsnorteret i 1996.

InWear Group A/S blev i 1969 stiftet af Niels Martinsen, Niels Martinsen lancerede mødetøj

for unge kvinder under brandet InWear.

I 1996 blev InWear børsnorteret på Københavns fondsbørs.

IC Companys driver 11 brands, som er selvstændige brands: Tiger of Sweden, By Malene

Birger, Peak Performance, Designers Remix, InWear, Matinique, Part Two, Jackpot, Cotton-

field, Saint Tropez og Soaked In Luxury.

Alle 11 brands er selvansvarlige og drives som selvstændige virksomheder.

De forskellige brands er dog underlagt fælles forretningsmodeller, som er udviklet mellem

ledelsen og de forskellige brands.

Brands bliver endvidere understøttet af, forskellige centrale service funktioner, som giver

hver brand omkostnings- og kvalitetsfordele.

IC Companys startede sin børsnotering dårligt og den daværende administrarende direktør og

stifter Henrik Theilbjørn sagde dette omkring fusionen ”en regulær fiasko rent saglsmæssigt

og med et årlig tab på 1,4 milliarder kroner samt fyring af 400 medarbejder”1

IC Companys økonomiske og ledelsesmæssig udviklingen har været meget svingende og

lang. IC Companys har foretaget en stor turnaround omkring 2004-2006 med Henrik Thil-

bjørn som adm. direktør, der for alvor havde sin kulmination i 2007, da selskabet havde en

plusline for 3. år i træk på deres bundline, med mere end 200 mio. kr.

De 3 år med plus på bundlinjen betød, at aktiekursen steget i foråret med ca. 700 % fra 2004

til 2006.

De efterfølgende perioder frem til 2009 formåede selskabet udelukkende, at komme med ned-

justeringer og skuffende resultater, hvorfor aktiekursen i 2008/09 var faldet ned på niveau

med 2004.

1 Magasinet Lederne nr. 2, februar 2008
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I 2008 var der endnu engang rotation i ledelsen og Niels Mikkelsen blev ansat som ny admi-

nistrerende direktør efter Henrik Theilbjørn.

I 2008 begyndte finanskrisen der også satte aktiekursen for IC Companys under meget pres,

da finanskrisen påvirkede forbrugernes købelyst. Finanskrisen har barberet mere end 80 % af

aktiekursen2

Aktiekursen har klaret sig godt efter 2009, hvor ellers mange andre virksomheder stadig var

hårdt ramt af finanskrisen, IC Companys var i perioden 2008 til midten af 2010 det selskab,

som klarede sig bedst på børsen. Aktien steg med over 310% I denne perioden, havde IC

Companys skåret meget i omkostningerne og fået udvidet i Kina med stigende vækst samt

fået opdateret mange af deres interne processer i selskabet.

I 2011 blusede gældskrisen igen op i Europa og IC Companys aktie blev presset af forbruger-

nes manglende købelyst.

I februar 2013 kom selskabet ud med et halvårsregnskab hvor de oplyser, at 2 brands ”Jackpot

og Cottonfield” er kommet ind i en salgsproces.

Selskabet vil fremover fokusere på de andre brands som deles op i tre kategorier:

1.Premium Outdoor

2.Premium Contemporary

3.Mid Market Contemporay

Selskabet har i 2013 udskiftet deres finansdirektør i ledelsen, selskabet har beholdt Niels

Mikkelsen som administrerende direktør.

Nedenstående figur viser aktiekursen udvikling de seneste fem år fra d. 22. april 2013:

2 Børsen Magasinet, artikel fra 4. februar 2013 af Jacob Saugbjerg Kristensen

Figur 1: IC Companys aktiekurs de seneste fem år fra 22. april 2013. ref:
www.nordnet.dk
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På baggrund af denne indledning og aktiekursens meget svingende udvikling, har vi fundet

det interessant, at undersøge det mest retvisende billede af selskabets værdier. Der er sket

flere strategiske beslutninger i selskabet, herudover salgsprocessen af 2 brands, udskiftning i

ledelsen og nye interne processer, disse nye tiltag vil være interessante for vores strategiske

analyse. Ovenstående gør IC Companys interessant for en værdiansættelsesopgave.

2. Problemformuleringen

Rapporten har til formål, at lave en konkret værdiansættelse af IC Companys for en given

dato.

Rapporten vil som input til værdiansættelsen inddrage en strategisk – og en regnskabsanalyse.

Regnskabsanalysen vil endvidere estimere et budget til værdiansættelsen.

Rapporten skal svarer på nedenstående problemformulering:

Værdiansættelse af en IC Companys aktie pr. 31. december 2012, hvordan forholder værdi-

ansættelsen sig i forhold til børskursen?

For at besvare ovenstående hovedspørgsmål i rapporten, vil rapporten også inddrage følgende

underspørgsmål som både vedrører den strategiske – samt regnskabsanalysen:

 Hvad er historien bag selskabet, hvilke kæder (brands) driver selskabet, hvordan er

ejerforholdet, altså en kort virksomhedspræsentation?

 Hvordan er omverden for IC Companys?

 Hvordan er den branche IC Companys opererer indenfor og hvordan er selve konkur-

rencesituationen i denne branche?

 Hvordan har IC Companys sammensat deres brands samt deres markedssegmentering?

 Hvordan er IC Companys multibrandsstrategi og deres vækststrategi?

 Hvad er IC Companys væsentlige styrker, svagheder, muligheder og trusler?

 Hvordan har de forskellige finansielle nøgletal udviklet sig historisk?

 Hvilke finansielle risici er der i IC Companys?

 Hvordan ser IC Companys budgettering ud i fremtiden?

 Hvad bør aktiekursen for IC Companys være og stemmer denne overens med børskur-

sen?
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 Best and worst case scenarios for IC Companys

3. Afgræsning

Denne rapport er skrevet på baggrund af det materiale en given investor vil kunne have ad-

gang til, her menes dermed offentlige tilgængelig data i form af, årsrapporter, artikler, hjem-

meside med diverse informationer herunder aktieanalyse.

Vi har ikke anvendt interview til anvendes som data til vores rapport, . Vi har prøvet, at ar-

rangerer et møde med 2 personer fra IC Companys, der dog begge ikke ville deltage.

Vores rapport vil endvidere ikke går længere tilbage end til fusionen i 2001 og dermed selve

børsnoteringen af IC Companys.

Værdiansættelsen vil tage forbehold for frasalg af brands, derfor tager værdiansættelsen ud-

gangspunkt i de brands selskabet har pr. 31. december 2012.

Der vil løbende i rapporten blive henvist til teori mv., som er grundlæggende for HD studiet

og derfor vil disse teorier ikke blive gennemgået yderligere i rapporten.

Rapporten tager primært udgangspunkt i halvårsmeddelelsen (halvårsregnskabet) 31. decem-

ber 2012, data før denne dato vil anvendes, mens data frem til afleveringen af rapporten ikke

vil blive anvendt direkte i selve værdiansættelsen, men kan derimod anvendes som en del af

senarie analysen.
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4. Opgavestruktur – Metodevalg i de enkelte delafsnit

Vi vil i denne del af rapporten, give en struktur og en sammenhæng mellem de forskellige

delelementer i rapporten, primært de 3 hovedområder; strategisk analyse, regnskabsanalyse,

værdiansættelsen.

Det er vigtigt i en værdiansættelse, at der er god sammenhæng mellem de forskellige delom-

råder, da et delområde isoleret set ikke giver særlig stor værdi, hvis den ikke kobles sammen

med et andet delområde.

4.1 Strategisk analyse

Den strategiske analyse tager udgangspunkt i de ikke finansielle valuedrivers, denne del skal

supplere analysen af de finansielle valuedrivers i regnskabsanalysen.

Konklusionerne i den strategiske analyse skal bruges til input i budgetteringsdelen som er

hele fundamentet i selve værdiansættelsen.

I den strategiske analysen vil vi anvende PEST modellen og Porters five forces modellen.

PEST modellen drejer sig om, at beskrive omverden hvilket IC Companys opererer indenfor.

PEST analysen er et værktøj til at beskrive de makroøkonomiske faktorer som kan have en

indflydelse på virksomhedens strategiske beslutninger. Denne analyse beskriver nemlig de

politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer3.

Porters five forces analyse er et værktøj til, at analyse den branche selskabet befinder sig i.

Denne model inddrager følgende faktorer; leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes

forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere, truslen fra substituerende produkter og kon-

kurrenceintensiteten i branchen.

Den strategiske analyse vil også foretage en analyse markedssegmentering, for at vurder de

enkelte brands i forhold til målgruppe og prisniveau.

Som en konklusion på den strategiske analyse vil vi opsummerer det hele i en SWOT analyse.

3 http://betabox.dk/teorierogmodeller/pestel-analyse.html
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4.2 Regnskabsanalyse

Regnskabsanalysen har til formål, at analyse de historiske finansielle data, altså de finansielle

valuedrivers.

Regnskabsanalysen har som den strategiske analyse input i budgetteringen.

Halvsårsrapporten 31. december 2012 anvendes som input til regnskabsanalysen. Det er lige-

ledes over denne halvsårsrapport de finansielle nøgletal vil blive beregnet.

Vi vil primært anvende Dupont modellen for at analyserer hvilke drivers som har skabt værdi

for investorerne.

Dupont modellen vil inddrage afkastningsgraden (ROIC), overskudsgraden (OG), aktivernes

omsætningshastighed (AOH), samt den finansielle gearing (FGEAR).

4.3 Værdiansættelse

Værdiansættelsen skal beregne værdien af IC Companys efter budgettering.

Vi vil anvende den kapitalværdibaserede model.

Det er de kapitalværdibaserede og de relative modeller (mutiples) som bliver mest benyttet i

praksis4.

Under de kapitalværdibaserede modeller er det typisk DCF modellen som bliver brugt, DCF

er en betegnelse for Discounted cash flow.

I denne rapport vil vi anvende DCF modellen, kort fortalt handler denne model om, at selska-

bets værdi beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige cash flow5. Den forven-

tede fremtidige cash flow tilbagediskonteres af en risikojusteret rente (afkast krav).

Grundtanken bag DCF modellen er, at de fremtidige cash flow vil over tid skabe en værdi for

investorerne, denne værdi vil typisk komme blandt andet ved udbytte og / eller værdistigning

i selve selskabet. Hvis selskabet ikke udlodder udbytte, så vil cash flowet blive geninvesteret i

selskabet.

4 http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813206&vId=208529#_ftnref2

5 http://www.pwc.dk/da/vaerdiansaettelse/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.jhtml
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4.4 Informationsindsamling

I denne rapport vil vi primært anvende sekundærer data i form af avisartikler, internet artikler,

tidsskrifter, databaser, hjemmesider samt IC Companys årsrapport.

Der er ikke i denne rapport anvendt interview som input til besvarelsen af problemstillingen.

5. IC Companys, virksomhedspræsentation

I de efterfølgende afsnit vil vi give en kort præsentation af IC Companys og selskabets histo-

rie, brands / produkter, ledelse og økonomien.

Først vil vi give en historisk introduktion til Carli Gry International A/S og InWear Group

A/S, som sammen fusionerede og gav IC Companys som blev børsnoteret på den danske børs

i 2001.

5.1 Carli Gry International A/S6

Selskabet blev I 1973 overtaget af Klaus Helmersen fra ægteparret Jørgen og Carli Gry som

drev butikken i en kælder på Strøget. Her blev mærket Jackpot introduceret.

I 1997 opnåede selskabet det hertil største overskud før skat på ca. 136 mio.kr.

5.2 InWear Group A/S7

Selskabet blev i 1969 skiftet af Niels Martinsen. InWear Group producerede fritidstøj til unge

kvinder, under selve mærket InWear.

InWear Group kom senere ud med et mærke til unge mænd under Matinique.

I 1986 stiftede man yderligere mærkerne Part Two og Radio, hvor radio dog er frasolgt inden

fusionen med Carli Gry International A/S.

5.3 IC Companys & Fusionen

Ifølge det offentliggjorte fusionsprospekt var den overordnet grund til fusionen, at skabe et

ledende nordeuropæisk tøjselskab. Derudover kunne der være en del stordriftsfordele i værdi-

kæden i det nye selskab, det nye selskab forventede, at få synenergier for ca. i alt 125 mio.kr.,

disse synenergier skulle komme fra operationelle rationaliseringer, stordriftsfordele samt ud-

nyttelse af ”Best pratice” (citat fra fusionsprospekt af april 2001)

6 http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Bekl%C3%A6dning_og_stil/Mode/Carli_Gry og

http://politiken.dk/erhverv/ECE1224/fusion-mellem-carli-gry-og-inwear/

7 http://politiken.dk/erhverv/ECE1224/fusion-mellem-carli-gry-og-inwear/
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Ved fusionen var mærkeporteføjlen udgjort af 6 mærker; InWear, Matinique, Part Two, Jack-

pot, Cottonfield og Peak Performance.

I 2002 købte IC Companys Saint Tropez og branded Designers Remix Collection blev intro-

duceret. Endvidere indgik IC Companys et samarbejde med det nuværende brand Soaked in

Luxury, hvor Isabell Kristensen var hoveddesigner. Året efter indgik IC Companys også en

aftale med designer Malene Birger og senere købte IC Companys mærket Sir Tiger Modebo-

lag.

5.4 Organisationen

IC Companys forsøger at opnå konkurrence fordele, ved samarbejde brandsne imellem f.eks.,

IT platform, HR samt Finans, dog er der stadig nogle aktiviteter som styrker de enkelte brands

identitet. Disse aktiviteter kører selvstændigt, såsom marketing og design.

Alle IC Companys er derfor ansvarlig for deres egen værdikæde. De får support fra koncernen

på de ovenstående områder.

Nedenstående viser koncernens organisation

Figur 2: Organisationsdiagram. Kilde: iccompanys.dk
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5.5 IC Companys vision8

IC Companys vision er at være blandt de bedste udviklere af sport brand og mode brand.

Dette gøres ved hjælp af aktiv ejerskab af de enkelte brands.

Alle 11 brands har deres eget ansvar for deres værdikæde, på denne måde opnår de enkelte

brands større beslutningskraft og øget fleksibilitet.

5.6 IC Companys mission9

IC Companys mission er at opbygge succesrige brands ved, at forene forretnings-ekspektise

med kreativitet og innovation.

5.7 Brands

IC Companys har 11 brands som beskrevet i indledningen. Selskabet kører efter multibrand-

strategien. Hvor mærker som Tiger of Sweden, Peak Performance og Malene Birger udgør de

mærker som skaber mest vækst blandt de 11 brands10

Selskabets 11 brands kan hovedsagligt inddeles i 3 segmenteringer jf. nedenstående figur ta-

get fra selskabets hjemmeside.

Vi vil under afsnittet med markedssegmentering beskrive yderligere deres segmenteringer

mv.

8 http://www.iccompanys.dk/om-os/strategi/
9 http://www.iccompanys.dk/om-os/strategi/

10 Halvårsregnskab 31.12.2012

Figur 3: Segmentering af IC Companys brand. Kilde: IC Companys hjemmeside
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5.8 Distributionskanal / salgsmarkeder

IC Companys salgskaneler består af engros- og detailomsætning, hvor engrosomsætningen

også er bestående af franchise salg.

Endvidere har IC Companys også koncessioner som er shop in shop, f.eks., salg i magasin.

Normalt er koncessioner inddraget i detail omsætninger.

Som det ses af nedenstående figur (figur 4), så udgør franchiseomsætningen pr. 31.12.2012

204 mio. kr., retail omsætning 252 mio.kr., samt koncessioner 231 mio.kr.

Der er endvidere engros omsætning på 1.348 mio.kr., som udgør IC Companys væsentligste

salgskanal.

Ved IC Companys omsætning fordelt pr. land har koncernen mest omsætning i Norden hvor

omsætningen i Norden udgør ca. 66 % af den samlede omsætning og ca. 28 % udgøres af om-

sætning i øvrige Europa.

Figur 4 IC Companys halvårs omsætning fordeling. Kilde: IC Companys halvsårsrapport
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5.9 Ejerforhold11

I denne del af rapporten tages der udgangspunkt i årsrapport pr. 30. juni 2012, da der ikke er

given opdateret oplysninger i halvsårsregnskabet.

Pr. 30. juni 2012 udgjorde aktiekapitalen 169.428.070 kr., aktiekapitalen er fordelt på én ak-

tieklasse som er bestående af 16.942.807 aktier á 10 kr., nominelt.

IC Companys ejer selv ca. 3,2 % af aktiekapitalen svarende til 540.672 aktier.

Friheden Invest ApS der ejes 100 % af bestyrelsesformanden Niels Martinsen ejer pr. 30. juni

2012 42,3 % af aktiekapitalen, men ATP ejer 10 % af aktiekapitalen.

Som ny storaktionær ejer Hs.2.G ApS 10,6 % af aktiekapitalen.

Vi har vurderet, at IC Companys aktie ikke er særlig likvid, grundet, at der er lav omsætning i

aktien samt, at en stor del af aktiekapitalen ejes af storaktionær.

11 http://www.iccompanys.dk/investorer/aktieinformation/aktiekapital-aktionaerstruktur/

Figur 5 Aktionærforhold 30. juni 2012. Kilde: www.iccompanys.dk
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6. Strategisk analyse

Vi har nu beskrevet IC Company historie, brands, marked og ejerforhold kort i afsnit 5. Vi vil

i afsnit 6, strategisk analyse, analyserer det marked og branche som IC Companys befinder sig

i. Den strategiske analyse skal bruges som input til regnskabsanalyse for, at gøre regnskabs-

analyse mere pålidelig til en fremtidsprognose.

Den strategiske analyse vil være bestående af ekstern – og en intern analyse. Den eksterne

analyse som vi vil starte med, er PEST samt Porters Five Forces analysen for, at kunne analy-

sere marked og branchen.

Ved den interne analyse vil vi lave en mere analyse af brandporteføjlen og herigennem deres

markedssegmentering.

Vi vil som en konklusion på den strategiske analyse udarbejde en SWOT-analyse som beskri-

ver IC Companys styrker, svagheder, muligheder og trusler.

6.1 PEST Analysen

PEST-analyse:

Pest analysens formål er at afdække omverdens muligheder og trusler for fremtidig indtje-

ning. PEST-analysen analyserer følgende faktorer; de politiske, økonomiske, sociale og tek-

nologiske faktorer, som har indvirkning på IC Companys branche. Ved at analysere på disse

faktorer kan vi analysere os frem til hvilke faktorer som er mest indflydelsesrige og derfor vil

påvirke deres strategiske position.

6.1.1 Political:

De politiske forhold, er på grund af IC Companys verdensomspændende afsætning og østlige

produktion, ikke kun påvirket af de danske politiske forhold, IC Companys omsætning, pro-

duktion og administration er flyttet til andre lande end kun Danmark og dermed er de påvirket

af en række forskellige landes politiskes forhold.

Omsætningsvist er Norden det klart største marked med 66 % af den samlede omsætning.

Derefter bliver 34 % afsat i resten er Europa og 5 % i resten er verdenen12. Da de andre lande

er kendte for normale og veludviklede politiske miljøer, samt Danmarks medlemskab af EU,

12 Halvårsregnskab for IC Companys, side 20.
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så vil landene forholdsvist have den samme lovgivning, da retningslinjerne er de samme for

EU-lande. Derfor vil det være begrænset med påvirkende politiske forhold, når vi ser på om-

sætningsdelen.

Produktionsdelen er for år tilbage blevet flyttet til Asien, hvilket var fordi arbejdskraften er

billigere. Før i tiden var der issues med importkvoter, men i 2001 da Kina også blev medlem

af WTO (World Trade Organization), hvis formål er at lette samhandlen og skabe faste ram-

mer for importører med mere.13 Dette sammen med at man i 2005 ophævede GATT’s multi-

fibre Trade Agreement har betydet at kvoterne er fjernet og importen af tekstilvarer fra Kina

er steget eksplosivt. Faktisk steg importen af varer fra 2001 til 2008 fra 11 mia.kr. til 34

mia.kr. Beklædningsgenstande består af 8 mia.kr. i 200814, hvilket svarer til 24 %.

Da Kina er blevet så vigtigt et import/eksport land, så er dette vigtigt for Danmark og resten

af Europa at vedligeholde samarbejdet, så der ikke kommer nye tiltag for kvoter og lignende.

Der er dog overvågning af tekstil og beklædningsprodukter som er underlagt importbegræns-

ninger eller overvågning. Der skal søges om importtilladelse, som skal give EU et aktuelt og

præcist overblik over importen. På denne måde sikre EU at de kan indfører begrænsninger,

hvis importen har eller vil skade EU-industrien af de tilsvarende produkter15.

Det har været en fordel at der de seneste år er kommet flere og flere øst-europæiske lande

med, da man er begyndt at omsætte og producere i disse lande. Dette er blevet nemmere da

13 http://um.dk/da/politik-og-diplomati/internationale-organisationer/wto/
14 http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2009/2009-02-10-Varer-fra-Kina.aspx

15 http://www.erhvervsstyrelsen.dk/importregulering_int

Figur 6: Import / ekport i Kina. Kilde: www.dst.dk
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der ingen toldregler er landene imellem inden for EU. Derudover er der nogle fordele ved at

man kan flytte det administrative til østlandene for stadig at have de europæiske kvalitetsstan-

darder, men til gengæld er lønningsniveauet meget mere fordelsagtigt.

6.1.2 Economic

De økonomiske forhold er yderst vigtige, da dette har den største påvirkning på IC Companys

indtjening. Hvis der er lavkonjunktur, så vil IC Companys kunne mærke det hurtigere end

hvis der kommer miljømæssige restriktioner i fremtiden. I en lavkonjunktur, så vil markeder-

ne købe mindre ind i både retail, som engros, samt franchise, da købere automatisk vil sparer

deres penge op i stedet for at bruge dem på luksusvarer, såsom tøj. Hvis der havde været høj-

konjunktur, så ville den disponible indkomst forbedres og der ville blive brugt flere penge på

luksusvarer.

Da verdenssituationen de senere år har haft lav eller nulvækst og euro-zonen har været påvir-

ket af en ustabil situation i Grækenland og andre sydeuropæiske lande, så ved vi at der har

været lavkonjunktur. Der er nu tegn på at man er på vej ud af den økonomiske stagnation efter

lavkonjunkturen. Dette ses ved en stigning i det samlede danske detailsalg med 0,3 % for ja-

nuar. Tøjsalget er steget med 1,5 % alene i januar16. Dette er en positiv udvikling da IC Com-

panys, som nævnt ovenfor vil kunne sælge mere, hvis vi er på vej mod en højkonjunktur. Vi

har valgt at analysere på markedssammenslutningen, Norden og de store vigtige økonomier,

som Kina og USA for at se efter forhold, hvor der kan være økonomiske- fordele eller ulem-

per.

Norden:

Markedet norden svarer til det danske, svenske og norske marked. Dette er de tre største mar-

keder hvis man tager enkelt markederne, så udviklingen i det fremtidige økonomiske tenden-

ser er yderst påvirkende for IC Companys.

BNP i Norge, som er det tredje største marked samlet set for IC Companys, er steget fra 1,6 %

i 2011 til 2,4 % i 201217. Den Norske Krone været svingende, hvorimod inflationen har ligget

stabilt fra 0,5 i prisindeks i januar 2012 til 1,4 i marts 201318. Dette viser at der er en positiv

16 http://detailfolk.dk/detailnyheder/toejsalget_er_steget.html
17 http://www.statsbudsjettet.no/Revidert-budsjett-2012/satsinger/?pid=29447#hopp

18 http://www.tradingeconomics.com/norway/inflation-cpi
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udvikling i Norge og de er på vej mod en mulig højkonjunktur, hvilket Danske Bank også

forecastede i april 201219.

I Sverige, hvilket er IC Companys største marked, der ser fremtidsudsigterne anderledes ud,

positive men ikke som tidligere. Efter recessionen i 2009, havde Sverige en vækst på næsten 5

% i 2010 og 2011. Danske Bank har en forventning, at 2012 vil være nulvækst20 og lav vækst

i 2013, samt en stabilisering i ledigheden på under 8,5 %. I og med der stadig er vækst og en

forholdsvis høj ledighed, så vil inflationen ikke stige. Dette betyder købernes disponible ind-

komst ikke vil blive forringet og muligheden for at det ekstra rådighedsbeløb kan blive brugt i

detailmarkedet.

Det danske marked, som er det næststørste marked har været ude for en stigning i salget på tøj

med 1,5 %, som nævnt ovenfor. Dog er der også negative aspekter i forventningen til den

danske økonomi. Der forventes en vækst på 1-1,25 % i 2012 og 201321. Det er positivt at det

er en vækst og samtidigt forventes en mindre stigning i privatforbruget. De negative aspekter

er at ledigheden ikke forventes at falde. Det vil betyde at flere latente kunder ikke vil have en

forbedret købekraft og de muligvis vil undlade at købe beklædning frem for andre varer.

Kina:

Kina er verdens næststørste økonomi, så deres fremtidige udvikling vil påvirke resten af ver-

denen og da 67 % af den samlede produktion ligger i Kina22, er det i særdeleshed relevant at

se på deres økonomiske forhold. Da arbejdslønnen kan stige, så vil IC Companys bruttoavan-

ce falde hvis de ikke justere salgsprisen og dette kan betyde et fald i indtjeningen. Derudover

er der et massivt potentiale i det kinesiske marked, hvis IC Companys vælger at gå ind på

markedet.

Kinas BNP er, efter de seneste år med vækst på over 10 %, faldet til 9,2 % i 2011. Den er for-

ventes at falde til 8,2 % i 2012 og stige til 8,4 % i 201323. Dette er en negativ udvikling men

væksten er stadig positiv. Inflationen forventes at falde i 2012 til henholdsvis 3,7 % og så en

19 http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/NordiskOekonomiApril12/$file/NordiskOekonomi_April12.pdf

20 http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/NordiskOekonomiApril12/$file/NordiskOekonomi_April12.pdf side

14.

21 http://danskeanalyse.danskebank.dk/abo/NordiskOekonomiApril12/$file/NordiskOekonomi_April12.pdf side

4-13
22 Årsrapport 2011/12, side 45

23 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/2012%20bilag/Kina-2012.pdf
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lille stigning til 4 % i 2013, men dette er stadig en høj inflation. Dog forventes det at privat-

forbruget stiger mere end BNP, selvom inflationen vil mindske reallønningsstigningen. Delo-

itte har udarbejdet en analyse af modebranchen i 2013. Her anbefaler de branchen til at kigger

på andre produktionslande end Kina, da lønningerne er begyndt at stige betydeligt. Dog anbe-

fales det at man husker på at andre øst lande ikke har samme kvalitetsgrad i fremstillingen af

varer24.

USA:

Verdens største økonomi vil altid have en påvirkning på den globale økonomiske situation.

BNP er efter nogle negative år kommet op på et stabilt vækstniveau på 2,1 % i 2012 og man

forventer en stigning til 2,3 % i 201325. Dette vil have en positiv indvirkning på de udenland-

ske lande, da USA’s økonomi er så stor at den påvirker alle andre.

Valuta og renterisici:

IC Companys har betydelige valutarisici, da IC Companys har vare- køb og salg til udlandet.

Størstedelen af køb og salg i anden valuta er til Fjernøsten, hvor der handles med USD og

USD relaterede valutaer. Ved den globale krise blev IC Companys påvirket af at USD appre-

cierede og SEK, NOK og PLN deprecierede. IC Companys kurssikre væsentlige transakti-

onsmæssige risici på løbende 15 måneders basis ved hjælp af valutaterminskontrakter26. Va-

lutarisikoen kan påvirke bruttoavancen hvis der sker betydelige udsving.

Samlet økonomiske fordele og ulemper:

Da IC Companys produkter er meget indkomstelastiske, så vil de blive meget påvirket af høj

eller lavkonjunktur. Hvis der er højkonjunktur, så vil køberne have et højere disponibelt be-

løb, hvilket kan blive brugt på tøj. Derimod hvis der er lavkonjunktur, så vil køberne have et

mindre disponibelt beløb og vil vælge et billigt mærke, da tøj ikke er fysisk substituerbart.

Samlet set for det nordiske marked, hvilket stod for 66 % af omsætningen jf. halvårsrappor-

ten27, så er der flere positive end negative fremtidsudsigter. Væksten i de 3 lande er forventet

at være positive og Norge er muligvis på vej ind i en højkonjunktur, hvilket i bedste tilfælde

24 Deloitte – Modeanalyse 2013 side 18

25 http://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/
26 Årsrapport 2011/12, side 46

27 IC companys – Selskabsmeddelelse nr. 3/2013, side 20
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vil trække Danmark og Sverige med, pga. den store samhandel. Dette kan betyde et højere

disponibelt beløb og et højere privatforbrug. Dog er det ikke høj vækst, men væksten og det at

ledigheden ikke er forventet stigende, så er der mulighed for at højkonjunkturen i Norge kan

betyde flere jobs, hvis de kan trække Danmark og Sverige med, hvilket i sidste ende betyder

et højere disponible beløb, som kan ende ud i mere salg til IC Companys. Kina og USA væk-

ster i en positiv retning. Dog er det kritisk med USA’s gæld til Kina, men privatforbruget er

forventes at stige i begge lande, hvilket kan betyde mersalg, da europæisk mode er ”chik”.

Den største negative udvikling er at lønningsniveauet er stigene i Kina og at Danmarks vækst

ikke stiger mere end arbejdsløsheden, hvilket kan ramme privatforbruget. Lønningsstigningen

i Kina påvirker IC Companys indtjeningsevne og man kan overveje at finde nye underleve-

randører i andre asiatiske lande, for at udnytte de laver lønninger i nabolandene. Dog skal det

huskes at dette kan skade kvaliteten.

6.1.3 Sociocultural

Da IC Companys er i mode branchen, så er de meget påvirket af ændringer i Sociale og kultu-

relle forhold. Dette er fordi trends ændres hele tiden og med endnu mere globalisering og e-

handel så er kundeloyalitet ikke eksisterende. Moden ændres som aldrig før, hvilket har fået

andre kæder til at lave helt nye koncepter. Zara, som ejes af spanske Inditex Group, som har

mærker som Massimo Dutti, Bershka og Pull & Bear er blevet Europas største kæde hvis man

går på antal butikker28. Deres koncept er blevet tilpasset til den hele tiden forandrende mode.

Deres kollektioner ændres hvert 14’s dag, så de hele tiden kan følge moden og de trends som

bliver hængende. Da sociale media er blevet en måde for folk at leve igennem world wide, så

det er blevet en trend at skulle ses. Derfor ændres moden hele tiden af modeskaberne og kø-

berne fordi alle i samfundet påvirkes af billeder hele tiden. Dette er også en af grundene til at

IC Companys ændre deres kollektion hver måned, ligesom Zara, som nævnt ovenfor. Dog er

moden så omskiftlig at alle mærker ikke kan ændre sig hele tiden. Derfor er det en fordel at

IC Companys har en multibrandstrategi, da de kan dække en større del af forbrugerne i mid-

market og High market segmenterne.

28 http://www.aok.dk/shopping/spansk-highstreet-kaede-aabner-netbutik
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6.1.4 Technological

Teknologisk er tekstilbranchen en branche som ikke kommer ud for de store teknologiske

gennembrud, da de meste bliver lavet i hånden forskellige steder i verdenen. Produktions-

mæssigt foregår det meste produktion i Østeuropa (16 %) og i særdeleshed Kina (67 %) og

øvrig Asien (16 %). Efter IC Companys lancerede den nye sourcingstrategi i 201129 har man

kunne fremskaffe synergier mellem alle brands da sourcing håndteres i fælles sourcingkonto-

rer i Shanghai og Hong Kong. En fordel ved den nye strategi er at alle leverandører bliver

systematisk scoret således at etiske regler bliver overholdt, så man kan afslutte samarbejdet

med de leverandører som ikke følger IC Companys etiske regler30. Desuden reduceres leve-

randører og man kan åbne forbedrede priser. Dette medvirker også at man kan flytte produkti-

onen hen hvor pris, kvalitet og leveringstid er mest fordelagtigt, så man forhøjer sin produkti-

onsmæssige effektivitet.

IC Companys er meget afhængige af driftsikre IT-systemer til afvikling af daglig drift. Daglig

drift er f.eks. produktionsfremskaffelsen og effektiviteten i forsyningskæden. Derfor er hack-

ning og andre IT problemer, såsom serverproblemer eller sikkerhedsmæssige en risiko.

E-handel er blevet en kæmpe industri i Danmark og resten af verdenen. Alene i Danmark bli-

ver der handlet for 55 mia. kr. over nettet31. Dette skal sammenlignes med 46 mia.kr. i

201132. Deloitte udarbejdede som tidligere nævnt en modeanalyse for 2013, hvor de anbefaler

at sælge produkter på nettet, da de kan ramme en meget større forbrugermålgruppe samtidigt.

Dog skal det sikres at det er e-handlen laves med de korrekte sikkerhedsforanstaltninger33.

Derfor er der et stort potentielt marked for IC Companys, men det kan også blive urentabelt

hvis de lancere en større internetkampagne og en salgsplatform, men kunderne vælger at købe

produkterne på andre e-handelssteder.

29 Årsrapport 2011/12, side 45 – leverandørrisiko

30 Årsrapport 2011/12, side 45 – leverandørrisiko

31 http://detailfolk.dk/detailnyheder/rekordaar_for_dansk_e-handel.html
32 http://www.jobindex.dk/cms/Dansk-e-handel-kraftigt-udfordret-af-udlandet

33 Deloitte – Modeanalyse 2013, side 18
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6.1.5 Opsummering af PEST
Politisk er der ikke kommet nye udfordringer. Importkvoter fra Asien er fjernet og der er nu et

overvågningssystem, som kan indsætte begrænsninger af import på beklædningsgenstande og

tekstiler, hvis importen kan ødelægge industrien i EU. Derudover er det fordelsagtigt at Øst-

europa er med i EU, da der er et stort potentiale i de lavere lønninger.

Økonomisk er der positive muligheder efter 2012/13 for IC Companys største samlede mar-

ked, Norden. Norge vedrørende forventningen om en påbegyndende højkonjunktur, Danmark,

hvor det dog forventes at have en lav vækst, men salget i tekstilbranchen er steget med 1,5 % i

januar 2013. Derudover er muligheden for at Norges højkonjunktur kan trække Danmark og

Sverige ind i en højere vækst, så de kan starte en ny højkonjunktur i deres lande, hvilket i sid-

ste ende øger forbrugernes disponible indkomst og derfor vil salget stige. IC Companys mul-

tibrandstrategi formindsker samtidigt truslen for at de ikke rammer den modegenre som for-

brugerne vil have.

Kulturelt har de sociale mediers overvågning påvirket folk til at de skal bruge mere tid på

hvordan de ser ud, da billeder florere på internettet og medierne hele tiden. Dette kan og har

medvirket at folk bruger mere tid på dem selv. Det vil også sige at muligheden for et øget salg

af beklædningsgenstande kan foreligge.

Teknologisk handler det om effektivisering og omkostningsminimering når der tales om tøj-

branchen. Derfor er det positivt at IC Companys nye sourcingstrategi og scoregivning af leve-

randører netop for omkostningsoptimeret og effektiviseret deres forsynings og værdikæde.

Dog er usikkerheden med driftsikre IT-systemer en trussel, da de kan hackes, hvis sikkerhe-

den ikke er optimal eller servere crasher og stopper deres daglige drift. Muligheden for e-

handel foreligger, men det skal analyseres om det vil være rentabelt, fordi der skal investeres i

sådan et projekt, men da e-handel forsat stiger ligger der et kæmpe potentiale i markedet.
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6.2 Porters Five Forces

Til at analyser konkurrence situationen i den branche IC Companys befinder sig i, vil vi an-

vende Michael Porters brancheanalysemodel, Porters Five Forces.

Michael Porter analyserede en række forskellige brancher og nåede frem til, at der især var

fem forskellige faktorer som påvirkede konkurrencesituationen i branchen, se nedenstående

figur for de 5 faktorer:

Figuren viser hvordan virksomhederne i branchen er under konstant rivalisering mellem hin-

anden og hvordan de bliver påvirket af de 4 faktorer; leverandør forhandlingsstyrke, truslen

for nye produkter, købernes forhandlingsstyrke, truslen for nye udbydere.

Jo svarer påvirkningen er, jo mere attraktiv er branchen34

Modellen anses for, at være anvendelig på IC Companys konkurrence situation, dog er det

vigtigt, at vi afgrænser, at vi kun vil analysere branchen for modetøj i mellem til høj pris seg-

mentklassen, da der er nogle udbydere som IC Companys ikke er i direkte konkurrence med.

34 International Markedsføring, Trojka 3udgave side 226

Figur 7 Porters Five Forces
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6.2.1 Købernes forhandlingsstyrke

Beklædningsvirksomhedernes salg sker generelt både til engros salg og direkte salg i egne

butikker. Derfor købernes forhandlingsstyrke både ses i forhold til forhandlerne (engros) samt

slutbrugerne.

Dette er også tilfældet for IC Companys salg.

Ved engros salg, altså detailsalg, her er det detailhandlerne som styrer deres indkøb efter kol-

lektioner, derfor er det vigtigt for beklædningsvirksomhederne, at de kan vise interessante og

dermed salgsbarer kollektioner. Hvis ikke, så vil detailhandlerne henvende sig til andre be-

klædningsvirksomheder.

Endvidere er tøjbranchen meget konjunktur følsom, detailhandlerne kan derfor være yderst

påpasselig med indkøb af større mængder hvis forbrugerne ikke efterspørge så meget grundet

f.eks., lavkonjunktur.

Detailhandlerne kan endvidere primært deles op i større butikskæder og selvstændige buktik-

ker, ved større butikskæder sker der større salg, mens mindre selvstændige butikker primært

vil købe mindre ind, da de ikke vil binde penge i lager.

IC Companys leverer af ovenstående grund derfor tit kollektioner til hver enkelt måned.

Detailhandlernes forhandlingsstyrke vurderer vi for forholdsvis stor, da de hurtigt vil kunne

finde andre beklædningsvirksomheder i branchen.

Slutforbrugerne køber typisk små mængder tøj hvilket vil tale for, at der ved slutforbrugerne

ikke er en storforhandlingsstyrke, dog er brand loyalitet generelt lavt, da forbruger generelt

styres af deres rådelighedsbeløb, mode trend og hvor tilgængelig branded er, endvidere har

forbrugerne et stort udbud af brands på marked. Dette vil tale for, at forbrugerne har stor for-

handlingsstyrke i branchen.

6.2.2 Konkurrence fra substituerende produkter

Tøj (varme) er generelt et fysisk-behov ifølge Maslows behovspyramide, umiddelbart er der

ikke andre produkter der kan dække det samme behov som tøj giver, derfor kan der argumen-

teres for, at det vil være irrelevant at dette medtages som en af de 4 faktorer.

Konkurrerende produkter er ikke substituerende produkter, de er omfattet af selve konkurren-

cen situationen i branchen.
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6.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke

De fleste aktører i beklædningsbranchen anvender næsten udelukkende underleverandører til

råvarer og hjælpematerialer til deres produktion.

De fleste aktører i denne branche skal derfor næsten udelukkende holde fokus på købs- og

leveringsbetingelser hos de enkelte underleverandører.

Det vurderes ikke, at der nogen i branchen som anvender nogle nøglekomponenter eller til-

svarende som er vanskeligt at substituerer eller som lige kun kan fremstilles af den ene eller få

underleverandører. Det vurderes derfor ikke, at underleverandør har en stor forhandlingsstyr-

ke med fastsættelse af prisniveau. Vi vurderer ligeledes, at det vil være forholdsvis nemt for

aktørerne i branchen, at vælge andre underleverandører.

Risikoen ved skift vil kunne være udsving i leveringtid og kvalitet.

Af ovenstående vurderes, det generelt at der er en svag leverandør forhandlingsstyrke.

IC Companys anvender også udelukkende underleverandører, her anvender IC Companys i alt

349 leverandører (pr. 30. juni 2012) hvoraf 67 % finder sted i Kina, 16 % i Asien, 16 % i Eu-

ropa og 1 % i Afrika, af de 349 leverandører udgør de 10 største 29 % af den samlede produk-

tionsværdi og den enkelte største leverandør udgør 5 % af den samlede produktionsværdi,

hvorfor IC Companys ikke er væsentlig afhængig af den enkelte underleverandør.35

6.2.4 Truslen fra nye udbydere

Finanskrisen har merkant ændret adgangsbarrieren samt markedsattration. I dag skal der gene-

relt være en god kapital til opstart, da banker i dag ikke er villig til at udlåne i den mængde de

var villige til før finanskrisen indtrådte.

Et godt brand, samt gode salgskanaler og distributionskanaler med især fokus på omkostning

og eventuel stordriftsfordele.

Deloitte har foretaget en analyse af modebranchen som der hovedsagligt konkludere, at mode

branchen er hård ramt af finanskrisen og den manglende forbrugers købelyst samt høje bom-

uldspriser. Endvidere viser rapporten, at der i detailhandlen med beklædning er der hvor der

er flest virksomheder i farezone hvor solidaritetsgad er under 15 % og afkast af den investere-

35 IC Companys Årsrapport 2011/12 side 45, leverandørrisiko
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de kapital er under 10 %, imens er engros og fremstillingen branchen den del der klarer sig

bedst36.

Adgangsbarrieren afhænger desuden også af hvor på marked man ønsker, at gøre sin entre.

Tøj branchen er et meget fragmenteret marked, hvor der sælges i stor volumen i den billige

segmentering, mens der i den eksklusive / mærkevarer segmentering bliver solgt i mindre

begrænset mængder.

Hvis man ønsker, at komme ind på lav eller mellem klasse prissegmentet kræver det kapital til

opnåelse af stordriftsfordele, i det forbrugerne i dette segment er mest prisbevist og der er

derfor generelt lav kundeloyalitet, beklædningsvirksomhederne i dette prissegment er derfor

omkostning fokuseret.

Den anden ende af prissegmentet i mellemklasse til høj klasse er der mere fokus på differenti-

ering. Differentieringen vil typisk være bestående af brand, kvalitet og design af produkterne.

I dette prissegment er det mindre afgørende med stordriftsfordele og mere afgørende, at skabe

et bedre brand og skille sig ud fra konkurrenterne. Der skal dog stadig i dette prissegment

bruges en vis kapital til brug for marketing af sit brand.

Truslen for IC Companys vil være større aktører på marked, da små aktører vil udgøre en

uvæsentlig del af markedsandel i forhold til IC Companys. Vi vurderer, at de store aktører har

fundet sted på IC Companys marked, dog nogle få amerikanske virksomheder som ikke er på

IC Companys markeder, men mere på de amerikanske markeder f.eks., GAP.

Vi vurderer ikke, at den største trussel skulle komme fra nye aktører med fysiske butikker

som kommer ind på markedet, men derimod vurdere vi, at internetsalget kan være en stor

trussel mod IC Companys. Internet salg er stadig i kraftig vækst og internet salg giver et

kæmpe distributionsnet.

Vi vurderer dog, at truslen for nye indtrængende på marked har en forholdsvis lille påvirkning

på IC Companys konkurrence situation i markedet.

36 Analyse af modebranchen 2013, Udgivet af Deloitte Statsautoriset Revisionspartnerselskab.
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6.2.5 Konkurrence situationen i branchen

Konkurrencen situationen i branchen vurderer vi er hård konkurrence grundet, at der er mange

store udbydere og større kæder, som er meget omkostningsfokuserede samt en stor internatio-

nal kæde.

Finanskrisen har presset mange beklædningsvirksomheder ud i likviditetsproblemer og flere

virksomheder i branchen er gået konkurs, vi vurdere at branchen endnu ikke er konsolideret

og dermed øger konkurrence i markedet. Deloittes analyse af modebranchen 2013 viser dog37,

at der er tendens til færre konkurser i branchen og forbrugerlysten er på vej op.

Finanskrisen har endvidere gjort, at kunder har svagere mærkevarer loyalitet og dermed kan

dette gøre det lettere for nye virksomheder, at komme ind på marked.

Vi vurder, at IC Companys er i en hård konkurrence med Bestseller, H&M samt Inditex

Group som de største konkurrenter på markedet.

IC Companys er i konstant omkostningsfokusering og søger konstant stordriftsfordele, netop

for at holde konkurrencen med de andre større kæder.

6.2.6 Delkonklusion på Porters Five Forces

Finanskrisen har medført, at det er svært for nye, at komme ind på markedet, grundet at der

generelt skal være et stort kapitalbehov. Dette medfører, at truslen for nye indtrængende på

markedet er forholdsvis lav.

IC Companys skal derfor koncentrere sig om nuværende konkurrenter i markedet og muligvis

profitere på mulige konkurser i marked eller foretage opkøb.

IC Companys er ikke presset af leverandørernes forhandlingsstyrke, da den er forholdsvis

svag. Leverandørerne består af underleverandør og IC Companys har i alt 349 underleveran-

dører. Den største underleverandør udgør 5 % af den samlede produktionsværdi og de 10 stør-

ste underleverandører udgør 29 % af den samlede produktionsværdi.

Endvidere vurdere vi ikke, at IC Companys vil have store omkostninger eller de store forsin-

kelser i leverancetid i forbindelse med et leverandørskift.

Detailhandlerne (forhandlerne) vil efter finanskrisen og den stadig manglende forbruger kø-

bekraft være mere påpasselige med store kollektionsindkøb, derfor er det vigtigt, at IC Com-

37 Analyse af modebranchen 2013, Udgivet af Deloitte Statsautoriset Revisionspartnerselskab.
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panys løbende kommer med kollektioner og interessante samt salgsbarer kollektioner. IC

Companys kommer ca. med kollektioner hver måned.

Det må ses, at det er købers marked i tøj branchen både når vi taler om forbruger samt detail-

handlerne. Forbrugerne har ikke samme loyalitet overfor bestemte mærkevarer som de havde

før krisen.

Der er ingen trussel for IC Companys ved substituerende produkter, derimod vil der være en

hård konkurrence for IC Companys i branchen.

Generelt vurderer vi tøj branchen for mindre attraktiv, da finanskrisen har gjort markedet

presset og flere beklædningsvirksomheder er hårdt presset likviditetsmæssigt. Forbrugernes

købekraft er mindre og forbrugernes loyalitet for brands er blevet mindre. Dog kan en æn-

dring i konjunkturen gøre marked mere attraktiv og øge forbrugerne købekraft, disse ændrin-

ger i konjunkturen bør inddrages når Porters Five Forces vurderes, da denne model kun er en

statisk model.

6.3 Intern analyse af IC Companys

I den interne analyse vil vi se videre på IC Companys produktportefølje og deres markedsse-

gementering samt deres konkurrence strategi.

Dette afsnit skal senere bruges som input til SWOT-analysen.

6.3.1 Produktportfølje – Multibrandstrategi (markedssegmentering)

IC Companys driver som beskrevet i tidligere afsnit 11 brands, som henvender sig til forskel-

lige målgrupper og dermed forskellige markedssegmentering for hver brand. Ved brug af

denne strategi minimere IC Companys deres driftsrisiko hvis en målgruppe falder ud og IC

Companys derfor ikke er afhængig af et brands og en eller få målgruppe.

En af de ulemper denne strategi kan medfører at IC Companys ikke er et brand i sig selv. Det

betyder at forbrugerne har dermed ikke et kendskab til IC Companys, men kun til det enkelte

brand. IC Companys er derfor afhængig af, at det enkelte brand markedsfører sig godt indivi-

duelt, IC Companys vil aldrig være et stærk modebrands i sig selv.

IC Companys har oprettet en fælles IT platform for de ikke specifikke brands servicefunktio-

ner, såsom Finans, HR, jura sourcing og logistik, dette har IC Companys gjort for, at kunne

skabe synenergi effekt ved stordriftsfordele.
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Et af de brands som IC Companys har ”Saint Tropez” er ikke en del af den IT platform som

IC Companys har. Dette brand er et selvstændig uafhængigt. IC Companys har overvejelser at

komme ud af dette brand38

IC Companys har endvidere givet meddelelse, at selskabet har sat brand Jackpot og Cottenfi-

eld i en salgsproces, da disse 2 brands i de seneste år ikke har givet tilfredsstillende resultater.

39

IC Companys har lavet om på deres segmentering i starten af 2013 i forbindelse med aflæg-

gelse af halvårsregnskabet, således at IC Companys nu har følgende segmenteringsgrupper:

4.Premium Outdoor

5.Premium Contemporary

6.Mid Market Contemporay

Under Premium Outdoor market er Peak Performance

I forbindelse med ovenstående nye segmentering, vil selskabet have segmentet Mid Market

over i et selvstændigt domicil samt have Mid Market ned i et datterselskab.

En anden væsentlig ting ved at anvende en multibrandstrategi er at de enkelte brands selv kan

koncentrer sig om deres kernekompetencer og markedsføring af de enkelte brands41.

Vi vurderer, at IC Companys opnår synenergi effekter ved at anvende en multibrandsstrategi

og de enkelte brands kan benytte sig af IC Companys servicefunktions.

6.3.2 Porters konkurrence strategi (generiske strategier)

IC Companys generiske strategi er også selskabet overordnet strategi som der primært bygger

på IC Companys konkurrencemæssig fordele.

Vi har valgt, at inddele de generiske strategier efter IC Companys segmentering, da vi mener,

at IC Companys anvender forskellige generiske strategier alt efter deres segmentering af mål-

gruppen.

IC Companys har igennem tiderne haft stor fokus på omkostningsminimering selve service-

funktions samt skabe stordriftsfordele for brands netop for minimering af omkostningerne for

38 IC Companys halvårsregnskab side 4
39 IC Companys halvsårsregnskab side 4

41 http://www.iccompanys.dk/om-os/strategi/servicefunktioner/
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de enkelte brands. IC Companys ønsker for brands under Mid Market, at kunne sælge flest

mulige produkter til lavest mulig pris til forbrugerne.

Premium Market prøver IC Companys, at snævre deres målgruppe og dermed differentiere sig

med kvalitet og mode design brands, derfor er det vores vurdering, at IC Companys anvender

til dels omkostningsleder samt differentiering strategien.

Porter mener generelt, at virksomhedens succes afhænger af, at virksomheden formår, at væl-

ge den korrekte strategi af de fire mulige jf. nedenstående figur:

Porter mener dog, at virksomheder kun skal vælge én af de 4 mulige strategier og det kan væ-

re ødelæggende for en virksomheds succes, at anvende flere af de 4 mulige strategier.

Vi vurder dog, at så længe IC Companys holder de forskelle segmenteringer og dermed hol-

der dem som selvstændig enheder, så vil det ikke være ødelæggende for IC Companys, at an-

vende flere forskellige strategier.

6.4 SWOT-analyse

Vi vil i dette afsnit opsummering de væsentlige styrker, svagheder, muligheder og trusler som

vi har identificeret fra den eksterne- og interne analyse af IC Companys.

Denne opsummering i SWOT-analysen, skal bruges som input til værdiansættelsen af IC

Companys sammen med regnskabsanalysen.

Intern situation

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses)

- Multibrandsstrategi der sikre en risiko-

spredning i driften.

-Meget fokus på segmentering af brands og

- Har ikke fået fokus på e-handel som de

andre konkurrenter.

- Nogle brands sælger ikke så godt som

Figur 8 Poters generiske strategier. Kilde: systime.dk
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dermed en prissegmentering samt strategi

segmentering.

- IC Companys IT platform der har service-

funktions til alle brands, således de enkelte

brand opnår besparelse og stordriftsforde-

le.

- Har flere salgskanaler end kun direkte ved

butik, har engros, franchise, outlet.

- IC Companys vælger, at sætte brand Jack-

top og Cottonfield i en salgsproces grundet

tab på disse brands.

- Salg af hovedkontor på Amager, som mu-

ligvis kan styrke omkostningssiden.

andre, derfor er IC Companys afhængig af

enkelte brands omsætning.

Ekstern situation

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats)

- Øget fokus på e-handel på de enkelte

brands.

- Opkøb af andre beklædningsvirksomhe-

der.

- Mulig indtrængen på nye markeder såsom

Kina og Rusland grundet høj vækst i disse

lande.

- Generelt lavere mærke loyalitet blandt

forbrugerne

- Generel valutakursudsving, især i dollar

som sandsynligvis kan stige en del.

- Hård konkurrence i branchen

- Manglende købekraft hos forbrugerne
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IC Companys har haft stor fokus på omkostninger samt fokus på brands omsætning, da der de

sidste par år har været problemer med omsætningen på IC Companys nøgle brands som tidli-

gere har bragt IC Companys fremad.

IC Companys har dog efter deres halvsårsregnskab meddelt, at de har sat 2 brands i en salgs-

proces, da selskabet havde haft tab på disse brands, Derudover overvejer IC Companys at

frasælge endnu et brand, som har kørt selvstændigt, Saint Tropez, dette styrker IC Companys

strategiske analyse, da det viser, at de stadig har stor fokus på rentabiliteten i de enkelte

brands.

En af IC Companys væsentligste styrker er deres multibrandstrategi, hvor IC Companys kan

fører specifikke konkurrence strategier mod bestemte målgrupper og IC Companys har der-

med en risiko spredning i deres omsætning og derfor ikke fuld afhængig af en enkelt mål-

gruppe.

En anden styrke er IC Companys IT platform som tilbyder servicefunktions til de fleste

brands i koncernen og dermed kunne skabe synenergi effekt ved stordriftsfordele på tværs af

brands.

IC Companys befinder sig i et hårdt marked med hård konkurrence, samt et marked som er

yderst påvirket af finanskrisen og den manglende købekraft hos forbruger samt retail forhand-

lerne, som køber mindre kollektioner for at binde mindre i varelager. Konjunkturændringer

kan dog hurtigt ændre forbrugerne og retailforhandlernes købekraft til det modsatte.

Vi vurdere, at IC Companys kan have store muligheder ved indtrængen på markeder som

Rusland, Kina og muligvis USA samt burde IC Companys satse mere på e-handel som nogle

af deres konkurrenter, dette kan dog være en bekostelig adfærd for IC Companys, hvis mål-

grupperne ikke vil anvende e-handel hos nogle af IC Companys brands.
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7. Regnskabsanalyse

Vi har i afsnit 6 udarbejdet en strategisk analyse af IC Companys, hvor vi analyserede de ikke

finansielle vækst driver.

Regnskabsanalysen af IC Companys skal analyser selskabets evne til at kunne skabe afkast og

merværdi for aktionærerne.

Regnskabsanalysen er en supplering til den strategiske analyse der sammen skal give en retvi-

sende budgettering, da den strategiske analyse skal være med til at danne tendenser i branchen

og for IC Companys.

I regnskabsanalysen vil IC Companys blive sammenlignet med andre i branchen. Regnskabs-

analysen vil således inddrage følgende faktorer; rentabilitet, likviditet, soliditet og nøgletals-

analyse.

Før vi kan begynde regnskabsanalysen, beregne nøgletal og foretage en rentabilitetsanalyse,

skal vi foretage en reformulering af egenkapital (totalindkomst), balance og resultatopgørel-

sen.

7.1 Kommentar til årsrapport

Det er vigtigt ved en regnskabsanalyse, at vi forholder os en række forhold i årsrapporten in-

den vi foretager selve beregningerne.

Et af de første forhold vi skal kontrollere er den anvendte regnskabspraksis, vi skal vurderer

om denne er ændret eller uændret i de årsregnskaber vi skal bruge til regnskabsanalyse og

dermed den videre beregning.

IC Companys har haft uændret regnskabspraksis fra perioden fra 2008/09 frem til 2012/13

(halvårsregnskabet).

Ved, at IC Companys ikke har ændret regnskabspraksis gør, at der er sammenligning i de års-

regnskaber vi vil baserer vores analyse på.

Vi har endvidere påset, at der er givet blanke påtegninger i årsregnskaber tilbage til 2008/09.

Derfor mener revisor, at selskabets tal giver et retvisende billede af selskabet.

IC Companys har ikke skiftet revisor i den periode vi baserer vores analyse på. Dette kan væ-

re en bekræftelse på, at der ikke har været de store uenigheder mellem selskabet og selskabets

revisor og dette er et positiv tegn for den eksterne analytiker.

IC Companys har efter åreregnskabet 2008/09 modtaget provenu vedrørende en afgørelse i en

skattesag mellem IC Companys og skattemyndighederne i Danmark og Tyskland.
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Provenu er ca. løbet op i 30 mio.kr. Dette er dog vurderet uvæsentligt, da det kun udgør om-

kring 2 % af den samlede omsætning, vi mener derfor ikke dette vil have haft en betydning på

aktiekursen.

7.2 Reformuleringerne

Inden vi bruger årsregnskaber til analyseformål, må vi foretage en reformulering af egenkapi-

talopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen.

Grunden til reformuleringen er, at årsregnskabet er opsat efter lovgivningens krav. Det bety-

der, at årsregnskabet ikke tager hensyn til adskillelsen mellem driftsaktivitet og finansierings

aktiviteter.

Det er driftsaktiviteterne som skaber den primære driftsindtægt. Vi vil derfor gerne ved en

reformulering udskille driftsaktiviteterne fra de finansielle aktiviteter, så vi kan vi analysere

på den primære drift og væksten i IC Companys indtjening.

7.2.1 Reformulering egenkapitalopgørelsen

Egenkapitalen er en vigtig analyse element i et årsregnskab, da egenkapitalen indeholder alle

transaktioner og posteringer som har indvirkning på ejernes egenkapital.

Den officielle egenkapitalopgørelse er ofte en kompliceret opgørelsen. Reformuleringen af

egenkapitalopgørelsen skal gerne kunne simplificerer denne42.

Gevinster og tab på finansielle sikringsinstrumenter antager vi, at der i årsregnskaberne er

beskrevet, at disse vedrører sikring af risiko, så det vedrører driften.

Valutakursreguleringer af datterselskab har vi valgt at føre som driftsomkostninger.

Reformuleringen kan jf. bilag 3

7.2.2 Reformulering af balancen

En officiel balance efter lovens krav inddeler aktiverne ud fra et likviditetskriterium i lang- og

kortfristede aktiver og forpligtelser efter deres forfaldstid. Grunden til denne inddeling skyl-

des primært kreditorernes informationsbehov ved en kreditværdighedsanalyse.43

42 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, af Ole Sørensen, 3. udgave (side 153)

43 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, af Ole Sørensen, 3. udgave (side 178 og 179)
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Vi skal reformulere balancen, således den viser driftsaktiver og finansielle aktiver samt drifts-

forpligtelser og finansielle forpligtelser hver for sig.

Driftsaktiver og driftsforpligtelser er poster som vedrører den primære drift, altså produktion

og salg af varer.

Vi opererer også med ikke finansielle aktiver, hvor disse aktiver ikke skaber værdi fra salg af

varer og tjeneste ydelser, disse aktiver kaldet ikke-kernedriftsaktiver (IKDA), IKDA kan

f.eks., omfatte kapitalandele i associerede virksomheder.44

Reformulering af balancen jf. bilag 1

7.2.3 Reformulering af resultatopgørelsen

Reformulering af resultatopgørelsen har til formål, at inddele posterne i ordinært resultat, eks-

traordinært resultat, finansieringsposter, samt skal ikke-resultatførte egenkapital poster ind-

drages.

Ved inddeling af posterne som ovenstående, skabes der på indkomstbasis en opgørelse af re-

sultat af den primære drift, samt resultat af finansieringen.

Det er herefter muligt, at beregne relevante nøgletal på resultatopgørelsen hvilket måler IC

Companys primære aktiviteter.

Reformulering af resultatopgørelsen jf. bilag 2

7.2.4 Reformulering af pengestrømopgørelsen

En pengestrømsopgørelse af IC Companys beskriver likviditetsskabelsen i IC Companys.

En reformulering heraf sætter fokus på det der er relevant i analyseøjemed.45

Der skal ved den reformulerede pengestrømopgørelsen skelnes mellem pengestrømme vedrø-

rende IC Companys driftsaktivitet og pengestrømme vedrørende udbetalinger til aktionærer.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten fratrukket pengestrømme fra investeringsaktiviteten udgør

det frie cash flow.

44 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, af Ole Sørensen, 3. udgave (side 181)

45 Regnskab og værdiansættelse – En praksis tilgang, 3. udgave af Ole Sørensen (side 227)
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Når vi skal anvende de regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller bruger vi primært renta-

bilitet og har dermed fokus på den reformulerede resultatopgørelse og balance.

Når vi derefter skal anvende en cash flow-baseret værdiansættelse model, i dette tilfælde

DFC-modellen, så har vi den reformulerede pengestrømsopgørelse i fokus.

Af ovenstående er reformuleringen af den officielle pengestrømopgørelse vigtigt, da vi bruger

pengestrømopgørelsen til udarbejdelse af proforma pengestrømopgørelse i selve DFC analyse.

Hvis vi bruger den officielle pengestrømopgørelse vil der opstår fejl, da disse ikke altid skel-

ner mellem pengestrømme fra driften og finansieringsdelen46.

7.3 Rentabilitetsanalyse

Reformuleringen af de finansielle opgørelser, har klargjort de officielle opgørelser til rentabi-

litetsanalyse og vækstanalysen.

Rentabilitetsanalysen viser hvor IC Companys er 31. december 2012, hvor vi har de seneste

regnskabstal samt afdækker analysen hvad der driver IC Companys nuværende rentabilitet.

Residualoverskuddet som vi senere skal budgetterer frem i tid for at værdiansætte egenkapita-

len, residualoverskuddet bestemmes af forretningen på egenkapitalen og benævnes ROE samt

vækst i investeringerne. 47

For, at vi kan budgetterer, skal vi derfor lave en analyse af det der driver ROE (rentabilitets-

analyse) og hvad der driver væksten (vækstanalysen).

Vi skal i dette afsnit analysere de driver som driver ROE også benævnt de finansielle værdi-

driver.

Rentabilitetsanalysen bliver baseret på den udvidede Dupont model jf. nedenstående figur:

46 Regnskab og værdiansættelse – En praksis tilgang, 3 udgave af Ole Sørensen (side 227 og 228)

47 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen, 3. udgave (side 253)
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Strukturen i Dupont modellen inddeler værdidriverne i tre analyse niveauer, hvor analyse på

niveau 1 er hægtet sammen med overliggende analyse niveauer.

Som det kan ses af figur 9, så tager rentabilitetsanalysen udgangspunkt i egenkapitalforret-

ning, som kan deles op i finansielle og driftsmæssige værdidriver.

Figur 9: Den udvidede Dupont Model. Kilde: http://bg.convdocs.org/docs/index-
169076.html?page=11



39

Finansiel gearing 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

ROE 6,83% 11,06% 24,74% 43,92% 17,16% 34,54%

ROIC 5,79% 8,02% 18,53% 26,31% 7,97% 16,45%

FGEAR 0,29 0,39 0,41 0,69 1,36 1,38

SPREAD 7,96% 8,18% 21,75% 27,21% 9,18% 19,79%

7.3.1 Egenkapitalforretning (ROE)

Egenkapitalforretning også nævnt, ROE, måler årets resultat efter skat i forhold til den gen-

nemsnitlige egenkapital.

Dette nøgletal er således forretningen af de værdier som ejerne har bundet i IC Companys.

Derfor kan man groft sige, at forretningen af egenkapitalen helst skal være højere end, hvad

ejerne ellers kunne have fået ved investering af kapital i banken.

Som det ses af ovenstående figur 10, så er ROE meget svingende på IC Companys fra

2007/08 til 2011/12.

Vi ser bort fra 2012/13 halvsårsregnskabet i denne del, da nøgletal for halvårsregnskabet ikke

giver mening.

Forklaring for, at ROE er steget kraftig i 2009/10 til 44 % skyldes primært, at IC Companys

har slanket deres egenkapital i 2007/08 og 2008/09 ved store udbytter. Derudover kom IC

Companys i 2009/10 ud med et stort resultat efter Skat. Dette giver et stort resultat efter Skat i

forhold til egenkapitalen.

Fra 2009/10 frem til 2011/12 falder ROE. Dette skyldes den omvendte situation som ovenstå-

ende, i det IC Companys i denne periode ikke har udbetalt så meget udbytte og dermed ikke

slanket deres egenkapital, samt deres resultat efter Skat i forhold til deres egenkapital bliver

dermed mindre.

Udsving i ROE påvirkes af ROIC som er afkast på driftsaktiver samt FGEAR som er deres

nettofinansielle gearing.

Vi vil i næste afsnit beskrive udviklingen i ROIC.

Figur 10: ROE, ROIC, FGEAR og SPEAD. Kilde: Egen tilvirkning
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ROIC 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

OG 3,22% 2,41% 5,09% 8,01% 2,57% 5,45%

AOH 1,80 3,33 3,64 3,29 3,11 3,02

ROIC 5,79% 8,02% 18,53% 26,31% 7,97% 16,45%

7.3.2 ROIC (afkast på driftsaktiviter)

ROE afhænger af udviklingen i ROIC, som er afkastet på netto driftsaktiver, som måler hvor

profitabelt IC Companys er til at udbytte sine nettoaktiver, som de har til rådighed.

Jo større ROIC, jo bedre er IC Companys til at udnytte sine nettoaktiver. Udviklingen i ROIC

kan ske på grundlag af 2 underliggende værdidrivere OG der er overskudsgraden som måler

overskud på krones omsætning eller AOH der er drifts aktivernes omsætningshastighed som

måler IC Companys evne til at skabe omsætning i forhold til deres andel af penge som er

bundet i aktiver48.

Udviklingen i ROIC og de underliggende aktiver er vist i nedenstående figur:

Som det ses af ovenstående figur, så følger ROIC udviklingen i vores ROE. Udsving i ROIC

skyldes primært udviklingen i OG, der mod 2009/10 er steget til 8,01 % og efterfølgende frem

til 2011/12 faldet til 2,41 %.

Stigningen i 2009/10 er lige efter, at finanskrisen var på sit højeste. Finanskrisen som har

medført nedgang i IC Companys salg kom uventet og IC Companys har i 2008/09 ikke kunne

nå, at skære tilsvarende i deres omkostninger og medarbejder.

I 2009/10 har IC Companys formået, at skære i omkostningerne og medarbejderne og lavet de

tilpasninger der skulle til i produktionsapparatet, for at kunne være på niveau med omsætnin-

gen.

I 2010/11 begyndte krisen i Europa igen, at blusse op og forbrugernes købekraft minimeres

især i syd Europa, hvilket medført faldende omsætning for IC Companys og da IC Companys

ikke kunne skærer yderligere i omkostningerne, så falder OG frem til 2011/12.

I næste afsnit vil vi dele OG yderligere op for at vurderer, hvorvidt IC Companys generer

overskud fra salg eller fra driftsaktiver.

48 Regnskab og værdiansættelse af Ole Sørensen, 3. udgave (side 254)

Figur 11: ROIC Kilde: Egen tilvirkning
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OGandet -2,77% 0,05% -1,53% 1,11% -0,77% -1,19%

Andet DO -56 2 -60 39 -28 -44

Salg 2.036 3.819 3.925 3.495 3.601 3.737

OGsalg 5,99% 2,36% 6,62% 6,89% 3,33% 6,63%

DOsalg 122 90 260 241 120 248

Salg 2.036 3.819 3.925 3.495 3.601 3.737

7.3.2 OG (overskudsgrad)

Overskudsgraden måler som nævnt tidligere overskuddet på en krones omsætning. Derfor er

OG givet ved driftsoverskuddet (inkl. ikke resultatførte poster) delt med nettoomsætningen.

Vi vil i dette afsnit dekomponere overskudsgraden fra direkte salg, altså hvor vi tager drifts-

overskuddet delt med nettoomsætningen og derefter tager OG andet mod nettoomsætningen,

hvor vi ser på, hvad der udgør andre driftsposter mod nettoomsætningen.

På denne måde, kan vi fjerne og se på de poster, som kan forvrænge billedet af lønsomheden

fra salget.

Figur 12 viser, at det primære overskud kommer fra deres primære salg og ikke andre indtæg-

ter, hvilket er positivt.

Der kunne spås tvivl om IC Companys fremtid hvis deres overskud kom andetsteds fra end

deres kerneaktivitetsområder.

I næste afsnit vil vi beskrive det andet element som påvirker ROIC, nemlig AOH, som er ak-

tivernes omsætningshastighed.

Af figur 11 ses det dog, at denne er meget stabilt igennem perioden hvorfor vi kun kort vil

beskrive denne.

7.3.3 AOH (aktivernes omsætningshastighed)

Aktivernes omsætningshastighed måler som nævnt tidligere IC Companys salg pr. krone som

er investeret i nettodriftsaktiverne.

AOH er meget stabil igennem perioden fra 2007/08 frem til 2011/12 jf. figur.

Det er derfor primært kun OG der påvirker ROIC udsving, vi vil derfor ikke dekomponerer

AOH yderligere, da der ikke er de store udsving.

Vi kunne have dekomponeret AOH yderligere til anlægsaktivernes omsætningshastighed,

omsætningsaktivernes omsætningshastighed og driftsforpligtelsernes omsætningshastighed.

Figur 12: OG dekomponering. Kilde: Egen tilvirkning
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7.4 Risikoanalyse

I de efterfølgende underafsnit til dette afsnit vil IC Companys risiko blive analyseret, dette er

baseret på en analyse af den finansielle risiko, samt den driftsmæssige risiko.

Risikoanalysen vil have en direkte indvirkning på aktionærernes afkastkrav, idet jo større risi-

ko, jo større afkast forventes af aktionærerne.

7.4.1 Driftsmæssige risiko

Den driftsmæssige risiko afhænger af IC Companys driftsaktivitet og investeringsaktivitet.

Den driftsmæssige risiko opstår normalt ved en spredning i ROIC, som der kan dekomponeres

til en spredning i OG og AOH som beskrevet i afsnit 7.3.

Risikoen i overskudsgraden, vil den primære driftsrisiko være, at IC Companys ikke har for-

mået, at omkostningstilpasse sig i forhold til faldende omsætningen.

Hvor hurtigt, at IC Companys kan omkostningstilpasse sig, afhænger i stor grad af, hvilke

omkostninger IC Companys har. Især om det er variable eller faste omkostninger.

Jo større andel IC Companys har af variable omkostninger, jo hurtigere tilpasning vil IC

Companys kunne opnå ved ændring af omsætning.

Igennem vores analyseperiode, har IC Companys i 2008/09 formået, at tilpasse sine omkost-

ninger til den laverer omsætning. Dette ses ved, at IC Companys overskudsgrad er voksende

frem til 2008/09.

Overskudsgraden er derefter faldende, hvilket skyldes, at gældskrisen i Europa var ved, at

blusse op og forbrugernes købekraft var blevet mindre.

Dette ses også, da finanskrisen kom i 2007/08, kunne IC Companys heller nå, at tilpasse sine

omkostninger. Det kan derfor tyde på, at IC Companys ikke hurtigt nok kan tilpasse sine om-

kostninger til ændringerne i omsætningen.

IC Companys har igennem flere årsrapporter i vores analyseperiode en ret stor post, nemlig

andre eksterne omkostninger, denne regnskabspost er ikke specificeret ud i en note, hvorfor vi

ikke kan udlede om det er variable eller faste omkostninger. Det kunne dog tyde på, at det var

faste omkostninger, da deres vareforbrug samt personaleomkostninger må siges, at være vari-

able omkostninger.

IC Companys har ved halvårsrapporten meddelt, at de overvejer, at sælge ejendomme på

Amager som indeholder tomme lagerlokaler. Dette vil være en positiv retning for IC Compa-

nys, da de herved prøver at optimere de faste omkostninger.
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Vi vurderer, at der er positive forventninger til markedet fra 2013/14 jf. vores strategiske ana-

lyse.

Ved siden af dette har IC Companys stadig har megen fokus på omkostninger. Vi vil mene, at

stigningen i OG fremover ikke vil være usandsynlig og vi forventer ikke yderligere fald i OG.

Den anden værdidriver for ROIC er AOH. Et fald i AOH skyldes primært, at salget er falden-

de samtidigt med, at virksomheden har driftsaktiver som er svært, at reducerer.

IC Companys største driftsaktiver er goodwill, grunde og bygninger, varebeholdninger samt

tilgodehavende fra salg.

Det er især lageret som er af væsentlig betydning for IC Companys AOH.

IC Companys har et relativt stort lager, heri kan der være en risiko forbundet hvis omsætnin-

gen falder og IC Companys derved har værdi bundet i lageret, som de ikke kan afsætte.

Det ses i figur 11, at AOH er meget stabilt hen over vores analyse periode, hvorfor vi vurder,

at IC Companys ikke har problemer med at tilpasse deres driftsaktiviteter på en tilfredsstillen-

de måde.

Det skal også understreges, at IC Companys har valgt en strategi der ikke kræver det store

produktionsapparat.

IC Companys har outsourcet alt produktion til underleverandører, dette mindsker den drifts-

mæssige risiko, idet der ingen råvarer eller hjælpematerieler er bundet i lageret. Lageret vil

derfor også være mere omsætteligt.

Udover ovenstående risici med udgangspunkt i OG og AOH vil IC Companys også være på-

virket af efterspørgslen på markedet. Dette har vi også vurderet som en driftsmæssig risiko.

IC Companys har som skrevet tidligere en multibrandstrategi. Ved anvendelse af denne stra-

tegi har IC Companys allerede en risiko spredning. Denne risikospredning er som følge af, at

hvert brands har deres egen markedsstrategi og dermed deres egen målgruppe. Et fald i et

brand vil derfor ikke medfører et betydeligt fald i den samlede omsætning i forhold til hvis IC

Companys havde satset på færre brands.

Vi vurder, at de driftsmæssige risici er et niveau over middel, dette er grundet, at der stadig er

krisetid i Europa, dog er markedet ved at vende. Et andet element til grund for vores klassifi-

kation er, at IC Companys formår, at have en del faste omkostninger og de dermed ikke er

hurtige til omkostningstilpasning.
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Finansiel gearing 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

ROE 6,83% 11,06% 24,74% 43,92% 17,16% 34,54%

ROIC 5,79% 8,02% 18,53% 26,31% 7,97% 16,45%

FGEAR 0,29 0,39 0,41 0,69 1,36 1,38

r -2,17% -0,16% -3,23% -0,90% -1,21% -3,34%

SPREAD 7,96% 8,18% 21,75% 27,21% 9,18% 19,79%

Samlet effekt af finansiel gearing 2,28% 3,17% 8,83% 18,86% 12,48% 27,29%

7.4.2 Finansielle risiko

Den finansielle risiko afhænger af IC Companys finansieringsaktivitet. Den finansielle risiko

afhænger af niveauet af gearing samt spredningen på SPREAD.

Det kan ses af figur 13, at IC Companys finansielle gearing har været faldende fra år 2007/08

frem til 2011/12, hvilket betyder, at IC Companys har færre fremmedfinansiering.

Ligeledes har IC Companys udbytte betaling i 2007/08 samt 2008/09 også indflydelse på den

høje gearing de seneste 2 år.

Den finansielle gearing har været positiv gennem hele vores analyseperiode og har været fal-

dende. Dette har været medvirkende til, at ROE gennem analyseperiode har været over RO-

IC.

Den gæld IC Companys har, er bestående af gæld til kreditorer tilknyttet varehandel, samt

gæld til kreditinstitutter. Yderligere kan gælden til kreditinstitutter deles op i kort og langfri-

stet gældsforpligtelser.

Lang gæld er primært bestående af lån af variabel rente og i DKK valuta, kort gæld er gene-

relt kassekredit i både DKK og fremmed valuta.

Fremmedvaluta, dog ikke EUR er bundet op til terminskontrakter (rente swap), generelt for en

12 måneders periode.

Risikoen forbundet ved disse valuta kontrakter, er hvis den pågældende valuta bliver stærkere

ved indgåelse af nye kontrakter.

Vi vurder valuta risikoen for værende lav, da IC Companys har sikret valutakurs for de næste

12 måneder, samt vurder vi risikoen er lav ved kassekredit i EUR, da DKK er bundet i EUR.

Vi vurder at IC Companys finansielle risiko til værende under middel. Dette er på baggrund af

den valuta risiko IC Companys har indgået med finansielle kontrakter. IC Companys har end-

Figur 13 Finansielle nøgletal. Kilde: Egen tilvirkning
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Budget forudsætninger 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 1. halvår realiseret

Vækst i nettoomsætning -3,66% -2,92% 12,31% -2,71% -3,28%

videre kredit tilsagn på 1.044 mio.kr., hvoraf IC Companys kun har udnyttet 339 mio.kr.49, på

denne baggrund vurdere vi, ved akut likviditetsbehov vil IC Companys kunne trække på deres

kreditter. Det vil dog medføre yderligere omkostninger hvis de benytter kreditmuligheder,

dette forøger dog ikke den finansielle risiko.

7.5 Vækst analyse

Vækstanalysen er et af de vigtigste punkter i en værdiansættelse, især da vi senere under bud-

getteringen skal anvende vækst analysen til budgettering af fremtidige pengestrømme.

Vi skal under vækst analyse også diskutere hvordan væksten skabes hos IC Companys.

Væksten i nettoomsætningen har været negativ frem til 2010/11, hvilket stemmer overens

med, at finanskrisen har gjort, at efterspørgslen er blevet mindre.

I 2010/11 kom væksten op på 12,31 % som primært skyldes, at IC Companys kom ud med 60

nye retail- og franchise butikker50

I 2011/12 var der igen negativ vækst med 2,71 %, dette skyldes primært, at krisen i Europa

igen begyndte at blusse op og efterspørgslen var faldende.

Udviklingen i omsætningen viser, at IC Companys opererer i et meget volatilt marked. Dog

formåede IC Companys så snart marked gik op, at skabe vækst i omsætningen, hvilket

2010/11 viser.

IC Companys skaber generelt deres vækst igennem eksisterende markeder, hvor det især de-

res primære markeder som Skandinavien der vækster hvor Sverige er IC Companys største

markedede.

Når vi analyser væksten er det endvidere vigtigt, at undersøge hvordan væksten er finansieret.

Vækst kan generelt finansieres ved optagelse af lån, aktieemissioner eller selv finansieret

vækst. Selvfinansieret vækst er den sundeste form for vækst, da det er vækst for egne midler

og påvirker derfor ikke vores finansieringsrisiko.

49 Halvårsrappport 2012/13 side 10 af 23

50 Årsrapport for 2010/11 side 3

Figur 14: Omsætningsvækst. Kilde: Egen tilvirkning



46

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

1,10 1,10 1,00 1,14 1,13

11% 25% 44% 17% 35%

12,17% 27,09% 43,92% 19,59% 38,86%

IC Companys 2013E 2014E 2015E

P/E 19,3 13 10,1

Vækst i EPS 13,80% 48,10% 29,10%

EV/EBITDA 8,4 6,7 5,6

EV/Omsætning 0,6 0,59 0,57

H&M 2013E 2014E 2015E

P/E 21,8 19,5 17,5

Vækst i EPS 4,75% 12,10% 11,00%

EV/EBITDA 13,8 12,3 11

EV/Omsætning 2,87 2,59 2,34

Nedenstående figur viser IC Companys egen finansiering, hvor det ses, at IC Companys i høj

grad selv finansierer deres vækst.

7.6 Aktie relaterede nøgletal

Det er relevant ved børsnoterede selskaber, at inddrage aktie relaterede nøgletal, da det ofte er

disse nøgletal som aktionærerne anvender til, at bedømme selskaberne og skille dem ud fra de

andre sammenlignende selskaber.

Vi har udvalgt H&M i forhold til IC Companys for følgende nøgletal og disse er taget fra eks-

terne analyse rapporter fra Euroinvestor.dk som deres vurdering på nøgletal frem til 2015:

Price/Earnings (P/E) er en af de mest anvendte nøgletal ved sammenligning af selskabernes

aktiekurser. Der bliver for både IC Companys og H&M budgetteret med laverer P/E værdier,

hvilket er et udtryk for, at aktionærerne skal betale mindre for en krones overskud i selskaber-

ne.

Lav P/E værdi kan være udtryk for, at begge aktier er for billigt prisfastsat på markedet.

Det kan dog ses af figur 16, at IC Companys P/E værdi er, laverer end H&M, hvilket kan be-

tyde, at IC Companys er billigere prissat end H&M.

Figur 15: Selvfinansiering. Kilde: Egen tilvirkning

Figur 16: Aktierelaterede nøgletal. Kilde: Egen
tilvirkning, tal fra euroinvestor.dk
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Vækst i EPS viser væksten i earnings per share. EPS viser selskabets indtjening per aktie.

Figur 16, viser, at aktionærerne / analytikerne tror på stor vækst i indtjening per aktie i IC

Companys i forhold til H&M.

EV/EBITDA og EV/omsætningen viser den Enterprises Value i forhold til EBITDA og om-

sætningen.

Ved figur 16 ses, at H&M forventes større EV/EBITDA og EV/omsætningen end IC Compa-

nys, Dette skyldes nok primært, at H&M har en større Enterprise Value.

Enterprise Value er selskabets værdi på gældsfri basis og dermed værdien af selskabets opera-

tive aktiver uafhængigt af finansiering og finansielle aktiver51.

Fordelen ved brug af EV værdier er, at de værdiansætter hele selskaber, bedre at sammenligne

selskaber med forskellige finansierings strukturer. Ulempen ved brug af f.eks., EV/EBITDA

er, at EV er på efter Skat basis mens EBITDA er før Skat.

7.7 Del konklusion regnskabsanalysen

En kort opsummering på afsnittet omkring regnskabsanalysen viser, at IC Companys rentabi-

litet viste, at IC Companys egenkapitalforretning er meget svingende igennem vores analyse

periode. I 2009/10 og 2010/11 var egenkapitalforretningen meget høj hvilket skyldes, at IC

Companys havde slanket deres egenkapital og IC Companys i disse år var kommet ud med

gode resultater.

Vi fik endvidere undersøgt i rentabiliteten, at egenkapitalforretningen var afhængig af udvik-

lingen på netto aktivernes omsætningshastighed og nettofinansiel gearing.

Udviklingen i egenkapitalforretningen skyldes primært den underliggende værdidriver; over-

skudsgraden. Overskudsgraden viste, at IC Company i 2009/10 formåede, at lave tilpasninger

af omkostninger efter finanskrisen blussede op. Endvidere viste overskudsgraden, at IC Com-

pany skal til, at tilpasse deres omkostninger igen til en lavere omsætning, da den i 2011/12 var

på 2,41 %.

Risikoanalysen af den driftsmæssige risiko viste, at IC Companys har svært ved at tilpasse

sine omkostninger hurtigt til den svingende efterspørgsel og dermed den ændrede omsætning,

dette kunne skyldes, at IC Companys har en del faste omkostninger.

51 Summer School: Mere avancerede kurs/nøgletal fra Sydbank af Jacob Pedersen, CFA
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IC Companys har dog ved den seneste halvårsrapport meddelt, at de overvejer, at skille sig af

med ejendomme ude på Amager (hovedkontor), som blandt andet indeholder tomme lagerlo-

kaler, dette kan være med til, at nedbringe de faste omkostninger.

Vi vurderede ikke, at IC Company havde en betydelig risiko ved aktivernes omsætningsha-

stighed, da aktivernes omsætningshastighed lå stabilt.

Endvidere har IC Companys ikke et specielt stort produktionsapparat, da IC Companys har

kørt en strategi, hvor de outsourcer, alt produktion til underleverandører.

IC Companys kører en såkaldt multibrandstrategi hvorfor vi ikke anså nogen risiko forbundet

med salgskanaler eller målgruppe, da hver brands har sin egen målgruppe og hvis der er fal-

dende omsætning hos et brand, vil det ikke påvirke den samlede omsætning betydeligt.

Vi fik vurderet, IC Companys finansielle risiko for værende under middel og likviditetsmæs-

sigt vurderede vi, at IC Companys ikke vil have problemer ved akut brug for likvider.

8. Budgettering

Værdiansættelsen bliver beregnet af budgetteringen, som er udarbejdet på bagrund af regn-

skabsanalysen og forventningerne til fremtiden, som den strategiske analyse ligger til grund

for.

Vi har fastlåst, at vi vil værdiansætte aktiekursen pr. 31.12.2012, da dette er seneste udmeldt

halvårsregnskab for 2012/13 og dermed de seneste finansielle officielle data.

Vi har derudover inddraget ledelsens forventninger til fremtiden og vi har budgetteret hvad vi

forventer der er den mest sandsynlige udvikling for IC Companys.

Budgetteringen er foretaget ved en fuld estimering af resultatopgørelsen og balancen.

Når man skal bestemme budgethorisontens længde, så skal man huske på, at værdiansættel-

sesmodellerne er baseret på tilbagediskonteringen af uendelige pengestrømme.

Dette er ikke muligt at gøre praktisk, hvorfor vi har budgetteret indenfor en udvalgt periode,

hvor vi kan udarbejde udtrykkelige budgetter.

Fremtiden er derefter forudsat at de enkelte poster stiger med en konstant vækstrate i termi-

nalperioden. På den måde beskrives en uendelige serie af pengestrømme52.

Det vil sige at terminalperioden begynder når forecast rammer 4 forhold.

Det første forhold er at væksten i salget må falde til en konstant vækstrate.

52 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, side 315
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Det andet forhold er at overskudsgraden må forblive konstant, hvilket betyder sammen salget

(forhold et), at driftsomkostningerne stiger med det samme som salget.

Det tredje forhold er, at omsætningshastigheden forbliver konstant, som sammen med salget

(forhold et), sikre en konstant stigningen i kerne nettodriftsaktiver, så de har samme vækstrate

som salget.

Det sidste og fjerde forhold er at FGEAR må forblive konstant. Denne betingelse sammen

med forhold et og tre, betyder at nettofinansieringsforpligtelser vokser med samme vækstrate

som salget53.

IC Companys er i en utrolig volatil branche, hvilket betyder at brands omsætninger stiger og

falder utroligt meget år til år. Derudover, som nævnt i den strategiske analyse, så forventes

der en negativ udvikling for året 2012/13, men årene derefter er mere positive. Norge er på

vej ind i starten på en højkonjunktur og Sverige, som forventes en nulvækst i 2013 vil endnu

engang komme i økonomisk vækst sammen med Danmark, så vi forventer vækst i budgette-

ringen fra 2013/14 og årene frem.

Vi her derfor valgt en budgetperiode på 4,5 år, så vi kan starte vores budgetperiode med de

nyeste tal som er kommet ud med tallene pr. 31.12.2012. Vi har foretrukket en kortere periode

i stedet for en lang budgetperiode på 8 år, da vores budgettering vil blive alt for usikker og en

endnu kortere budgetperiode vil gøre terminalværdien for væsentlig i forhold til det samlede

budget. Vores budgetperiode vil gå fra 01.01.2013 – 30.06.2017.

8.1 Budgettering af nettoomsætningen i budgetperioden 01.01.2013 – 30.06.2017

Vi har valgt at foretage budgetteringen af nettoomsætningen pr. brand. Vi har indhentet

vækstprocenterne for omsætningen pr. brand tilbage til 07/08. Se figur 1.

53 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, Ole Sørensen, side 315

Figur 17: Vækst i de enkelte brands. Kilde: Egen tilvirkning
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Vores estimat for fremtiden tager udgangspunkt i vores strategiske analyse, ledelsens forvent-

ning til fremtiden og derudover har vi sammenlignet de realiserede tal for første halvår af

2012/13 med første halvår 2011/12. Vi har ligeledes taget ledelsens udmelding pr. brand med

i overvejelserne fra sidste årsrapport.

Da IC Companys bruger multibrandstrategien og kommer med nye kollektioner hver måned,

så rammer de mange forskellige målgrupper samtidigt med, at de formåer at komme med nye

kollektioner og med en lav brand loyalitet, så er IC Companys bedre stillet end mange andre,

da de kan dække et meget bredt modebehov på grund af deres 11 brands. Truslen for nye

konkurrenter er begrænset, da det er utrolig kapitalkrævende at komme ind på markedet og

det svært at stjæle betydelige markedsandele, da deres omsætning er fordelt på 11 brands.

Som nævnt ovenfor og i den strategiske analyse, så forventer Danske Bank at Norge er på vej

ind i en højkonjunktur og Sverige, som er det største marked, vil vækste igen efter et år med

nul vækst, samt at Danmark har en begyndende stigning i privatforbruget. Derfor har vi esti-

meret at IC Companys i 2012/2013 vil have en negativ vækst på 3 %. Vi kan ikke forvente en

højkonjunktur i de 3 vigtigste markeder, Danmark, Sverige og Norge, fra år 2, da de skandi-

naviske lande har problemer med en højarbejdsløshed forbundet med de høje lønninger, hvor-

for mange selskaber outsourcer alt fra produktion til administration. Derfor vil IC Companys

brands i Midmarket- og Premium Contemporary være i en prisklasse hvor køberne befinder

sig, da det er et prisleje mellem luxury brands og Low Market brands. Vores estimat for net-

toomsætningens vækst i % er budgetteret i figur 2.

Figur 18: Estimeret vækst i de enkelte brands. Kilde: Egen tilvirkning
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Jackpot og Cottenfield har vi estimeret med 0 % i vækst, da IC Companys har en salgsproces i

gang.

Man har i 08/09 omkostning optimeret da overskudsgraden var faldet fra 5,45 % til 2,57 %.

I 10/11 var overskudsgraden igen på 5,09 % men faldt til 2,41 % i 2011/12. Så man har valgt

at sælge de 2 svageste brands. De 2 brands har de seneste 5 år haft en gennemsnitsvækst på -

3,8 % og -8,6 %.

De 2 brands Tiger of Sweden og By Malene Birger har de seneste år haft en massiv vækst og

ved en forventet fremgang i de skandinaviske lande, så har vi budgetteret med en forsat frem-

gang.

Peak Performance som står for 25 % af den samlede omsætning, har tidligere haft en stabil

vækstkurve, når man tænker på det volatile marked. Vi har forventninger om at de vil ligge

forholdsvist stabilt de kommende år og derefter først stige væsentligt når højkonjunkturen har

sat sit præg på alle de skandinaviske markeder, da det er et brand som ligger i den dyre ende

af skalaen.

Martinique, Saint Tropez, Soaked in Luxury og InWear har vi forventet, at de vil trække den

samlede omsætning ned til en negativ vækst på 4 % i 2012/13. Dette er fordi vi forventer et

samlet fald og vi har større tiltro til Tiger of Sweden og By Malene Birger, i forhold til de

mange små brands.

Logisk set burde det være de billige brands, som ville få en bedre vækst ved en lavkonjunktur,

men i dette tilfælde er landene på vej ud af en lavkonjunktur og de to brands ligger i et prisle-

je, hvor købere har valgt tøj i deres prisleje frem for de meget eksklusive brands. Derudover

ligger de 2 brands i et prisleje, hvor folk har valgt at købe i det leje, men lidt mindre end før i

tiden. Så man har fået flere nye kunder fremfor dem man har tabt. Grunden til der ikke også er

en stigning i de billigere brands er fordi H&M, samt Zara har taget så stor en del af markedet.

Fra 2013/14 forventer vi at de billigere brands vil stige og falde med store udsving som de

historisk har gjort, da de brands rammer moden meget det ene år og mindre året efter. Vi for-

venter dog at InWear vil stige mest de kommende år, da de har fået nye chefdesignere som

hedder Christine Juul Pedersen indtil videre har gjort at deres tøj har fået en god omtale54.

Som man kan se af figur 19, så forventer vi at den volatile udvikling i branchen vil forsætte.

54
http://www.elle.dk/Mode/Nyheder/2013/Februar/Lene-Borggaard-forlader-inwear-nyt-designteam-

2013.aspx
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8.2 Budgettering af OG & AOH i budgetperioden 01.01.2013 – 30.06.2017

Aktivernes omsætningshastighed har efter de realiseret tal ligget på et meget stabilt niveau fra

2008/09 på 3,05 til 2011/12 til 3,09. Der var et lille udsving i 2010/11 hvor den var på 3,37.

Derfor har vi vurderet at AOH vil forblive stabil, dog vil OG vækste fra 2013/14, hvor vi har

vurderet at privatforbruget vil stige, da landene vil komme ind i og tilnærme sig en økono-

misk højkonjunktur, som medfører at forbrugerne får et større rådighedsbeløb. Dette betyder

at OG stiger.

Det er vurderet at ledelsen vil forsætte med at investerer for at komme tilbage og vende situa-

tionen, så de kan få stjålet markedsandele fra konkurrenterne og vækste igen, hvilket påvirker

AOH i en positiv retning.

Overskudsgraden lå på 5 % i 2008/09 og steg så 17 % og faldt derefter til 11 % og endte på 5

% i 2011/12. Dette betyder så at da nettoomsætningen er vurderet til at stige, efter det estime-

rede år 2012/13, så vil OG minimum stige tilsvarende, da IC Companys stadig har fokus på

omkostning optimering. Vi har budgetteret med en stabil overskudsgrad, da vi mener at de har

skåret så meget ned på deres omkostninger som har været muligt. Et salg af Jackpot og Cot-

tenfield, vil ændre dette, men inden det er sket, så har vi valgt ikke at inddrage denne beslut-

ning i budgetteringen. Vores endelige estimerede budget er som vist i figur 20.

Figur 19: Budget forudsætninger. Kilde: Egen tilvirkning

Figur 20: Budget forudsætninger. Kilde: Egen tilvirkning
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9. Værdiansættelse
Vi har nu foretaget de bagvedliggende analyser af IC Companys, så vi kan påbegynde selve

værdiansættelsen af IC Companys, som ender ud i en beregning af hvad aktiekursen burde

være den 31.12.2012 ifølge af vores beregninger og forudsætninger.

Da vi har valgt at værdiansætte IC Companys pr. 31.12.2012, så vil vi bruge halvårsregnska-

bet som vores primo værdier og 30.06.2017 vil være vores primo i terminalperioden i DCF-

modellen (figur 1). Terminalværdien beregnes som de uendelig fremtidige pengestrømme fra

30.06.2017 og frem. I følgende afsnit vil vi estimere det vægtet gennemsnitlig kapitalomkost-

ning (WACC), kapitalstrukturen, den risikofrie rente, Beta værdi, forventet markedsafkast og

risikotillæg, samt skat.

Figur 21: DCF-Modellen. Kilde: dagligmail.dk
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9.1 Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)
Da man i DCF-modellen tilbagekontere det frie cash flow for at finde nutidsværdien, så skal

vi have beregnet de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). De vægtede gen-

nemsnitlige kapitalomkostninger er det minimumsafkastkrav som investorerne har. Det vil

sige det forhold mellem IC Companys ejere, aktionærer, samt långivere har i afkastkrav.

WACC er givet ved vægten mellem markedsværdien af virksomheden, markedsværdien af

egenkapitalen samt markedsværdien af de nettofinansielle forpligtelser. Den beregnes jf. figur

2.
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Figur 22: WACC beregning. Kilde. Egen tilvirkning

E/V = Egenkapitalværdien

Re = Aktionærenes afkastkrav

D/V = Gældsrenten

Rd., efter skat = Lånegivernes afkastkrav efter skat

9.2 Estimering af kapitalstruktur (E/V, D/V)
Kapitalstrukturen er forholdet mellem egenkapitalen og gældsandelen. Kapitalstrukturen skal

estimeres af markedsværdier. Vi har vurderet at det er mest korrekt at estimere kapitalstruktu-

ren ud fra den gennemsnitlige kapitalstruktur fra vores givne tal tilbage til 2007/08. Vores

kapitalstruktur er der skønnet som 64 % egenkapital og 36 % forpligtelser i alt, da vi forventer

at der ikke vil ske nogen opkøb af mærker de kommende år og man ikke vil uddele usædvan-

lig store udbytter. Vores skøn ses jf. figur 3.

Figur 23: Kapitalstruktur. Kilde: Egen tilvirkning
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9.3 Estimering af ejernes afkastkrav
Ejernes afkastkrav består af tre komponenter. Den risikofrie rente, Betaværdien og den for-

ventede markedsafkast. Dette giver samlet det afkastkrav som ejer forventer i forhold til at

investere i selskabet.

9.4 Estimering af risikofrie rente
Den risikofrie rente er det som svarer til en risikofri investering. Ifølge SKAT, anbefaler FSR

at man fastsætter den risikofrie rente på et 10 årigt statsobligation55. Vi har tjekket Nasdaq og

fundet en 10 årig statsobligation til 3 % jf. Bilag 2. Vi valgte denne obligation da det var den

tætteste på kurs 100. De andre som var nyere lå med en rente på 7 %, hvilket vi fandt uhold-

bart.

9.5 Estimering af markedsafkast
Markedsafkast er det afkast som ejer som minimum forventer ved at sætte sine investeringer i

den pågældende aktie eller anden investering. Det betyder at markedsniveauet på afkast ligger

på x-antal % som ejer er sikret hvis han/hun går til andre aktier. Jf. års nyt fra Deloitte56, så

anbefaler de en markedsrisikorente på 5 %. Derudover skal der tillægges et krisetillæg på 2

%, da markedsrisikopræmien er højere end normalt, da de risikofrie renter er lavere end nor-

malt. Vi har derfor valgt at bruge et markedsafkast på 7 %.

9.6 Estimering af Betaværdi
Betaværdi bevidner om aktiekursen er mere eller mindre volatil end det samlede aktiemarked.

Værdien viser hvor kursfølsom IC Companys har været i forhold til udviklingen i det generel-

le marked. En Betaværdi på 1, betyder at aktien følger markedsporteføljen. Hvis den er højere

end 1, så er den mere følsom (har større udsving) end markedsporteføljen. Så det betyder at

hvis en aktie har en betaværdi på 1,5, så er aktien 50 % mere følsom en den totale markeds-

portefølje. Hvis den derimod er mindre end 1 er den så mindre følsom end markedsporteføl-

jen57.

55 http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=1813218&vId=208529
56 Bilag 3

57 http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx
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Vi har undersøgt IC Companys aktie i forhold til markedsporteføljens. Den har været mere

svingende end markedsporteføljen gennem de sidste 60 måneder, hvorfor vi ved at den skal

være over 1. Vi har valgt at estimere en fremtidig betaværdi på 1,358, da Reuters har analyse-

ret sig frem til den og vi har vurderet at værdien er taget 3 måneder efter vores slutdato

31.12.2013.

9.7 Estimering af markedsrisikopræmien

Forskellen mellem markedsafkastet og den risikofrie rente er markedsrisikopræmien. Præmi-

en estimeret til 4 % svarende til forskellen mellem vores estimerede markedsafkast på 7 % og

vores estimerede risikofrie rente på 3 %.

9.8 Estimeret skat

Vi har estimeret skatten til 25 % da selskabsskatten ikke er nedsat til 22 % endnu.

9.9 Beregning af Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC)

Vi har nu estimeret de forskellige faktorer som påvirker vores formel så vi kan beregne vores

WACC. Vi har beregnet ejernes afkastkrav (Re) til 12,10 % og investors afkastkrav (Rd) efter

skat til 5,25 % og en kapitalstruktur som er estimeret ved egenkapitalandelen (E/V) på 64 %

og Gældsrenten (D/V) på 36 %. WACC er derfor estimeret til 9,63 %.

9.10 Værdiansættelse af IC Companys A/S pr. 31.12.2012

Efter ovenstående estimering af WACC kan vi foretage værdiansættelsen af IC Companys A/S pr.

31.12.2012.

58 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=IC.CO
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Figur 24: Værdiansættelse af IC Companys. Kilde: Egen tilvirkning

På baggrund af vores strategiske-, regnskabsmæssige analyse, budgettering samt vores esti-

meret gennemsnitlige kapitalomkostninger og DCF-modellen er vi kommet frem til en mar-

kedsværdi af IC Companys A/S pr 31.12.2012 på 2.053 mio.kr., hvilket ender ud med en ak-

tiekurs på 121,17 kr.

9.11 Følsomhedsanalyse

Da mange af de foretagne valg og budgetteringer som vi bruger som input til værdiansættel-

sen bygger på er estimater og dermed meget usikre. Det er derfor relevant, at kigge på føl-

somheden i eventuelle ændringer til budgetteringen og virkningen på aktiekursen.

Der er generelt 4 væsentlige faktorer som har en direkte indvirkning på aktiekursen; væksten i

terminalperioden, beta værdi, omsætningsvækst samt selve kapitalstruturen.

Vi har i dette afsnit valgt at lave 2 scenarioer, best- og worst case scenarioer hvor vi har regu-

leret på væksten i omsætninger og omkostninger i vores budget periode samt terminalværdi.

Vi har ikke i vores scenarioer valgt, at ændrer på beta værdi eller kapitalstrutur, dette vil dog

også have en betydning for aktiekursen ved ændring af disse.
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Budget forudsætninger 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 1. halvår realiseret E 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 Terminalværdi

Vækst i nettoomsætning -4% -3% 12% -3% -3% 0% 3% 5% 6% 7% 3%

Vækst i AOH 8% 0% 11% -8% -46% 1% 5% 6% 7% 10% 3%

Vækst i NDA -11% -6% 9% 4% -6% 2% 4% 6% 6% 9% 3%

Vækst i OG -53% 212% -36% -53% 34% 37% 29% 67% -47% 25% 3%

Vækst i DO 30% 203% -29% -54% -29% -29% 146% 75% -43% 34% 3%

Budgetteret frit cash flow 2011/12 2012/13 1. halvår realiseret E 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 Terminal
Omsætning 3.819 2.036 3.819 3.934 4.130 4.378 4.685 4.825

Totalindkomst fra driften (DO) 202 144 267 354 620 350 468 497

Nettodriftsaktiver 1.308 1.226 1.230 1.205 1.194 1.183 1.151 1.185

Frit cash-flow (FCF) 47 139 140 380 633 363 503 464

WACC 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 TV

Diskonteringsfaktor 0,955 0,871 0,795 0,725 0,661 15,094

Nutidsværdi, FCF 134,17 331,00 503,35 263,00 332,35 4.635,76

NFF 303

Markedsværdi EK - DKK 5.897 0,747748058

Antal Aktier 17

Kursværdi pr. aktie 348,09

Aktiekapital

17

WACC 9,63%

Officiel kurs 134,00 214,09

Best scenario

I Best case, har vi troen på, at markedet vender hurtigere end forventet og forbrugernes efter-

førsel vokser kraftigt.

Vi har derfor sat terminal værdi i væksten til 3 % og budgetteret vækst i 2012/13 på 0 %,

2013/14 på 3 %, 2014/15 på 5 %, 2015/16 på 6 % og 2016/17 på 7 % jf. nedenstående figur:

Og vores frie cash flow vil efterfølgende være som følgende:

Ændringen i vores terminal værdi og vores budgettering af omsætning i vores budgetperiode

fås følgende værdiansættelse af IC Companys jf. nedenstående figur:

Figur 25: Budget forudsætninger. Kilde: Egen tilvirkning

Figur 26: Frit cash flow. Kilde: Egen tilvirkning

Figur 27: Værdiansættelse af IC Companys. Kilde: Egen tilvirkning
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Budget forudsætninger 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 1. halvår realiseret E 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 Terminalværdi

Vækst i nettoomsætning -4% -3% 12% -3% -3% -3% -2% 2% -3% 1% 2%

Vækst i AOH 8% 0% 11% -8% -46% -5% 2% 3% 1% 1% 2%

Vækst i NDA -11% -6% 9% 4% -6% -3% -4% 6% -6% 12% 2%

Vækst i OG -53% 212% -36% -53% 34% -80% 400% -40% 67% -80% 3%

Vækst i DO 30% 203% -29% -54% -29% -29% 30% -39% 62% -80% 2%

Budgetteret frit cash flow 2011/12 2012/13 1. halvår realiseret E 2012/13 E2013/14 E2014/15 E2015/16 E2016/17 Terminal
Omsætning 3.819 2.036 3.705 3.630 3.703 3.592 3.628 3.700

Totalindkomst fra driften (DO) 202 144 37 182 111 180 36 38

Nettodriftsaktiver 1.308 1.226 1.230 1.255 1.243 1.194 1.194 1.218

Frit cash-flow (FCF) 47 139 140 163 127 235 38 16

Det kan ses af ovenstående ved Best scenario fås en markedsværdi på 5.897 mio.kr., fordelt

ud på 17 mio. aktier fås en kurs på 348

Worst case

I worst case, har vi vurderet, at det vil tage længere tid for markedet, at vende og efterspørgs-

len vil være svingende samt lidt faldende.

Vi har valgt, at budgetterer med en terminal værdi på 2 % og budgettering af omsætningen i

budget perioden er som følgende; 2012/13 på -3 %, 2013/14 på -2 %, 2014/15 på 2 %,

2015/16 på -3 % og til slut 2016/17 på 1 %.

Budgetforudsætninger jf. nedenstående figur:

Vores frie cash flow jf. nedenstående figur:

Af ovenstående ændringer fås herved jf. nedenstående figur følgende værdiansættelse af IC

Companys:

Figur 28: Budget forudsætninger. Kilde: Egen tilvirkning

Figur 29: Frit cash flow. Kilde: Egen tilvirkning
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WACC 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 TV

Diskonteringsfaktor 0,955 0,871 0,795 0,725 0,661 13,115

Nutidsværdi, FCF 134,17 141,66 101,06 170,44 24,83 135,04

NFF 303

Markedsværdi EK - DKK 404 0,190949025

Antal Aktier 17

Kursværdi pr. aktie 23,86

Aktiekapital

17

WACC 9,63%

Officiel kurs 134,00 -110,14

Det kan ses af ovenstående, ved Best scenario fås en markedsværdi på 404 mio.kr., fordelt ud

på 17 mio. aktier fås en kurs på 23,86 kr.

Figur 30: Værdiansættelse af IC Companys. Kilde: Egen tilvirkning
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10. Konklusion

Formålet med denne opgave har været, at besvarer vores problemformulering som lød som

følgende:

Værdiansættelse af en IC Companys aktie pr. 31. december 2012, hvordan forholder værdi-

ansættelsen sig i forhold til børskursen?

For at vi kunne lave en besvarelse ovenstående problemformulering, har vi beskrevet en stra-

tegisk analyse og regnskabsanalyse af IC Companys som har været input til vores forslag til

budgettering og værdiansættelse.

Output fra vores værdiansættelse vil være besvarelsen af ovenstående problemformulering.

IC Companys aktie er beregnet til kr. 121,2 pr. 31. december 2012 mens den officielle aktie-

kurs pr. 31. december 2012 var på kr. 134, hvorfor aktien pr. 31. december 2012 var overvur-

deret og vores vurdering er, at aktien burde handles til kr. 121,2.

De nedenstående afsnitte vil indeholde en konklusion på de tre centrale områder som denne

opgave har beskæftiget sig med; strategiske analyse, regnskabsanalyse og værdiansættelsen.

10.1 Konklusion strategiske analyse

Den strategiske analyse har ved SWOT-analysen vist, at multibrandstrategien som IC Com-

panys er opbygget efter, er klar den stærkeste styrke.

Multibrandstrategien gør, at IC Companys har forskellige målgrupper og segmenteringer for

hver brands. Dermed kan IC Companys sprede sin risiko og er derfor ikke været afhængig af

hver enkelt målgruppe. Dog er der enkelte brands, som er så store, at IC Companys er af-

hængig af dem, såsom Peak Performance.

Multibrandstrategien medfører dog begrænset stordriftsfordele på de områder som hver brand

selv er ansvarlig for, såsom markedsføring.

IC Companys portefølje er bestående af 11 brands, hvoraf 2 brands er i en salgsproces. De 11

brands befinder sig alle i mellem – og højpris segmentet.

Ved at IC Company har sat 2 brands i en salgsproces viser, at de stadig har høj fokus på ren-

tabilitet, vækst og omkostningsfokusering, hvilket er vurderet som en klar styrke for IC Com-

panys.

IC Companys hovedmarked er Skandinavien hvor Sverige er det største marked.
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IC Companys har generelt kun forøget vækst på allerede eksisterende markeder og ikke haft

den store ekspansion i nye markeder.

Finanskrisen har påvirket disse markeder merkant de seneste år. Privatforbruget er påvirket

kraftigt og tøj er generelt et meget indkomstelastisk varer så derfor påvirker det også IC

Companys afsætning på disse markeder. Derfor er IC Companys meget konjunktur afhængig,

hvilket er en trussel for IC Companys.

Kina og Rusland er to store markeder som IC Companys endnu ikke har indtaget. Finanskri-

sen har dog også ramt disse markeder, men den fremtidig vækst i privatforbrug i Kina forven-

tes at stige merkant.

Dog kan den store vækst i privatforbrug i Kina også være en trussel for IC Companys, da de

har størstedelen af deres underleverandører i Kina og de dermed kan presse priserne.

Vi har også vurderet, at e-handel kan være et nyt marked for IC Companys, da de ikke har den

store indsats mod e-handel endnu. Dog skal IC Companys vurdere hvorvidt e-handel vil være

en rentabel løsning for dem.

10.2 Konklusion på regnskabsanalysen

IC Companys har haft en meget svingende egenkapitalforretning der primært skyldes at IC

Companys 2008/09 og 2009/10 har udbetalt store udbytter og dermed slanket deres egenkapi-

tal.

Overskudsgraden viste, at IC Companys har svært ved at tilpasse omkostningerne til et fal-

dende marked. I 2009/10 formåede IC Companys, at tilpasse deres omkostninger efter finans-

krisen, altså et år efter finanskrisen for alvor har blusset op.

IC Companys anvender underleverandører, derfor vurdere vi at IC Companys ikke har et spe-

cielt stort produktionsapparat og dermed ikke binder råvarer og hjælpematerialer i lager. IC

Companys lager er derfor primært færdige fremstillende varer, som vil være let omsættelige.

Vi vurder derfor ikke, at IC Companys har en driftsrisiko ved varelageret.

IC Companys kører en såkaldt multibrandstrategi, hvilket gør at IC Companys har en spred-

ning på deres omsætning og IC Companys er derfor ikke direkte afhængig af en målgruppe /

brands.
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Den samlede risiko for IC Companys er vurderet til værende middel. Dette er begrundet i at

IC Companys er meget eksponeret for konjunktur ændringer, dog vurder vi, at IC Companys

ikke vil have nogen problemer med likviditet ved et akut likviditetsbehov.

10.3 Konklusion på værdiansættelsen

Som input til den senere værdiansættelse, har vi foretaget under regnskabsanalyse en budget-

tering af det forventede fremtidig indtjening i IC Companys.

Denne indtjening er det første år påvirket af gældskrisen i Europa der har gjort efterspørgslen

mindre der er Derfor er der budgetteret med en faldende omsætning.

Vi vurder dog markedet vil vende og efterspørgslen vil komme tilbage hvorfor de efterføl-

gende vil være mere positive.

Vi har fastsat en WACC på 9,63 % til brug for værdiansættelsen. Vi har estimeret aktiekursen

efter DCF modellen til kr. 121,2.

Følgende faktorer havde en væsentlig indflydelse på aktiekursen; Betaværdi, risikofri rente,

forventet markedsafkast, markedsrisiko præmie, Skat og ændring i kapitalstruktur. Vi har for

de anførte kritiske faktorer foretaget os nogle antagelser som vi har argumenteret for i det

pågældende afsnit.

I en Best og worst case scenarie analyse har vi vist hvor følsom aktiekursen er ved ændring af

budgetteringen af fremtidige pengestrømme. Ved Best scenarie havde vi en aktiekurs på kr.

348,1 og i worst case scenarie på kr. 24.
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Reformuleret balance (mio. DKK) 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Driftsaktiver

Goodwill 209 205 199 194 179 198 201

Software og IT systemer 53 49 29 21 22 31 24

Varemærkerettigheder 0 0 0 0 0 0 0

Lejerettigheder 18 18 21 20 20 23 21

IT systemer under udvikling 2 10 14 14 0 1 0

Materielle aktiver 326 338 376 408 419 424 409

Udskudt skatteaktiv 79 64 99 100 129 124 137

Varebeholdninger 539 529 557 429 440 532 466

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 428 392 358 262 258 297 267

Tilgodehavender fra moderselskabet 44 35 35 30 48 2 3

Andre tilgodehavender 58 137 45 113 61 35 54

Periodeafgrænsningsposter 104 109 107 105 92 109 98

Likvide beholdninger og kortfristede indeståender 42 83 54 72 82 132 145

Driftsaktiver i alt 1.900 1.967 1.893 1.768 1.749 1.907 1.825

Driftsforpligtelser

Hensatte forpl igtelser 6 7 0 2 11 0 0

Udskudt skatteforpl igtelse 49 52 56 48 39 45 29

Leverandørgæld 345 397 349 355 292 314 297

Skyldig selskabsskat 48 19 10 12 64 45 39

Anden gæld 358 324 354 318 250 278 210

Driftsforpligtelser i alt 805 799 769 734 656 682 575

Netto driftsaktiver (NDA) 1.095 1.169 1.123 1.033 1.094 1.225 1.250

Finansielle aktiver

Andre langfristede finansiel le aktiver 40 40 34 36 35 26 24

Finansielle aktiver i alt 40 40 34 36 35 26 24

Finansielle forpligtelser

Ansvarligt lån fra moderselskab 102 204 231 182 452 609 540

Rentebærende gældsforpligtelser

Andre langfristet forpl igtelser 140 140 140 140 168 168 168

Finansielle forpligtelser i alt 242 344 371 322 620 777 708

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -202 -303 -337 -286 -585 -751 -683

Minoritetsinteresser 4 2 4 14 14 9 7

Egenkapital 894 865 787 747 509 474 567

12. Bilag

Bilag 1: Reformuleret balance:
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Reformuleret resultatopgørelse (mio. DKK) 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Driftssoverskud fra salg

Nettoomsætning 2.035,5 3.819,1 3.925,4 3.495,3 3.600,6 3737,2

Vareforbrug -857,7 -1.664,8 -1.603,8 -1.370,9 -1.464,7 -1478,4

Bruttofortjeneste 1.177,8 2.154,3 2.321,6 2.124,4 2.135,9 2.258,8

Personaleomkostninger -454,5 -999,7 -1.016,4 -927,0 -928,1 -931,2

Af- og nedskrivninger -509,4 -128,7 -125,0 -129,6 -146,7 -112,8

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

Andre gevinster og tab -53,9 10,8 8,5 0,0 10,5 5,5

Driftsoverskud fra salg (før skat) 160,3 130,4 321,3 282,6 162,1 349,3

Skat af årets resultat -38,4 -40,3 -61,6 -41,6 -42,1 -101

Årets resultat 121,9 90,1 259,7 241,0 120,0 247,9

Andet driftsoverskud

Resultat af joint ventures 0 0 0 0 0 0

Dagsværdiregulering af visse sikringsintrumenter 0 0 0 0 0 0

Andet driftsoverskud i alt (før skat) 0 0 0 0 0 0

Skat på andet driftsoverskud 0 0 0 0 0 0

Andet driftsoverskud i alt 0 0 0 0 0 0

Ikke resultatførte driftsposter

Valutakursreguleringer Datterselskaber 0 -14,7 -30,5 54,3 -58,4 -13,2

Valutakursreguleringer I/C-lån 0 25,5 27 0 0 0

Dagsværdireguleringer, gevinster på finansielle instrumenter 0 56,4 2 57,7 25,8 5,9

Dagsværdireguleringer, tab på finansielle instrumenter 0 -37,9 -68,2 -57,3 -0,3 -38,2

Anden totalindkomst i alt -56,4 0 0 0 0 0

Skat af anden totalindkomst 0 -27,5 9,8 -15,9 5,3 1,1

Ikke resultatførte driftsposter -56,40 1,80 -59,90 38,80 -27,60 -44,40

Totalindkomst fra driften (DO) 66 92 200 280 92 204

Finansielle poster

Finansielle indtægter 4 36 7 14 32 13

Finansielle omkostninger -12 -36 -21 -19 -42 -45

Netto finansielle poster før skat -7 -1 -13 -5 -11 -32

Skatteeffekt heraf 2 0 3 1 3 8

Netto finansielle poster efter skat (NFO) -5 -1 -10 -4 -8 -24

Koncernresultat 60 91 190 276 84 180

Minoritetsinteressers andel af koncernresultat 4 1 4 6 8 5

Totalindkomst 64 93 193 282 92 185

Bilag 2: Refomuleret resultatopgørelse
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Reformuleret egenkapital 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Bevægelser på egenkapitalen

Egenkapital pr. 1/7 828,60 738,60 733,30 495,60 465,00 559,50 578

Transaktioner med ejere

Aktiebaseret vederlæggelse 3,7 7,7 7,7 5,3 3,50 6,20 6

Transaktioner med ejere 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0

Udbetalt udbytte -24,3 -73,8 -69,70 0,0 -66,00 -70,00 -67,7

Udnyttelse af aktieoptioner 0,0 0,0 3,00 0,0 0,00 26,40 24,2

Minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0

Køb af egne aktier 0,0 0,0 -13,00 -10,6 -13,10 -237,80 -225,5

Andre transaktioner med aktionærer 0,0 0,0 -105,00 0,0 0,00 0,00 0

Nettodividende -20,6 -66,1 -177,00 -5,3 -75,60 -275,20 -263,00

Totalindkomst

Årets resultat 112,60 88,10 242,60 229,70 101,50 218,70 235

Valutakursreguleringer Datterselskaber 0,0 -14,7 -30,50 54,3 -58,40 -13,20 -2,1

Valutakursreguleringer I/C-lån 0,0 25,5 27,00 0,0 0,00 0,00 0

Dagsværdireguleringer, gevinster på finansielle instrumenter 0,0 56,4 2,00 57,7 25,80 5,90 3,2

Dagsværdireguleringer, tab på finansielle instrumenter 0,0 -37,9 -68,20 -57,3 -0,30 -38,20 -9,6

Overførsel til resultatopgørelsen af gevinster på finansielle instrumenter 0,0 -2,0 -57,70 -25,8 -5,90 -3,20 -2,7

Overførsel til resultatopgørelsen af tab på finansielle instrumenter 0,0 68,2 57,30 0,3 38,20 9,60 28,1

Anden totalindkomst i alt -56,4 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0

Skat af anden totalindkomst 0,0 -27,5 9,80 -15,9 5,30 1,1 -7,4

Totalindkomst -56,4 68,0 -60,3 13,3 4,7 -38,0 9,5

Egenkapital pr. 31/12 864,2 828,6 738,6 733,3 495,6 465,0 559,5

Resultatopgørelse (mio. DKK) 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsætning 2.035,5 3.819,1 3.925,4 3.495,3 3.600,6 3737,2

Vareforbrug -857,7 -1.664,8 -1.603,8 -1.370,9 -1.464,7 -1478,4

Bruttofortjeneste 1.177,8 2.154,3 2.321,6 2.124,4 2.135,9 2.258,8

Personaleomkostninger -454,5 -999,7 -1.016,4 -927,0 -928,1 -931,2

Af- og nedskrivninger -509,4 -128,7 -125,0 -129,6 -146,7 -112,8

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

Andre gevinster og tab -53,9 10,8 8,5 0,0 10,5 5,5

Resultat af primær drift (EBIT) 160,3 130,4 321,3 282,6 162,1 349,3

Finansiel le indtægter 4,4 35,7 7,4 ½ 31,5 13,2

Finansiel le omkostninger -11,7 -36,4 -20,8 -18,9 -42,3 -45,1

Resultat før skat 153,0 129,7 307,9 263,7 151,3 317,4

Skat af årets resultat -38,4 -40,3 -61,6 -41,6 -42,1 -93,4

Årets resultat 114,6 89,4 246,3 222,1 109,2 224,0

Effektiv skatteprocent 31,07 31,07 20,01 15,78 27,83 29,43

Bilag 3: Reformulering af egenkapitalopgørelsen:

Bilag 4: Officiel resultatopgørelse
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Aktiver 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Langfristede aktiver

Goodwil l 209,10 205,10 199,40 194,30 178,80 198,20 201

Software og IT systemer 53,10 48,50 28,60 21,40 21,50 30,50 24

Varemærkerettigheder 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,20 0,2

Lejerettigheder 17,80 17,50 20,50 19,60 19,80 22,50 20,6

IT systemer under udvikling 1,70 9,50 13,80 13,60 0,00 1,00 0

Immaterielle anlægsaktiver i alt 281,70 280,60 262,40 249,00 220,20 252,40 245,80

Grunde og bygninger 151,40 151,70 155,00 161,50 167,30 174,60 177,6

Indretning af lejede lokaler 90,10 97,70 118,00 132,50 124,50 108,00 100,2

Driftsmateriel og inventar 79,60 86,00 96,60 106,90 119,60 129,80 122,8

Materielle aktiver under opførelse 5,30 2,50 5,90 7,50 7,70 11,50 8,2

Materielle aktier 326,40 337,90 375,50 408,40 419,10 423,90 408,80

Finansielle aktiver 40,40 40,30 33,80 36,00 35,40 25,60 24,4

Udskudte skatteaktiver 79,40 64,10 99,00 99,90 129,00 123,90 137,1

Andre langfristede aktiver 119,80 104,40 132,80 135,90 164,40 149,50 161,50

Langfristede aktiver i alt 727,90 722,90 770,70 793,30 803,70 825,80 816,10

Kortfristede aktiver

Varebeholdninger 538,50 528,50 556,50 428,70 439,60 532,40 466,4

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 427,80 391,90 358,00 262,10 257,60 296,70 266,6

Tilgodehavender fra moderselskabet 43,70 34,80 35,20 30,20 48,30 1,60 3,1

Andre ti lgodehavender 57,50 137,40 45,40 112,90 61,20 35,00 54,3

Periodeafgrænsningsposter 103,70 109,40 106,80 104,70 92,10 108,80 97,9

Likvide beholdninger og kortfristede indeståender 41,50 82,60 53,80 71,90 82,20 132,00 144,9

Omsætningsaktiver i alt 1.212,70 1.284,60 1.155,70 1.010,50 981,00 1.106,50 1.033,20

Aktiver i alt 1.940,60 2.007,50 1.926,40 1.803,80 1.784,70 1.932,30 1.849,30

Passiver

Passiver 2012/13 - halvårsregnskab 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

Egenkapital

Selskabskapital 169,4 169,4 169,4 169,4 169,40 179,20 183,9

Reserve for sikringstransaktioner -43,9 15,9 -47,7 2,4 21,20 -22,10 -4,7

Reserve for valutakursregulering -32,7 -36,1 -40,6 -30,4 -62,50 -23,90 -10,7

Overført resultat 771,5 679,5 657,5 591,9 367,50 331,80 391

Moderselskabets aktionærers andel af egenkapitalen 864,3 828,7 738,6 733,3 495,60 465,00 559,50

Minoritetsinteresser 3,7 1,9 4,1 13,9 13,50 8,50 7,1

Egenkapital i alt 868,0 830,6 742,7 747,2 509,10 473,50 566,60

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Pensionsforpl igtelser 11,9 12,9 5,8 6,9 4,60 5,70 5,1

Udskudt skatteforpl igtelse 48,9 52,2 56,3 47,5 39,30 44,90 29

Hensatte forpligtelser 5,7 7,1 0,0 2,2 10,90 0,00 0

Anden gældsforplitelser 25,5 34,6 44,0 0,0 0,00 0,00 0

Gældsforpligtelser ti l kreditinstitutter 140,0 140,0 140,0 140,0 168,00 168,00 168

Langfristede forpligtelser i alt 232,0 246,8 246,1 196,6 222,80 218,60 202,10

Kortfristede forpligtelser

Gældsforpligtelser ti l kreditinstitutter 90,0 190,7 224,7 175,3 447,30 603,00 534,5

Leverandørgæld 345,2 396,5 348,9 354,8 291,70 313,80 296,8

Selskabsskat 47,5 19,0 10,2 12,3 63,70 45,40 38,9

Andre gældsforplitelser 357,9 323,9 353,8 317,6 250,10 278,00 210,4

Kortfristede forpligtelser i alt 840,6 930,1 937,6 860,0 1.052,80 1.240,20 1.080,60

Forpligtelser i alt 1.072,6 1.176,9 1.183,7 1.056,6 1.275,60 1.458,80 1.282,70

Passiver i alt 1.940,6 2.007,5 1.926,4 1.803,8 1.784,70 1.932,30 1.849,30

Bilag 5: Officiel balance
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Bilag 6: Statsobligation

Bilag 7: Halvsårsregnskab 31.12.2012
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Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2012/13                                                                            København, den 5. februar 2013 

IC Companys • Selskabsmeddelelse nr. 3/2013  • side 1 af 23

I 1. halvår realiseredes stigende bruttomargin og forbedret resultat af primær drift.  Ledelsen har 
vedtaget ændringer i brandportefølje, organisationsstruktur og koncernledelsens ansvarsområder.  

Koncernen realiserede i 1. halvår 2012/13 en nettoomsætning på 2.036 mio. DKK, hvilket som forventet var 3% 
mindre end sidste år. Koncernens bruttomargin blev forbedret med 1,4%-point. Resultat af primær drift blev 160 mio. 
DKK, hvilket svarer til en fremgang på 10%. Samlet set blev halvåret realiseret i overensstemmelse med forventnin-
gerne. Nye strategiske tiltag til understøttelse af omsætningsvækst og forbedret indtjening igangsættes.

• Premium-segmentet øgede omsætningen med 1% til 1.136 mio. DKK (1.121 mio. DKK). Tiger of Sweden øgede 
omsætningen og Peak Performance gik som ventet tilbage. Indtjeningen i segmentet udgjorde 143 mio. DKK (147 
mio. DKK), og overskudsgraden blev 12,6% (13,1%).

• Mid Market-segmentet gik tilbage med 15% til en omsætning på 668 mio. DKK (783 mio. DKK), drevet af konsoli-
deringen af omsætningen på kernemarkederne. Resultat af primær drift blev et underskud på 3 mio. DKK (under-
skud på 3 mio. DKK). Jackpot og Cottonfi eld er tabsgivende, men de øvrige Mid Market-brands giver overskud.

• Fast Fashion-segmentet øgede omsætningen med 15% til 231 mio. DKK (201 mio. DKK) og forbedrede samtidig 
resultat af primær drift med 19 mio. DKK til 22 mio. DKK, og overskudsgraden udgjorde 9,1% (1,1%).

• Kapacitetsomkostningerne blev for halvåret reduceret med 26 mio. DKK. De løbende driftsomkostninger blev re-
duceret med 42 mio. DKK. 

• Resultat af primær drift blev 160 mio. DKK (146 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 7,9% 
(6,9%).  

• Ordreoptaget for forårskollektionen er nu også afsluttet tilfredsstillende for Fast Fashion-segmentet og viser en 
fremgang på 1% eller 7 mio. DKK mod forventet uændret. Den mindre sommerkollektion forventes samlet set at 
gå tilbage med 10%. Totalt for halvåret steg Premium-segmentet med 2%, Mid Market-segmentet gik tilbage med 
13%, og Fast Fashion-segmentet forventes at stige med 11%. 

• Brandporteføljen ændres fra 11 brands til 3 klart defi nerede forretningssegmenter. Omorganiseringen forventes at 
reducere koncernens kompleksitet betydeligt. Ledelsens ansvarsområder ændres for at refl ektere den nye organi-
sation.

• Det er besluttet at frasælge Jackpot og Cottonfi eld. De to brands har i de seneste år ikke formået at skabe 
tilfredsstillende resultater, og der har været betydelige tab.

• Selskabet øger transparens i rapportering til markedet. Den nye rapportering vil give en øget transparens, hvad 
angår de enkelte segmenters performance.

Forventninger til 2012/13 præciseres  
Ledelsen forventer vanskelige markedsforhold i 2012/13, hvilket især rammer Mid Market-segmentet. Presset på kon-
cernens bruttomargin forventes dog at aftage i 2012/13. De igangværende omkostningsreduktioner fortsættes.

De strategiske tiltag kan få konsekvenser for forventningerne til årsregnskabet for 2012/13 i form af engangsindtægter 
og -omkostninger. Effekterne kan imidlertid ikke kvantifi ceres på nuværende tidspunkt.

Når der ses bort fra de mulige effekter af de nævnte strategiske tiltag forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 
2012/13 realiserer en omsætning på 3.700–3.750 mio. DKK (tidligere: lavere omsætning end 2011/12) og et resultat 
af primær drift på 140–170 mio. DKK (tidligere: på niveau eller bedre end 2011/12).

Investeringsniveauet forventes uændret i forhold til 2011/12. Investeringerne anvendes primært til udvidelse af distri-
butionen i Premium-segmentet.

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:
”Med etableringen af 3 forretningssegmenter og salget af Jackpot og Cottonfi eld fortsætter vi med at forenkle kon-
cernen med det mål at øge koncernens vækst og indtjeningsevne.”

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen     Chris Bigler
Chief Executive Offi cer    Chief Financial Offi cer

anlund
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HOVED- OG NØGLETAL            
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår   År 
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 Rullende 2011/12
Mio. DKK  3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.** 12 mdr.

RESULTATOPGØRELSE      
Nettoomsætning   838,9 929,5 2.035,5 2.104,5   3.750,1  3.819,1 
Bruttoresultat  485,3 519,9 1.177,8 1.189,6   2.142,5  2.154,3 
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)  21,5 41,0 214,2 214,9   258,4  259,1
Resultat af primær drift før afskrivninger, 
 korrigeret for engangsomkostninger   28,5 64,0 214,2 237,9 253,5 277,1
Resultat af primær drift (EBIT)  (5,5) (0,6) 160,3 145,9 144,9 130,4 
Finansielle poster, netto  (5,5) (3,6) (7,3) (5,0)   (3,1)  (0,7) 
Resultat før skat  (11,0) (4,2) 153,0 140,9 141,8 129,7
Periodens resultat  (8,4) (5,0) 114,6 103,5 100,6 89,4 
Totalindkomst  (7,2) 15,0 58,2 198,4  17,2  157,4 

BALANCE         
Langfristede aktiver i alt  727,9 725,7 727,9 725,7 748,2 722,9 
Kortfristede aktiver i alt  1.212,7 1.372,3 1.212,7 1.372,3   1.329,2  1.284,6
Aktiver i alt  1.940,6 2.098,0 1.940,6 2.098,0   2.077,4  2.007,5
Aktiekapital  169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4
Egenkapital i alt  868,0 868,2 868,0 868,2 860,7 830,6 
Langfristede forpligtelser i alt  232,0 241,5 232,0 241,5 240,7 246,8
Kortfristede forpligtelser i alt  840,6 988,3 840,6 988,3  976,1  930,1 

PENGESTRØMSOPGØRELSE       
Pengestrømme fra driftsaktiviteter  310,0 292,2 127,9 113,3  273,0  258,4 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter  (25,9) (27,1) (32,6) (41,5) (99,3) (108,2)
Pengestrømme fra investering i materielle anlægsaktiver (16,7) (21,4) (30,1) (31,8) (69,8) (71,5)
Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 284,1 265,1 95,3 71,8 173,7  150,2 
Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter  (9,7) (13,5) (34,3) (87,3) (33,7) (86,7)
Ændring i likvider  274,4 251,6 61,0 (15,5) 140,0 63,5 

NØGLETAL         
Bruttomargin (%)  57,8 55,9 57,9 56,5   57,1  56,4 
EBITDA-margin (%)   2,6 4,4 10,5 10,2   6,9  6,8 
EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 3,4 6,9 10,5 11,3   6,8  7,3
EBIT-margin (%)  (0,7) (0,1) 7,9 6,9   3,9  3,4 
Egenkapitalforrentning (%)  (1,0) (0,6) 13,5 12,9   11,7  11,4 
Soliditetsgrad (%)  44,7 41,4 44,7 41,4   41,4  41,4 
Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill  1.392,6 1.332,0 1.298,7 1.236,8  1.388,6  1.320,7 
Afkast på investeret kapital (%)  (0,4) - 12,3 11,8   10,4  9,9 
Rentebærende gæld ultimo, netto  188,5 326,6 188,5 326,6  188,5  248,1 
Finansiel gearing (%)  21,7 37,6 21,7 37,6  21,9  29,9 

AKTIERELATEREDE NØGLETAL*      
Gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne 
 aktier udvandet (t.stk)  16.942,8 16.402,1 16.942,8 16.428,4   16.947,0  16.406,3 
Børskurs ultimo perioden, DKK  134,0 102,5 134,0 102,5   134,0  97,5 
Resultat pr. aktie, DKK  (0,5) (0,4) 6,9 6,2 5,3 5,4
Resultat pr. aktie udvandet, DKK  (0,5) (0,4) 6,9 6,2 5,3 5,4 
Cash fl ow pr. aktie udvandet, DKK  18,8 17,8 7,7 6,9  16,8  15,8 
Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK  51,0 52,8 51,0 52,7   48,8  50,5 
Price earnings udvandet, DKK  (268,0) (258,8) 19,4 16,6   25,3  18,2 

MEDARBEJDERE        
Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo  2.193 2.346 2.193 2.346 2.227 2.217

*     I udvandede værdier er effekten af IC Companys’ programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. 
**  Balancen er beregnet som et simpelt gennemsnit

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens “Anbefalinger og Nøgletal 2010”. Soliditetsgraden er beregnet som egenka-
pitalens andel af de samlede aktiver (ultimo).

Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsger-
ninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede 
på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som 
planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse.
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INDLEDNING
Koncernens nettoomsætning faldt i 1. halvår 2012/13 som forventet med 3%. Premium-segmentet realiserede en 
vækst på 1%. Tiger of Sweden gik frem med 21% og Peak Performance gik tilbage med 8%. Mid Market-segmentet gik 
tilbage med 15%, og Fast Fashion gik frem med 15%. 

På baggrund af de seneste 1½ års arbejde med Peak Performance og ansættelsen af en ny direktør for brandet ser vi 
forbedring på en række væsentlige parametre. Det er derfor ledelsens vurdering, at Peak Performance igen er på vej 
frem både omsætnings- og indtjeningsmæssigt.

Bruttomarginen blev 57,9%, hvilket er 1,4%-point bedre end sidste år. Stigningen skyldes dels færre lagernedskrivninger 
som følge af en markant lavere lagerbeholdning ved udløbet af sæsonen, og dels en forbedring af kollektions-udviklings- 
og sourcingprocesserne, hvilket sammen med bedre valutaafdækning mere end imødegår prispresset i sourcinglan-
dene. 

De tidligere annoncerede omkostningsreduktioner (se Selskabsmeddelelse nr. 15/2012) fortsætter med at have ef-
fekt. Korrigeret for valutakurser, engangsomkostninger og en negativ udvikling i koncernens tilgodehavender blev de 
samlede omkostninger reduceret med 4%. 

Samlet set øges koncernens EBIT-margin med 1%-point i forhold til sidste år. 

STRATEGISKE TILTAG TIL UNDERSTØTTELSE AF OMSÆTNINGS-
VÆKST OG FORBEDRET INDTJENING – FRA 11 BRANDS TIL 3 
KLART DEFINEREDE FORRETNINGSSEGMENTER
Baggrund
En af IC Companys største udfordringer har de seneste år været en alt for kompleks struktur med mange forskellige 
brands i forskellige prissegmenter. I november 2010 tog ledelsen derfor det første væsentlige skridt til at reducere 
kompleksiteten med ”Project Empowerment”.  En porteføljestrategi blev udarbejdet med ambitionen om at udvikle IC 
Companys til en koncern, hvor hovedparten af omsætningen kommer fra brands i Premium-segmentet. Ligeledes blev 
ressourceallokering ændret, og porteføljestrategien muliggjorde en mere aktiv forvaltning af brandporteføljen.

Siden efteråret 2012 har ledelsen, i samarbejde med eksterne rådgivere, arbejdet på at gennemføre nye tiltag med det 
formål, at reducere kompleksiteten yderligere med heraf følgende fokus på forbedret indtjening og langsigtet potentiale. 

De nye tiltag omfatter dels en reduktion og omorganisering af brandporteføljen og dels en tilpasning af organisations-
strukturen og koncernledelsen.

Ændringer i brandportefølje, organisationsstruktur og koncernledelse 
Fremover vil koncernen bestå af 3 segmenter:
  

  Premium Outdoor

  •  Peak Performance

  Premium Contemporary

  • Tiger of Sweden
  • By Malene Birger

  Mid Market Contemporary

  • Inwear
  • Part Two
  • Matinique
  • Soaked in Luxury 
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Omorganiseringen forventes at reducere koncernens kompleksitet betydeligt. Eksekvering og  opfølgning inden for de 3 
segmenter opprioriteres ligeledes markant.

For Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger ses et stort internationalt vækstpotentiale. Disse brands 
har gennem en årrække skabt vækst og høj indtjening. Koncernen vil fremover allokere ressourcer med henblik på at 
sikre de nuværende stærke markedspositioner og øge internationaliseringen.

InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury har over de seneste år styrket deres position i Norden, men har fortsat 
for tunge processer og for lav indtjening. For at udnytte synergien mellem de fi re brands, øge indtjeningsevnen og styrke 
positionen yderligere i Norden, er det besluttet at samle disse brands i en ny division, Mid Market division. Franchisekon-
ceptet Companys bliver en del af Mid Market divisionen og ses som en unik vækstdriver for Mid Market-brands. Divisio-
nens omsætning forventes at udgøre 950 - 980 mio. DKK i 2012/13.

Etablering af Mid Market divisionen forventes at medføre personale-reduktioner. Divisionen vil blive etableret i et 
selvstændigt datterselskab, og de fi re brands vil i løbet af foråret 2013 fl ytte sammen i et selvstændigt domicil, hvor 
koncernen i forvejen er lejer. Der forventes årlige omkostningsbesparelser på minimum 25 mio. DKK, når implementer-
ingen er fuldt ud gennemført.

Frasalg af Jackpot og Cottonfi eld 
Jackpot og Cottonfi eld har i de seneste år ikke formået at skabe tilfredsstillende resultater, og konsekvensen har været 
betydelige tab også i indeværende regnskabsår. De to brands omsatte i 2011/12 for 527 mio. DKK og gav et driftsun-
derskud. IC Companys har derfor besluttet, at selskabet ikke længere er den rigtige ejer af de to brands, og en formel 
salgsproces er igangsat.

Saint Tropez og Designers Remix er uden for de nye kernesegmenter 
IC Companys’ resterende to profi table brands, Saint Tropez og Designers Remix, er fremover ikke direkte en del af 
koncernens kerneforretning. Saint Tropez er et Fast Fashion-brand, som ikke er integreret på IC Companys fælles drift-
splatform. Brandet fortsætter med at operere selvstændigt og kan på længere sigt blive afhændet. Designers Remix 
er et Premium-brand, som har udviklet sig pænt over de seneste år. Brandet er kun delvist ejet af IC Companys, og det 
fremtidige ejerskab skal afklares, før yderligere beslutninger om brandets fremtid træffes.

Forenklet struktur ændrer koncernledelsens ansvarområder
Som følge af etableringen af de 3 segmenter er det besluttet at omorganisere koncernledelsens ansvarsområder. Peter 
Fabrin, executive vice president, bliver fremover daglig leder af Mid Market divisionen og vil således allokere hoved-
parten af sine ressourcer til denne division. Anders Cleemann, executive vice president beholder ansvaret for Tiger of 
Sweden og By Malene Birger, men kan nu fokusere sin indsats på at skabe vækst og indtjening i disse to brands. Peak 
Performance’ direktør vil fremover referere direkte til Niels Mikkelsen, chief executive offi cer.  Saint Tropez’ direktør vil 
fremover referere til Chris Bigler, chief fi nancial offi cer. 

Fællesfunktioner reducerer organisatorisk kompleksitet
Koncernens fællesfunktioner vil fremover operere ens på tværs af kerneforretningerne, hvilket i sig selv forventes at 
reducere kompleksiteten.  Derudover vil etableringen af den nye Mid Market division i et selvstændigt domicil og som et 
selvstændigt datterselskab sikre, at den fysiske og formelle organisering af kerneforretningerne er ens. 

Potentielt salg af hovedkvarter
Som konsekvens af ovennævnte beslutninger, forventes anvendelsen af ejendommen på Raffi naderivej at blive kraftigt 
reduceret. Det er derfor besluttet at afsøge mulighederne for at afstå ejendommen.

Øget transparens i rapportering til markedet
Den kvartalsvise rapportering vil blive ændret, så den afspejler den nye segmentering. Dette vil ske fra og med 3. kvar-
tal 2012/13. Den nye rapportering vil give en øget transparens hvad angår de enkelte kernesegmenters performance. 
De historiske - og sammenlignelige tal - vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside www.iccompanys.dk under 
Investorer, senest en måned før ovennævnte kvartalsregnskab. 
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Kapitalmarkedsdag
På lidt længere sigt forventes de omtalte ændringer at øge indtjeningsevnen og medvirke til højere vækstrater med 
deraf følgende værdiskabelse for aktionærerne. Ambitioner, strategi og målsætninger for de tre nye kernesegmenter, 
planlægges uddybet på en kapitalmarkedsdag, der forventes afholdt i forlængelse af helårsresultatet for regnskabsåret 
2012/13 i august 2013.

Oversigt over indtjeningsforbedrende tiltag  
Som beskrevet i selskabsmedelelse 15/2012 har koncernen siden begyndelsen af 2011/12 iværksat indtjenings-
forbedrende tiltag med en forventet fremadrettet effekt på minimum 100 mio. DKK. Ovennævnte strategiske tiltag 
medfører, at der skal tillægges yderligere minimum 25 mio. DKK, således at de samlede igangværende initiativer udgør 
en effekt på 125 mio. DKK. 

FINANSIEL REDEGØRELSE FOR 1. HALVÅR 2012/13
Fra starten af regnskabsperioden har vi forventet, at markedet ville være volatilt og med manglende stabilitet fra uge til 
uge, omend situationen har været markant forskellig fra brand til brand. Vi har været opmærksomme på markedssitu-
ationen i forhold til vores indsalg til kunder og indkøb til egne butikker. Vi har også været meget påpasselige med at 
kreditvurdere vores kunder og kun optage ordrer fra kunder, der med de aktuelle markedsvilkår vurderes at kunne drive 
en rentabel forretning. 

Konsekvenserne af den adfærd har været en lavere omsætning, men også en højere bruttomargin. Lagernedskrivnin-
gerne er reduceret som følge af, at mængden af overskudsvarer er reduceret kraftigt. Størrelsen af afgivne rabatter til 
engroskunder og i retailleddet er imidlertid ikke forbedret så meget som forventet. Det skyldes at forbrugerne er blevet 
endnu mere prisorienterede, end de har været tidligere, og nogle aktører i markedet har været meget aggressive. 

Premium-segmentet udgør fortsat den største del af koncernens omsætning og hovedparten af indtjeningen. Indtjenin-
gen øges imidlertid i Fast Fashion-segmentet, og ved en afdisponering af Jackpot og Cottonfi eld vil også Mid Market-
segmentet bidrage positivt til koncernens indtjening. 

 Koncernens brandsegmenter målt på  Koncernens brandsegmenter målt på 
 12 måneders rullende omsætning 12 måneders rullende indtjening

Målt over de seneste 12 måneder udgør Premium-segmentet 53% (49%) af omsætningen og 88% (110%) af indtje-
ningen i koncernen. Mid Market-segmentet realiserede over de seneste 12 måneder et underskud, idet Jackpot og 
Cottonfi eld er underskudsgivende. Fast Fashion-segmentet realiserede et stigende overskud, der nu svarer til deres 
omsætningsandel.

53%
36%

11%

88%

0%
12%

Premium
Mid Market
Fast Fashion
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Koncernens brandsegmenter
 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Nettoomsætning   1.136,1 1.120,9 668,4 782,8 231,0 200,8 2.035,5 2.104,5
Vækst (%)   1 - (15) - 15 - (3) -

Bruttoresultat   644,3 633,7 403,0 449,2 130,5 106,7 1.177,8 1.189,6
Bruttomargin (%)   56,7 56,5 60,3 57,4 56,5 53,1 57,9 56,5

Omkostninger   (475,5) (459,8) (383,8) (415,6) (104,3) (99,3) (963,6) (974,7)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   168,8 173,9 19,2 33,6 26,2 7,4 214,2 214,9
EBITDA-margin (%)   14,9 15,5 2,9 4,3 11,3 3,7 10,5 10,2

Af- og nedskrivninger   (26,3) (27,4) (22,4) (36,4) (5,2) (5,2) (53,9) (69,0)
Resultat af primær drift (EBIT)   142,5 146,5 (3,2) (2,8) 21,0 2,2 160,3 145,9
EBIT-margin (%)   12,6 13,1 (0,5) (0,4) 9,1 1,1 7,9 6,9

 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr.

Nettoomsætning   454,0 509,0 282,4 331,4 102,5 89,1 838,9 929,5
Vækst (%)   (11) - (15) - 15 - (10) -

Bruttoresultat   250,2 283,4 177,3 191,3 57,8 45,2 485,3 519,9
Bruttomargin (%)   55,1 55,7 62,8 57,7 56,4 50,7 57,8 55,9

Omkostninger   (226,2) (223,5) (184,8) (203,3) (52,8) (52,1) (463,8) (478,9)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   24,0 59,9 (7,5) (12,0) 5,0 (6,9) 21,5 41,0
EBITDA-margin (%)   5,3 11,8 (2,7) (3,6) 4,9 (7,7) 2,6 4,4

Af- og nedskrivninger   (13,1) (14,6) (11,3) (24,5) (2,5) (2,5) (27,0) (41,6)
Resultat af primær drift (EBIT)   10,9 45,3 (18,8) (36,5) 2,5 (9,4) (5,5) (0,6)
EBIT-margin (%)   2,4 8,9 (6,6) (11,0) 2,5 (10,6) (0,7) (0,1)

Premium-segmentet skaber vækst og øget indtjening
Premium-segmentet realiserede en omsætning for 1. halvår 2012/13 på 1.136 mio. DKK (1.121 mio. DKK), hvilket er 
en vækst på 1%. Segmentet realiserede en positiv same-store udvikling på 5% for halvåret. Endvidere realiserede seg-
mentet  øget salg i sæson på 12%, men en forventet tilbagegang i preorder-omsætningen på 6%.

Tilbagegangen i preorder skal ses i sammenhæng med en tilbagegang i ordreoptag på henholdsvis 10% og 7% for 
efterårs- og vinterkollektionerne. Peak Performance udvikling i  2011/12 var som kommunikeret tidligere en væsentlig 
årsag til tilbagegangen på disse kollektioner. 

Isoleret for 2. kvartal gik omsætningen tilbage med 55 mio. DKK, hvilket dels skyldes tilbagegangen i ordreoptag på 
vinterkollektionen og dels som beskrevet i regnskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2011/12 en tidligere udfakturering af 
efterårskollektionen i 2012 end 2011. 

Bruttomarginen har været stabil gennem halvåret og er realiseret med en marginal forbedring fra 56,5% til 56,7%. 

På omkostningssiden er der sket væsentlige tilpasninger i Peak Performance. I Tiger of Sweden er der en række direkte 
variable omkostninger, som stiger i takt med omsætningsvæksten, og der investeres i en fortsat vækst. Investeringerne 
vedrører nye markeder og insourcing af accessories fra licenspartnere. Accessories er både en væsentlig kategori til 
at understøtte international ekspansion og en naturlig vækstdriver i de nordiske markeder. Omsætningsmæssigt får 
insourcingen imidlertid først effekt fra efterårskollektionen 2013. 
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Resultat af primær drift blev stort set uændret med 142,5 mio. DKK (146,5 mio. DKK), og segmentet realiserede en 
EBIT-margin på 12,6% (13,1%). 

Segmentet realiserede i lokal valuta en fremgang på 4% i ordreoptaget for forårskollektionerne og en tilbagegang 3% 
for sommerkollektionerne. Det giver en samlet fremgang på 2% for sæsonen som helhed.

Mid Market-brands øger bruttomarginen og reducerer omkostningerne 
Mid Market-brands realiserede en omsætning på 668 mio. DKK (783 mio DKK), hvilket er en tilbagegang på 15%. Ud-
viklingen skyldes dels konsolideringen i segmentets omsætning, herunder afvikling af nogle af segmentets butikker, og 
dels en tilbagegang i retail- såvel som engrosomsætningen på nogle af kernemarkederne. Segmentet realiserede en 
same-store tilbagegang på 6%.

Bruttomarginen blev forbedret med 2,9%-point. Forbedringen skyldes et indkøb, der er bedre tilpasset den aktuelle 
markedssituation, samt en forbedret teoretisk bruttomargin, hvor stigningerne på produktionsprisen blev mere end 
opvejet af bedre valutaafdækning og øget produktudviklingseffektivitet.

Omkostningerne er reduceret med 10% eller 46 mio. DKK, men grundet den endnu kraftigere omsætningstilbagegang 
øges omkostningsprocenten til 61%. 

Resultat af primær drift i Mid Market-segmentet er således uændret negativt for halvåret. 

Mid Market-segmentet realiserede i lokal valuta en tilbagegang på 12% i ordreoptaget for forårskollektionerne og en 
tilbagegang på 13% i ordreoptaget for sommerkollektionerne.

Jackpot og Cottonfi eld er underskudsgivende, mens InWear, Matinique og Part Two er overskudsgivende. Når alle igang-
satte initiativer er indfaset forventes en væsentlig forbedring af indtjeningen. Implementeringen af den nye organisation 
forventes gennemført i foråret 2013. Det er målsætningen, at divisionens brands skal styrkes yderligere i Norden, samt 
at omsætningsudviklingen først stabiliseres og senere vendes til vækst.  

Fast Fashion-brands skaber vækst og markant øget indtjening
Fast Fashion-segmentet realiserede en omsætning på 231 mio. DKK (201 mio. DKK), hvilket er en vækst på 15%. Begge 
brands bidrager til væksten, som skyldes en markant stigning i preorder-omsætningen, fuldårseffekt af butiksåbninger 
fra sidste år, fl ere retailconcessioner samt en same-store vækst på 2%.

Bruttomarginen er øget fra 53,1% til 56,5%. Forbedringen skyldes et indkøb, der er langt bedre tilpasset den aktuelle 
markedssituation samt en forbedret teoretisk bruttomargin, hvor stigningerne på produktionsprisen blev mere end 
opvejet af bedre valutaafdækning og øget produktudviklingseffektivitet. 

Omkostningernes andel af omsætningen er reduceret med 5%-point fra 52,0% til 47,0% dels grundet tilpasning af om-
kostningerne og dels som følge af den stigende omsætning.

Resultat af primær drift i Fast Fashion-segmentet blev øget med 19 mio. DKK til 21 mio. DKK (2 mio. DKK). Dermed 
realiserede segmentet en EBIT-margin på 9,1% (1,1%). 

Fast Fashion-segmentet realiserede i lokal valuta en fremgang på 25% i ordreoptaget for forårskollektionerne og for-
venter en fremgang på 1% i ordreoptaget for sommerkollektionerne.

For yderligere beskrivelse af koncernens segmenter henvises der til note 3 Segmentoplysninger og Appendiks med sup-
plerende segmentoplysninger på side 22.
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RESULTATUDVIKLING
Forventet omsætningstilbagegang 
Omsætningen i 1. halvår blev 2.036 mio. DKK (2.105 mio. DKK) og gik som forventet tilbage med 3%. Faldet skyldes 
dels det lavere ordreoptag på efterårskollektionen, dels same-store tilbagegang samt afvikling af ikke-bidragende re-
tailaktiviteter. 

Omsætningsudviklingen for 1. halvår blev positivt påvirket af valutakursomregning på 60 mio. DKK. Da valutarisici ge-
nerelt er afdækket, er den samlede indtjeningsgevinst som følge af valutakursudsving betydeligt mindre.

I 2. kvartal blev omsætningen 839 mio. DKK (930 mio. DKK) og gik som forventet tilbage med 10%. Som nævnt i med-
delelsen for 1. kvartal 2012/13 er 2. kvartal påvirket af forbedrede leveringer af efterårskollektionen til butikkerne, 
hvilket medførte, at omsætning i størrelsesordenen 48 mio. DKK blev fl yttet til 1. kvartal. Leveringsforskydningerne 
vedrører især Premium-segmentet.

Stigning i bruttomargin på 1,4%-point
Bruttoresultatet blev for 1. halvår realiseret med 1.178 mio. DKK (1.190 mio. DKK) svarende til et fald på 12 mio. DKK. 
Bruttomarginen blev med 57,9% (56,5%) realiseret 1,4%-point over niveauet for 1. halvår 2011/12.  

I 2. kvartal blev bruttoresultatet realiseret med 485 mio. DKK (520 mio. DKK) svarende til et fald på 35 mio. DKK. Brut-
tomarginen blev med 57,8% (55,9%) realiseret 1,9%-point over niveauet for 2. kvartal 2011/12.

Den stigende bruttomargin skyldes primært en bedre lagersituation end sidste år. Mængden af varer ved sæsonaf-
slutning er betydeligt mindre, og det har ført til lavere nedskrivninger af overskudsvarerne. Markedspresset har været 
hårdt gennem hele perioden, og de forventede forbedringer på rabatter til kunder har ikke fuldt ud kunnet realiseres. 
Den positive effekt fra valutaafdækning samt forbedringer i koncernens sourcingeffektivitet har mere end kompenseret 
for prisstigninger i sourcingmarkedet. 

Reduktion af driftsomkostninger med 42 mio. DKK  i 1. halvår
Kapacitetsomkostningerne for 1. halvår blev 1.017 mio. DKK (1.044 mio. DKK) svarende til en reduktion på 27 mio. 
DKK. Da omsætningen i 1. halvår gik mere tilbage, end reduktionen i omkostningerne kunne kompensere for, realisere-
des omkostningsprocenten med en marginal forøgelse på 0,4%-point med 50,0% (49,6%). 

Omkostningerne for halvåret er kraftigt påvirket af de reduktioner, som gennemføres især i Mid Market brands og i 
fællesfunktionerne. Parallelt med dette øges omkostningerne i Tiger of Sweden og By Malene Birger som følge af den 
vækst, der realiseres og ligeledes forventes fremover.

Kapacitetsomkostningerne for 2. kvartal blev 491 mio. DKK (521 mio. DKK) svarende til et fald på 30 mio. DKK. Omko-
stningsprocenten blev med 58,5% (56,0%) realiseret over niveauet for 2. kvartal 2011/12, hvilket kan henføres til den 
lavere omsætning i 2. kvartal af 2012/13. 

Omkostningerne for 2. kvartal 2012/13 er negativt påvirket af engangsomkostninger på 7 mio. DKK. Tilsammen var 
omkostningerne for 2. kvartal 2011/12 negativt påvirket af engangsomkostninger på 23 mio. DKK.

Korrigeres kapacitetsomkostningerne for en negativ kurseffekt på 26 mio. DKK, en negativ udvikling i koncernens tilgo-
dehavender på 5 mio. DKK som følge af større hensættelser til tabsrisici på debitorer, engangsomkostninger på 7 mio. 
DKK for 2. kvartal 2012/13 samt engangsomkostninger på 23 mio. DKK i 1. halvår 2011/12 blev omkostningerne i 1. 
halvår reduceret med 42 mio. DKK.
 

Stigende driftsresultat i 1. halvår
Resultat af primær drift for 1. halvår blev 160 mio. DKK (146 mio. DKK) svarende til en stigning på 14 mio. DKK. EBIT-
marginen steg med 1,0%-point til 7,9% (6,9%), hvilket er drevet af forbedringen i bruttomarginen og omkostnings-
besparelserne. 

For 2. kvartal blev resultat af primær drift et tab på 6 mio. DKK (tab på 1 mio. DKK). 
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Finansielle poster
Finansielle poster udgjorde i 1. halvår en udgift på 7 mio. DKK (udgift på 5 mio. DKK). Stigningen skyldes primært en 
stigning i indregning af realiserede tab på valutaterminskontrakter på 2 mio. DKK. 

I 2. kvartal udgjorde de fi nansielle poster en udgift på 6 mio. DKK (udgift på 4 mio. DKK).

Skat  
Der er i 1. halvår udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 38 mio. DKK (37 mio. DKK). Skatteomkostningen udgør 
25% (26%) af periodens resultat før skat.

Periodens resultat
Periodens resultat steg i 1. halvår med 11% til 115 mio. DKK (104 mio. DKK). 

I 2. kvartal blev periodens resultat et tab på 8 mio. DKK (tab på 5 mio. DKK).

Totalindkomst
Totalindkomsten for 1. halvår udgjorde 58 mio. DKK (198 mio. DKK). Totalindkomsten er negativt påvirket af nettoef-
fekten af dagsværdireguleringen af koncernens valutasikringsinstrumenter med 74 mio. DKK (positivt med 167 mio. 
DKK) og positivt af valutakursregulering af dattervirksomheder med 3 mio. DKK (negativt med 38 mio. DKK) samt skat 
af anden totalindkomst med 15 mio. DKK (negativ med 34 mio. DKK).  

BALANCE OG LIKVIDITET 
Balance
Koncernens aktiver faldt med 157 mio. DKK til 1.941 mio. DKK (2.098 mio. DKK), hvilket skyldes et fald i koncernens 
kortfristede aktiver. 

De langfristede aktiver blev øget med 2 mio. DKK til 728 mio. DKK (726 mio. DKK). 

Koncernens materielle aktiver faldt med 21 mio. DKK siden 31. december 2011 primært som følge af foretagne af- og 
nedskrivninger og et lavere investeringsniveau. De immaterielle aktiver blev øget med 16 mio. DKK som følge af valu-
takursregulering af koncernens goodwill og investeringer i software og IT systemer. 

De kortfristede aktiver faldt med 159 mio. DKK til 1.213 mio. DKK (1.372 mio. DKK). 

Varebeholdningerne blev reduceret med 32 mio. DKK, hvilket skyldes markant færre overskudsvarer ved afslutning af 
sæsonen. Nedskrivninger til dækning af overskudsvarer faldt med 11 mio. DKK, hvilket er et udtryk for en forbedring af 
aldersfordelingen af varebeholdningerne. Lagerets omsætningshastighed1 blev øget fra 2,9 til 3,0 sammenlignet med 
31. december 2011.

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 45 mio. DKK til 428 mio. DKK (473 mio. DKK). Bruttotil-
godehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 30 mio. DKK til 489 mio. DKK (519 mio. DKK). Udviklingen 
skyldes en lavere omsætning  i 2. kvartal. Nedskrivninger på debitorer blev øget med 15 mio. DKK som følge af en 
forværring i aldersfordelingen af debitormassen. Målt på debitordage2 er der konstateret en stigning på 5 dage sam-
menlignet med 31. december 2011.

Andre tilgodehavender faldt med 61 mio. DKK til 58 mio. DKK (119 mio. DKK). Udviklingen kan primært henføres til et 
fald i ikke-realiserede gevinster på fi nansielle kontrakter på 60 mio. DKK.   

Likvide beholdninger faldt med 49 mio. DKK til 42 mio. DKK (91 mio. DKK). Faldet i likvide beholdninger skyldes, at 
overskydende likviditet i stigende grad via koncernens cash-pool anvendes til dækning af den kortfristede gæld til 
kreditinstitutter.  

1 Beregnes som seneste 12 måneders produktionsomkostninger delt med lagerbeholdninger ultimo perioden.
2 Beregnes som antallet af dage de sidste 6 måneder gange tilgodehavender ultimo perioden delt med seneste 6 måneders engrosomsætning.
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Arbejdskapitalen korrigeret for ikke-likvide poster udgjorde samlet set 483 mio. DKK og er således reduceret med 56 
mio. DKK i forhold til sidste år (539 mio. DKK). Arbejdskapitalen udgjorde 13% af den 12 måneders løbende omsætning 
(14%). 

De langfristede forpligtelser blev med 232 mio. DKK (242 mio. DKK) realiseret 10 mio. DKK under sidste års niveau. 
 
De kortfristede forpligtelser faldt med 147 mio. DKK til 841 mio. DKK (988 mio. DKK). 

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser blev øget med 9 mio. DKK til 345 mio. DKK (336 mio. DKK). Stigningen 
kan henføres til periodeforskydning i leveringer, idet de første leveringer af forårsvarer er sket tidligere.

Selskabsskat blev med 48 mio. DKK realiseret på niveau med sidste år (48 mio. DKK). 

Andre gældsforpligtelser blev øget med 21 mio. DKK til 383 mio. DKK (362 mio. DKK). Stigningen i andre gældsforp-
ligtelser skyldes primært en stigning i ikke-realiserede tab på fi nansielle kontrakter på 61 mio. DKK, der var større end 
faldet i skyldig moms, told og indeholdt A-skat på 14 mio. DKK og faldet i øvrige skyldige omkostninger på 15 mio. DKK.
  

Pengestrømme
I 1. halvår var pengestrømme fra driftsaktiviteter positiv med 128 mio. DKK (positiv med 113 mio. DKK) svarende til en 
stigning på 15 mio. DKK. Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev positivt påvirket af periodens resultat.
 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter var for 1. halvår var negativ med 33 mio. DKK (negativ med 42 mio. DKK), 
primært drevet af et generelt lavere investeringsniveau i forhold til 1. halvår 2011/12 og en positiv ændring i deposita 
og andre fi nansielle aktiver. 

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter i 1. halvår var negativ med 34 mio. DKK (negativ med 87 mio. DKK) svarende 
til et fald på 53 mio. DKK. Udviklingen kan henføres til en lavere udbyttebetaling for regnskabsåret 2011/12 end året 
før. 

Den samlede likviditetsvirkning for 1. halvår var positiv med 61 mio. DKK (negativ med 16 mio. DKK) svarende til en 
forbedring på 77 mio. DKK.

Likviditetsforhold
Koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde 189 mio. DKK (327 mio. DKK) og er således reduceret med 138 mio. 
DKK. Den kortfristede del af koncernens netto-rentebærende gæld udgør nu kun 48 mio. DKK. Det er fortsat målsætnin-
gen at reducere koncernens rentebærende gæld til nul.

Koncernens samlede kredittilsagn udgjorde 1.044 mio. DKK pr. 31. december 2012 (1.175 mio. DKK). Heraf blev 230 
mio. DKK udnyttet via kort og langfristet gæld til kreditinstitutter, og 109 mio. DKK udnyttet til trade fi nance faciliteter 
og garantier. Herved udgjorde de uudnyttede kreditfaciliteter 705 mio. DKK. Alle kredittilsagn, undtagen koncernens lån 
i hovedsædet, er standby kreditter, der kan udnyttes med dags varsel. På intet tidspunkt har trækningsrettighederne i 
perioden været udnyttet mere end 40% inklusive reservationer til trade fi nance faciliteter, bankgarantier mv. Koncernes 
samlede kredittilsagn vil blive yderligere nedsat i løbet af foråret 2013.

Egenkapitaludvikling
Egenkapitalen pr. 31. december 2012 steg med 37 mio. DKK til 868 mio. DKK (30. juni 2012: 831 mio. DKK). Stigningen 
er drevet af periodens resultat reduceret med udviklingen i anden total indkomst og udbetalt udbytte for regnskabsåret 
2011/12. 

Soliditetsgraden pr. 31. december 2012 blev 44,7% (30. juni 2012: 41,4%). 

Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specifi ceret på side 16.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt i 
halvårsrapporten. 
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FORVENTNINGER
Forventninger til 2012/13 præciseres  
Ledelsen forventer vanskelige markedsforhold i 2012/13, hvilket især rammer Mid Market-segmentet. Presset på kon-
cernens bruttomargin forventes dog at aftage i 2012/13. De igangværende omkostningsreduktioner fortsættes.

De strategiske tiltag kan få konsekvenser for forventningerne til årsregnskabet for 2012/13 i form af engangsindtægter 
og -omkostninger. Effekterne kan imidlertid ikke kvantifi ceres på nuværende tidspunkt.

Når der ses bort fra de mulige effekter af de nævnte strategiske tiltag forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 
2012/13 realiserer en omsætning på 3.700–3.750 mio. DKK (tidligere: lavere omsætning end 2011/12) og et resultat 
af primær drift på 140–170 mio. DKK (tidligere: på niveau eller bedre end 2011/12).

Investeringsniveauet forventes uændret i forhold til 2011/12. Investeringerne anvendes primært til udvidelse af distri-
butionen i Premium-segmentet.

København, den 5. februar 2013

IC Companys A/S

Niels Martinsen   Niels Mikkelsen   
Bestyrelsesformand  Chief Executive Offi cer  
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LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING 
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2012 – 31. december 2012.

Delårsrapporten er urevideret og afl agt i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som god-
kendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for 
børsnoterede selskaber. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af kon-
cernens aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og 
pengestrømme i perioden 1. juli 2012 – 31. december 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i kon-
cernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens fi nansielle stilling som helhed og en 
beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

København, den 5. februar 2013

Direktion:

 NIELS MIKKELSEN CHRIS BIGLER ANDERS CLEEMANN  PETER FABRIN
 Chief Executive Offi cer Chief Financial Offi cer Executive Vice President   Executive Vice President 

Bestyrelse:

 NIELS ERIK MARTINSEN HENRIK HEIDEBY OLE WENGEL
 Formand Næstformand Næstformand

 PER BANK  ANDERS COLDING FRIIS ANNETTE BRØNDHOLT SØRENSEN
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RESULTATOPGØRELSE
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår 
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 Rullende
Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.

3  Nettoomsætning 838,9 929,5 2.035,5 2.104,5 3.750,1 

3  Vareforbrug (353,6) (409,6) (857,7) (914,9) (1.607,6)
  Bruttoresultat 485,3 519,9 1.177,8 1.189,6 2.142,5 

  Andre eksterne omkostninger (208,8) (235,7) (454,5) (472,6) (888,2)
  Personaleomkostninger (255,4) (254,1) (509,4) (513,8) (995,2)
  Andre driftsindtægter og -omkostninger 0,4 10,9 0,3 11,7 (0,6)
  Af- og nedskrivninger  (27,0) (41,6) (53,9) (69,0) (113,6) 
  Resultat af primær drift (5,5) (0,6) 160,3 145,9  144,9

  Finansielle indtægter 1,4 2,3 4,4 9,0 26,3 
  Finansielle omkostninger   (6,9) (5,9) (11,7) (14,0) (29,4)
  Resultat før skat (11,0) (4,2) 153,0 140,9 141,8

  Skat af periodens resultat  2,6 (0,8) (38,4) (37,4) (41,2)
  Periodens resultat (8,4) (5,0) 114,6 103,5  100,6

  Resultatet fordeler sig således:   
  Aktionærer i IC Companys A/S (8,9) (6,5) 112,6 101,2 99,6 
  Minoritetsinteresse 0,5 1,5 2,0 2,3 1,0 
  Periodens resultat  (8,4) (5,0) 114,6 103,5  100,6

  Resultat pr. aktie
  Resultat pr. aktie, DKK (0,5) (0,4) 6,9 6,2  5,3 
  Udvandet resultat pr. aktie, DKK (0,5) (0,4) 6,9 6,2  5,3
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TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  Rullende
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.

Periodens resultat (8,4) (5,0) 114,6 103,5 100,6

ANDEN TOTALINDKOMST   
Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber 0,2 (32,7) 3,4 (37,7) 51,9
Dagsværdiregulering (netto) af fi nansielle instrumenter
 indgået til sikring af fremtidige pengestrømme (24,7) 63,0 (65,4) 178,1 (225,0) 
Overførsel af resultat (netto) til resultatopgørelsen
 vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme (2,2) (0,1) (9,3) (11,4) 68,2
Skat af anden totalindkomst 27,9 (10,2) 14,9 (34,1) 21,5
Anden totalindkomst i alt 1,2 20,0 (56,4) 94,9 (83,4)
Totalindkomst i alt (7,2) 15,0 58,2 198,4 17,2

Totalindkomsten fordeles således:   
Aktionærer i IC Companys A/S (7,7) 13,5 56,2 196,1 16,2
Minoritetsinteresser 0,5 1,5 2,0 2,3  1,0
I alt  (7,2) 15,0 58,2 198,4 17,2
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BALANCE
AKTIVER

Note Mio. DKK   31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012 

  LANGFRISTEDE AKTIVER
  Goodwill   209,1 202,9 205,1 
  Software og IT systemer   53,1 26,3 48,5 
  Varemærkerettigheder   - 0,1 - 
  Lejerettigheder   17,8 16,0 17,5 
  IT systemer under udvikling   1,7 20,2 9,5  
  Immaterielle aktiver i alt   281,7 265,5  280,6

  Grunde og bygninger   151,4 152,8 151,7 
  Indretning af lejede lokaler   90,1 93,6 97,7 
  Driftsmateriel og inventar   79,6 82,6  86,0 
  Materielle aktiver under opførelse   5,3 18,3 2,5 
  Materielle aktiver i alt   326,4 347,3 337,9 

  Finansielle aktiver   40,4 40,1 40,3 
  Udskudt skat   79,4 72,8 64,1 
  Andre langfristede aktiver i alt   119,8 112,9 104,4 
  Langfristede aktiver i alt   727,9 725,7 722,9 

  KORTFRISTEDE AKTIVER    
4  Varebeholdninger   538,5 570,6 528,5 
5  Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser   427,8 472,8 391,9 
  Tilgodehavende selskabsskat   43,7 21,1 34,8 
6  Andre tilgodehavender   57,5 119,4 137,4 
  Periodeafgrænsningsposter   103,7 97,1 109,4 
  Likvide beholdninger   41,5 91,3 82,6 
  Kortfristede aktiver i alt   1.212,7 1.372,3 1.284,6 
  AKTIVER I ALT   1.940,6 2.098,0  2.007,5 
 
PASSIVER

Note Mio. DKK   31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012

  EGENKAPITAL  
  Aktiekapital   169,4 169,4 169,4 
  Reserve for sikringstransaktioner   (43,9) 84,9 15,9 
  Reserve for valutakursregulering   (32,7) (78,3)  (36,1)
  Overført resultat   771,5 689,3  679,5 
  Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer   864,3 865,3 828,7

  Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser   3,7 2,9 1,9 
  Egenkapital i alt   868,0 868,2 830,6 

  FORPLIGTELSER    
  Pensionsforpligtelser   11,9 12,2 12,9 
  Udskudt skat   48,9 54,7 52,2 
  Hensatte forpligtelser   5,7 - 7,1
 7 Andre gældsforpligtelser   25,5 34,6 34,6
  Gældsforpligtelser til kreditinstitutter   140,0 140,0 140,0
  Langfristede forpligtelser i alt   232,0 241,5 246,8 

  Gældsforpligtelser til kreditinstitutter   90,0 277,9 190,7 
  Leverandører af varer og tjenesteydelser   345,2 335,6 396,5 
  Skat af periodens resultat   47,5 47,7 19,0
 7 Andre gældsforpligtelser   357,9 327,1 323,9 
  Kortfristede forpligtelser i alt   840,6 988,3 930,1 
  Forpligtelser i alt   1.072,6 1.229,8 1.176,9 
  PASSIVER I ALT   1.940,6 2.098,0 2.007,5 
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EGENKAPITALENS UDVIKLING      
     Egenkapital 
   Reserve for   tilhørende Egenkapital
  sikrings- Reserve for  modersel- tilhørende
  Aktie- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets-
Mio. DKK  kapital aktioner regulering resultat aktionærer aktionærer I alt

Egenkapital pr. 1. juli 2012 169,4 15,9 (36,1) 679,5  828,7 1,9  830,6 

Periodens resultat - - - 112,6 112,6 2,0 114,6
Anden totalindkomst i alt - (59,8) 3,4 - (56,4) - (56,4)
Totalindkomst i alt - (59,8) 3,4 112,6 56,2 2,0 58,2

Udbetalt udbytte - - - (24,3) (24,3) (0,2) (24,5)
Indregning af aktiebaseret vederlæggelse - - - 3,7 3,7 - 3,7
Egenkapital pr. 31. december 2012 169,4 (43,9) (32,7) 771,5 864,3 3,7 868,0

     Egenkapital 
   Reserve for   tilhørende Egenkapital
  sikrings- Reserve for  modersel- tilhørende
  Aktie- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets-
Mio. DKK  kapital aktioner regulering resultat aktionærer aktionærer I alt

Egenkapital pr. 1. juli 2011 169,4 (47,7) (40,6) 657,5  738,6 4,1  742,7 

Periodens resultat - - - 101,2 101,2 2,3 103,5
Anden totalindkomst i alt - 132,6 (37,7) - 94,9 - 94,9
Totalindkomst i alt - 132,6 (37,7) 101,2 196,1 2,3 198,4

Udbetalt udbytte - - - (73,8) (73,8) (3,5) (77,3)
Indregning af aktiebaseret vederlæggelse - - - 4,4 4,4 - 4,4
Egenkapital pr. 31. december 2011 169,4 84,9 (78,3) 689,3 865,3 2,9 868,2

UDVIKLING I EGNE AKTIER
Egne aktier pr. 1. juli 2012 540.672
Egne aktier pr. 5. februar 2013 540.672  

Selskabskapital udgør nom. DKK 169.428.070 fordelt på 16.942.807 aktier à nom. DKK 10. 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 Rullende
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER
Resultat af primær drift (5,5) (0,6) 160,3 145,9 144,9
Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab 
 ved salg af langfristede aktiver 27,0 41,6 53,9 69,0 113,6
Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 1,8 1,9 3,7 4,4 (8,4)
Andre reguleringer (0,7) 5,3 2,4 (6,2) 21,8
Ændring i arbejdskapital 293,5 239,3 (73,2) (97,9) 55,9
Pengestrømme fra primær drift  316,1 287,5 147,1 115,2 327,8

Modtagne fi nansielle indtægter 3,2 7,3 21,7 14,0 19,3
Betalte fi nansielle udgifter (4,9) (10,5) (23,4) (19,4) (23,5)
Pengestrømme fra drift 314,4 284,3 145,4 109,8 323,5

Betalt selskabsskat (4,4) 7,9 (17,5) 3,5 (50,5)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 310,0 292,2 127,9 113,3 273,0

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investeringer i immaterielle aktiver (10,7) (5,9) (9,4) (11,0) (32,7)
Investeringer i materielle aktiver (16,7) (21,4) (30,1) (31,8) (69,8)
Ændring i deposita og andre fi nansielle aktiver 0,9 - 6,3 0,9 0,5
Køb og salg af øvrige langfristede aktiver 0,6 0,2 0,6 0,4 2,7
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (25,9) (27,1) (32,6) (41,5) (99,3)

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 284,1 265,1 95,3 71,8 173,7

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Andre transaktioner med aktionærerne (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (9,4)
Udbetalt udbytte 0,3 (3,5) (24,3) (77,3) (24,3)
Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter i alt (9,7) (13,5) (34,3) (87,3) (33,7)
ÆNDRING I LIKVIDER 274,4 251,6 61,0 (15,5) 140,0

LIKVIDER
Beholdninger pr. 1. juli (323,2) (437,9) (108,1) (170,9) (186,6)
Valutakursreguleringer af likvider pr. 1. juli 0,3 (0,3) (1,4) (0,2) (1,9)
Ændring i likvider 274,4 251,6 61,0 (15,5) 140,0
Likvider pr. 31. december 2012 (48,5) (186,6) (48,5) (186,6) (48,5)

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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NOTER 
1. Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten afl ægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” og yderligere danske 
oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2011/12 
anvendte, med undtagelse af den nedenfor anførte ændring. Vi henviser til årsrapporten for 2011/12 for en nærmere 
beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 

Der er foretaget enkelte reklassifi kationer i noterne, som ikke har påvirket resultatopgørelsen, totalindkomsten eller 
egenkapitalen i sammenligningsåret og samlet set anses for uvæsentlige.

Ændring af anvendt regnskabspraksis
Der er i forhold til selskabets årsrapport for 2011/12 fortaget ændring i anvendt regnskabspraksis for segmentoplys-
ninger. 

For bedre at afspejle strategien, er rapporteringen til den øverste operationelle ledelse (direktionen) ændret, således at 
segmentoplysninger nu gives på brandsegmenter frem for salgskanaler som hidtil.

Ændringen i anvendt regnskabspraksis har alene talmæssig effekt på segmentnoten. Alle sammenligningstal i noten er 
tilpasset den nye rapportering.

2. Sæsonafhængighed
Koncernens forretningssegmenter er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsen-
delser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retailsegmentet. 
Højsæson for koncernens engroskanal er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat 
varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er in-
dikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger 
af koncernens udvikling.
 

3. Segmentoplysninger
Forretningssegmenter
Rapporteringen til direktionen, der anses for den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker), er 
baseret på koncernens tre strategiske segmenter: Premium, Mid Market og Fast Fashion.

Direktionen vurderer driftsresultatet for forretningssegmenterne separat for at kunne træffe beslutninger i relation 
til ressourceallokering og resultatmåling. Segmenternes resultat evalueres på basis af resultat af primær drift, som 
opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Finansielle indtægter og – omkostninger samt selskabsskat hånd-
teres på koncernniveau og allokeres ikke ud på driftssegmenterne.

Der fi nder ikke væsentlig samhandel eller andre transaktioner sted mellem forretningssegmenterne. Omsætningen fra 
eksterne kunder, der rapporteres til ledelsen, måles på samme måde som i resultatopgørelsen. Omkostningsfordelin-
gen mellem forretningssegmenterne foretages på individuel basis med tillæg af enkelte, systematisk fordelte indirekte 
omkostninger for at vise rentabiliteten i forretningssegmenterne. Aktiver og forpligtelser for segmenterne indgår ikke i 
den løbende ledelsesrapportering. 

Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af nettoomsætningen. 
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Premium
Forretningssegmentet indeholder følgende brands: Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger og Designers 
Remix.

Hovedfokus for Premium-brands er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge 
både omsætning og indtjening. Kravene til disse brands, der er en forudsætning for fremtidige investeringer, er, at de 
skal:

• være blandt de mest succesrige på deres hjemmemarkeder inden for segmentet
• kunne dokumentere internationalt vækstpotentiale
• have et højt afkast på investeret kapital

Mid Market og Fast Fashion
Mid Market indeholder følgende brands: InWear, Matinique, Jackpot, Cottonfi eld, Part Two samt øvrig ekstern 3. parts 
omsætning i koncernens Companys-butikker og i begrænset omfang sourcing foretaget på vegne af eksterne kunder.  

Fast Fashion indeholder følgende brands: Saint Tropez og Soaked in Luxury.

Hovedfokus for brands i segmenterne Mid Market og Fast Fashion er optimering og konsolidering på deres kernemarked-
er. Kravene til disse brands er, at de skal:

• være relevante inden for deres segment i deres kernemarkeder
• kunne generere tilfredsstillende indtjening
• kunne konvertere indtjening til cash fl ow 

Da kompetencerne inden for kollektionsudvikling, distribution og logistik er forskellige i Mid Market og Fast Fashion rap-
porteres segmenterne særskilt til trods for, at koncernens krav til disse brands er ens.

 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Nettoomsætning   1.136,1 1.120,9 668,4 782,8 231,0 200,8 2.035,5 2.104,5
Vækst i forhold til 2011/12 (%)   1 - (15) - 15 - (3) -

Bruttoresultat   644,3 633,7 403,0 449,2 130,5 106,7 1.177,8 1.189,6
Bruttomargin (%)   56,7 56,5 60,3 57,4 56,5 53,1 57,9 56,5

Omkostninger   (475,5) (459,8) (383,8) (415,6) (104,3) (99,3) (963,6) (974,7)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   168,8 173,9 19,2 33,6 26,2 7,4 214,2 214,9
EBITDA-margin (%)   14,9 15,5 2,9 4,3 11,3 3,7 10,5 10,2

Af- og nedskrivninger   (26,3) (27,4) (22,4) (36,4) (5,2) (5,2) (53,9) (69,0)
Omkostningsprocent (%)   (44,2) (43,5) (60,8) (57,7) (47,5) (52,0) (50,0) (49,6)

Resultat af primær drift (EBIT)   142,5 146,5 (3,2) (2,8) 21,0 2,2 160,3 145,9
EBIT-margin (%)   12,6 13,1 (0,5) (0,4) 9,1 1,1 7,9 6,9

Afstemning af segmentoplysninger         
Segmentresultat (EBIT)         160,3 145,9
Finansielle indtægter         4,4 9,0
Finansielle omkostninger         (11,7) (14,0)
Resultat før skat         153,0 140,9
Skat af periodens resultat         (38,4) (37,4)
Periodens resultat         114,6 103,5
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 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr.

Nettoomsætning   454,0 509,0 282,4 331,4 102,5 89,1 838,9 929,5
Vækst i forhold til 2011/12 (%)   (11) - (15) - 15 - (10) -

Bruttoresultat   250,2 283,4 177,3 191,3 57,8 45,2 485,3 519,9
Bruttomargin (%)   55,1 55,7 62,8 57,7 56,4 50,7 57,8 55,9

Omkostninger   (226,2) (223,5) (184,8) (203,3) (52,8) (52,1) (463,8) (478,9)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   24,0 59,9 (7,5) (12,0) 5,0 (6,9) 21,5 41,0
EBITDA-margin (%)   5,3 11,8 (2,7) (3,6) 4,9 (7,7) 2,6 4,4

Af- og nedskrivninger   (13,1) (14,6) (11,3) (24,5) (2,5) (2,5) (27,0) (41,6)
Omkostningsprocent (%)   (52,7) (46,8) (69,5) (68,7) (54,0) (61,3) (58,5) (56,0)

Resultat af primær drift (EBIT)   10,9 45,3 (18,8) (36,5) 2,5 (9,4) (5,5) (0,6)
EBIT-margin (%)   2,4 8,9 (6,6) (11,0) 2,5 (10,6) (0,7) (0,1)

Afstemning af segmentoplysninger         
Segmentresultat (EBIT)         (5,5) (0,6)
Finansielle indtægter         1,4 2,3
Finansielle omkostninger         (6,9) (5,9)
Resultat før skat         (11,0) (4,2)
Skat af periodens resultat         2,6 (0,8)
Periodens resultat         (8,4) (5,0)

Geografi sk information
Omsætningen allokeres på de geografi ske områder på grundlag af kundens geografi ske placering. Aktiverne allokeres 
på grundlag af aktivernes geografi ske placering.

Aktiverne måles på samme måde som i balancen.

Koncernens omsætning og aktiver kan i al væsentlighed opdeles geografi sk som følger:

 Omsætning  Rapporteringspligtige aktiver*
     vækst vækst andel andel    
  1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår   
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12   andel andel
Mio. DKK 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

Norden 1.345,8 1.281,9 5% (11%)  66% 61% 536,1 523,5 88% 85%
Øvrig Europa 578,2 711,1 (19%) (2%) 28% 34% 62,4 81,6 10% 13% 
Øvrig verden 111,5 111,5 - 16% 6% 5% 9,7 7,7 2% 2% 
I alt 2.035,5 2.104,5 (3%) - 100% 100% 608,1 612,8 100% 100%

 Omsætning  Rapporteringspligtige aktiver*
     vækst vækst andel andel    
  2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal   
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12   andel andel
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

Norden 567,2 578,1 (2%) 9%  68% 62% 536,1 523,5 88% 85%
Øvrig Europa 239,2 317,4 (25%) 16% 29% 34% 62,4 81,6 10% 13% 
Øvrig verden 32,5 34,0 (4%) - 3% 4% 9,7 7,7 2% 2% 
I alt 838,9 929,5 (10%) 4% 100% 100% 608,1 612,8 100% 100%
* Rapporteringspligtige aktiver består af langfristede aktiver eksklusiv udskudte skatteaktiver og fi nansielle aktiver.

Koncernen forhandler tøj inden for en række brands, der alle kategoriseres som ”Modetøj”. Koncernen har derfor ikke 
produkter eller services, der differentierer væsentligt indbyrdes, og der gives derfor ikke separate oplysninger om en-
kelte produkter eller services.
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4. Varebeholdninger
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Råvarer og hjælpematerialer 35,2  34,9   42,3 
Færdigvarer og handelsvarer 334,9  382,5   341,0 
Svømmende varer 168,4  153,2   145,2 
Varebeholdninger i alt  538,5 570,6   528,5 

Periodens bevægelser i lagernedskrivninger:

Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Lagernedskrivninger pr. 1 juli   107,3 120,6   120,6 

Periodens tilgang 26,6  33,6   47,8 
Periodens afgang (33,1)  (41,3)  (61,1)
Lagernedskrivninger i alt 100,8  112,9   107,3 

5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Ej forfaldne   271,4   333,9   279,6 
Forfaldne mellem 1-60 dage  120,1   116,7   67,3 
Forfaldne mellem 61-120 dage  26,1   24,1   41,7 
Forfaldne over 120 dage  71,6  43,9  59,3
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (brutto)  489,2   518,6   447,9 

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer:

Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Nedskrivning pr. 1. juli  56,0  49,1   49,1 

Valutakursregulering 2,0 (1,8) 2,9
Ændring af nedskrivning i perioden (9,2)  4,3   18,1 
Realiseret (tab)/gevinst i perioden 12,6  (5,8)  (14,1)
Nedskrivning i alt 61,4  45,8   56,0 

6. Andre tilgodehavender
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Merværdiafgift 8,4 11,7 12,0
Kreditkort-tilgodehavender 16,2  14,5   10,0 
Øvrige tilgodehavender 31,4 30,3 29,8
Tilgodehavende fra forhandlerejede forretninger 1,4  2,5   9,4
Ikke-realiserede gevinster på fi nansielle kontrakter 0,1  60,4  76,2 
Andre tilgodehavender i alt 57,5  119,4   137,4 

7. Andre gældsforpligtelser
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Merværdiafgift, told og indeholdt A-skat 83,1  96,9   73,9 
Løn, sociale omkostninger og skyldige feriepenge 115,0  118,5    116,1 
Ikke-realiserede tab på fi nansielle kontrakter 62,9  2,1   39,1 
Fratrædelsesgodtgørelser 5,6  11,9   6,3
Øvrige skyldige omkostninger 116,8  132,3   123,1 
Andre gældsforpligtelser i alt  383,4 361,7   358,5 

I øvrige skyldige omkostninger er der indregnet 26 mio. DKK (35 mio. DKK), der forfalder efter 12 måneder.
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Appendiks:
Supplerende segmentoplysninger 
Koncernens brandomsætning, 1. halvår

  Engros og Franchise Retail I alt
       1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
      2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Omsætning mio. DKK     6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Peak Performance     394,7 456,7 166,6 150,6 561,3 607,3
Tiger of Sweden     223,5 181,5 160,0 136,7 383,5 318,2
By Malene Birger     101,2 111,4 42,1 38,8 143,3 150,2
Designers Remix     25,8 24,8 22,2 20,4 48,0 45,2
Premium brands i alt     745,2 774,4 390,9 346,5 1.136,1 1.120,9

InWear     102,6 127,5 57,5 78,5 160,1 206,0
Matinique     85,8 90,6 47,5 62,6 133,3 153,2
Part Two     77,1 95,0 40,6 40,8 117,7 135,8
Jackpot     62,9 70,3 103,5 113,4 166,4 183,7
Cottonfi eld     31,0 37,6 49,0 53,8 80,0 91,4
Mid Market brands i alt     359,4 421,0 298,1 349,1 657,5 770,1

Saint Tropez     94,2 90,4 73,5 67,3 167,7 157,7
Soaked in Luxury     45,9 34,2 13,8 8,9 59,7 43,1
Fast Fashion brands i alt     140,1 124,6 87,3 76,2 227,4 200,8

3.-partsmærker     1,7 4,4 12,8 8,3 14,5 12,7
Koncern i alt     1.246,4 1.324,4 789,1 780,1 2.035,5 2.104,5

Segmentnøgletal, 1. halvår

 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Geografi sk omsætning1) 
Norden   819,8 770,1 344,5 368,3 181,5 143,5 1.345,8 1.281,9
Øvrig Europa   257,1 300,2 279,7 363,3 41,4 47,5 578,2 711,1
Øvrig verden   59,2 50,5 44,2 51,2 8,1 9,8 111,5 111,5
Koncern i alt   1.136,1 1.120,9 668,4 782,8 231,0 200,8 2.035,5 2.104,5

Salgskanaler omsætning  
Preorder   620,5 663,0 283,2 327,9 134,2 119,0 1.037,9 1.109,9
Salg i sæson   124,6 111,4 78,1 97,5 5,8 5,6 208,5 214,5
Retail2)   366,8 338,5 346,2 365,4 73,4 59,9 786,4 763,8
Nettoomsætning fra ny/afviklet retail   24,1 8,0 (35,3) (8,0) 13,9 16,3 2,7 16,3

Ordreoptag, vækst i lokal valuta  
Kommende forår (%) 4 1 (12) (10) 25 (10) 1 (4)
Kommende sommer (%) (3) (3) (13) (12) (1) (12) (10) (10)

Same-store, vækst i lokal valuta3) 
1. kvartal 7 - (10) (7) 1 (7) (2) (4)
2. kvartal 3 (2) (1) (12) 3 (1) 1 (8)
1. halvår 5 (1) (6) (10) 2 (4) - (6)

Salgspunkter4)  
Franchisebutikker   77 81 64 87 13 15 204 223
Retailbutikker5)   60 55 135 146 42 38 252 254
Koncessioner   37 38 173 142 21 25 231 205
Kvadratmeter4)   
Franchisebutikker   9.934 11.951 2.482 9.655 1.904 2.580 25.395 29.747
Retailbutikker5)   16.384 11.224 12.296 14.082 5.183 5.124 39.447 40.008
Koncessioner   2.178 2.237 6.442 5.470 279 479 8.899 8.186

1)  Omsætning fra 3.-partsmærker er ikke fordelt ud på segmenter og indgår således kun i koncerntotalen.
2)  Eksklusiv nettoomsætning fra ny/afviklet retail.
3)  Inklusiv e-commerce, men eksklusiv outlets. 
4)  Salgspunkter og kvadratmeter opgøres pr. brand, mens multibrandkoncepter kun tælles med under koncernen.    
 Således medregnes butikskoncepter med både et herre- og damekoncept dobbelt, mens multibrandkoncepter som    
 Companys kun medregnes en gang.
5) Retailbutikker inklusiv outlets, men eksklusiv koncessioner.
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SELSKABSMEDDELELSER I 2. KVARTAL 2012/13
IC Companys har i regnskabsårets 2. kvartal meddelt følgende begivenheder til NASDAQ OMX Copenhagen.

Dato Nummer Emne
5. oktober 2012 13 (2012) Vedtægter 
24. oktober 2012 14 (2012) Informationsmøde
7. november 2012 15 (2012) Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13

Samtlige selskabsmeddelelser i deres fulde længde er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.iccompanys.dk 
under Investorer.

IC COMPANYS’ STAMDATA
Aktiekapital  169.428.070  Adresse  IC Companys A/S
Antal aktier  16.942.807   Raffi naderivej 10
Aktieklasser  en klasse   2300 København S
ISIN-kode  DK0010221803  CVR nr. : 62816414
Reuterkode  IC.CO    Telefon: 32 66 77 88
Bloombergkode  IC DC   Fax: 32 66 77 03
     E-mail: hqreception@iccompanys.com

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Chris Bigler
Chief Financial Offi cer
Telefon: 29 74 06 55
E-mail: cbi@iccompanys.com



ANNONCE:

Hjem MyPage Aktier Indeks Obligationer Optioner & futures ETF/ETP Investeringsbeviser Nyheder Om os

Danmark Sverige Island Finland First North

Registrer i dag Log ind Feedback Language - Dansk

Søg aktier

Idag (2013-05-10) - 3% Danske Stat INK St. lån 2021 - DK0009922676

Seneste 116.224 Bud 116.120 Høj Gns. kurs alle handler 116.186
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I 1. halvår realiseredes stigende bruttomargin og forbedret resultat af primær drift.  Ledelsen har 
vedtaget ændringer i brandportefølje, organisationsstruktur og koncernledelsens ansvarsområder.  

Koncernen realiserede i 1. halvår 2012/13 en nettoomsætning på 2.036 mio. DKK, hvilket som forventet var 3% 
mindre end sidste år. Koncernens bruttomargin blev forbedret med 1,4%-point. Resultat af primær drift blev 160 mio. 
DKK, hvilket svarer til en fremgang på 10%. Samlet set blev halvåret realiseret i overensstemmelse med forventnin-
gerne. Nye strategiske tiltag til understøttelse af omsætningsvækst og forbedret indtjening igangsættes.

• Premium-segmentet øgede omsætningen med 1% til 1.136 mio. DKK (1.121 mio. DKK). Tiger of Sweden øgede 
omsætningen og Peak Performance gik som ventet tilbage. Indtjeningen i segmentet udgjorde 143 mio. DKK (147 
mio. DKK), og overskudsgraden blev 12,6% (13,1%).

• Mid Market-segmentet gik tilbage med 15% til en omsætning på 668 mio. DKK (783 mio. DKK), drevet af konsoli-
deringen af omsætningen på kernemarkederne. Resultat af primær drift blev et underskud på 3 mio. DKK (under-
skud på 3 mio. DKK). Jackpot og Cottonfi eld er tabsgivende, men de øvrige Mid Market-brands giver overskud.

• Fast Fashion-segmentet øgede omsætningen med 15% til 231 mio. DKK (201 mio. DKK) og forbedrede samtidig 
resultat af primær drift med 19 mio. DKK til 22 mio. DKK, og overskudsgraden udgjorde 9,1% (1,1%).

• Kapacitetsomkostningerne blev for halvåret reduceret med 26 mio. DKK. De løbende driftsomkostninger blev re-
duceret med 42 mio. DKK. 

• Resultat af primær drift blev 160 mio. DKK (146 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 7,9% 
(6,9%).  

• Ordreoptaget for forårskollektionen er nu også afsluttet tilfredsstillende for Fast Fashion-segmentet og viser en 
fremgang på 1% eller 7 mio. DKK mod forventet uændret. Den mindre sommerkollektion forventes samlet set at 
gå tilbage med 10%. Totalt for halvåret steg Premium-segmentet med 2%, Mid Market-segmentet gik tilbage med 
13%, og Fast Fashion-segmentet forventes at stige med 11%. 

• Brandporteføljen ændres fra 11 brands til 3 klart defi nerede forretningssegmenter. Omorganiseringen forventes at 
reducere koncernens kompleksitet betydeligt. Ledelsens ansvarsområder ændres for at refl ektere den nye organi-
sation.

• Det er besluttet at frasælge Jackpot og Cottonfi eld. De to brands har i de seneste år ikke formået at skabe 
tilfredsstillende resultater, og der har været betydelige tab.

• Selskabet øger transparens i rapportering til markedet. Den nye rapportering vil give en øget transparens, hvad 
angår de enkelte segmenters performance.

Forventninger til 2012/13 præciseres  
Ledelsen forventer vanskelige markedsforhold i 2012/13, hvilket især rammer Mid Market-segmentet. Presset på kon-
cernens bruttomargin forventes dog at aftage i 2012/13. De igangværende omkostningsreduktioner fortsættes.

De strategiske tiltag kan få konsekvenser for forventningerne til årsregnskabet for 2012/13 i form af engangsindtægter 
og -omkostninger. Effekterne kan imidlertid ikke kvantifi ceres på nuværende tidspunkt.

Når der ses bort fra de mulige effekter af de nævnte strategiske tiltag forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 
2012/13 realiserer en omsætning på 3.700–3.750 mio. DKK (tidligere: lavere omsætning end 2011/12) og et resultat 
af primær drift på 140–170 mio. DKK (tidligere: på niveau eller bedre end 2011/12).

Investeringsniveauet forventes uændret i forhold til 2011/12. Investeringerne anvendes primært til udvidelse af distri-
butionen i Premium-segmentet.

Niels Mikkelsen, CEO for IC Companys A/S udtaler:
”Med etableringen af 3 forretningssegmenter og salget af Jackpot og Cottonfi eld fortsætter vi med at forenkle kon-
cernen med det mål at øge koncernens vækst og indtjeningsevne.”

IC Companys A/S

Niels Mikkelsen     Chris Bigler
Chief Executive Offi cer    Chief Financial Offi cer
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HOVED- OG NØGLETAL            
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår   År 
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 Rullende 2011/12
Mio. DKK  3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.** 12 mdr.

RESULTATOPGØRELSE      
Nettoomsætning   838,9 929,5 2.035,5 2.104,5   3.750,1  3.819,1 
Bruttoresultat  485,3 519,9 1.177,8 1.189,6   2.142,5  2.154,3 
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)  21,5 41,0 214,2 214,9   258,4  259,1
Resultat af primær drift før afskrivninger, 
 korrigeret for engangsomkostninger   28,5 64,0 214,2 237,9 253,5 277,1
Resultat af primær drift (EBIT)  (5,5) (0,6) 160,3 145,9 144,9 130,4 
Finansielle poster, netto  (5,5) (3,6) (7,3) (5,0)   (3,1)  (0,7) 
Resultat før skat  (11,0) (4,2) 153,0 140,9 141,8 129,7
Periodens resultat  (8,4) (5,0) 114,6 103,5 100,6 89,4 
Totalindkomst  (7,2) 15,0 58,2 198,4  17,2  157,4 

BALANCE         
Langfristede aktiver i alt  727,9 725,7 727,9 725,7 748,2 722,9 
Kortfristede aktiver i alt  1.212,7 1.372,3 1.212,7 1.372,3   1.329,2  1.284,6
Aktiver i alt  1.940,6 2.098,0 1.940,6 2.098,0   2.077,4  2.007,5
Aktiekapital  169,4 169,4 169,4 169,4 169,4 169,4
Egenkapital i alt  868,0 868,2 868,0 868,2 860,7 830,6 
Langfristede forpligtelser i alt  232,0 241,5 232,0 241,5 240,7 246,8
Kortfristede forpligtelser i alt  840,6 988,3 840,6 988,3  976,1  930,1 

PENGESTRØMSOPGØRELSE       
Pengestrømme fra driftsaktiviteter  310,0 292,2 127,9 113,3  273,0  258,4 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter  (25,9) (27,1) (32,6) (41,5) (99,3) (108,2)
Pengestrømme fra investering i materielle anlægsaktiver (16,7) (21,4) (30,1) (31,8) (69,8) (71,5)
Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 284,1 265,1 95,3 71,8 173,7  150,2 
Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter  (9,7) (13,5) (34,3) (87,3) (33,7) (86,7)
Ændring i likvider  274,4 251,6 61,0 (15,5) 140,0 63,5 

NØGLETAL         
Bruttomargin (%)  57,8 55,9 57,9 56,5   57,1  56,4 
EBITDA-margin (%)   2,6 4,4 10,5 10,2   6,9  6,8 
EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 3,4 6,9 10,5 11,3   6,8  7,3
EBIT-margin (%)  (0,7) (0,1) 7,9 6,9   3,9  3,4 
Egenkapitalforrentning (%)  (1,0) (0,6) 13,5 12,9   11,7  11,4 
Soliditetsgrad (%)  44,7 41,4 44,7 41,4   41,4  41,4 
Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill  1.392,6 1.332,0 1.298,7 1.236,8  1.388,6  1.320,7 
Afkast på investeret kapital (%)  (0,4) - 12,3 11,8   10,4  9,9 
Rentebærende gæld ultimo, netto  188,5 326,6 188,5 326,6  188,5  248,1 
Finansiel gearing (%)  21,7 37,6 21,7 37,6  21,9  29,9 

AKTIERELATEREDE NØGLETAL*      
Gennemsnitlige antal aktier ekskl. egne 
 aktier udvandet (t.stk)  16.942,8 16.402,1 16.942,8 16.428,4   16.947,0  16.406,3 
Børskurs ultimo perioden, DKK  134,0 102,5 134,0 102,5   134,0  97,5 
Resultat pr. aktie, DKK  (0,5) (0,4) 6,9 6,2 5,3 5,4
Resultat pr. aktie udvandet, DKK  (0,5) (0,4) 6,9 6,2 5,3 5,4 
Cash fl ow pr. aktie udvandet, DKK  18,8 17,8 7,7 6,9  16,8  15,8 
Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK  51,0 52,8 51,0 52,7   48,8  50,5 
Price earnings udvandet, DKK  (268,0) (258,8) 19,4 16,6   25,3  18,2 

MEDARBEJDERE        
Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo  2.193 2.346 2.193 2.346 2.227 2.217

*     I udvandede værdier er effekten af IC Companys’ programmer for aktieoptioner og warrants medregnet. 
**  Balancen er beregnet som et simpelt gennemsnit

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens “Anbefalinger og Nøgletal 2010”. Soliditetsgraden er beregnet som egenka-
pitalens andel af de samlede aktiver (ultimo).

Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsger-
ninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede 
på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som 
planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse.
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INDLEDNING
Koncernens nettoomsætning faldt i 1. halvår 2012/13 som forventet med 3%. Premium-segmentet realiserede en 
vækst på 1%. Tiger of Sweden gik frem med 21% og Peak Performance gik tilbage med 8%. Mid Market-segmentet gik 
tilbage med 15%, og Fast Fashion gik frem med 15%. 

På baggrund af de seneste 1½ års arbejde med Peak Performance og ansættelsen af en ny direktør for brandet ser vi 
forbedring på en række væsentlige parametre. Det er derfor ledelsens vurdering, at Peak Performance igen er på vej 
frem både omsætnings- og indtjeningsmæssigt.

Bruttomarginen blev 57,9%, hvilket er 1,4%-point bedre end sidste år. Stigningen skyldes dels færre lagernedskrivninger 
som følge af en markant lavere lagerbeholdning ved udløbet af sæsonen, og dels en forbedring af kollektions-udviklings- 
og sourcingprocesserne, hvilket sammen med bedre valutaafdækning mere end imødegår prispresset i sourcinglan-
dene. 

De tidligere annoncerede omkostningsreduktioner (se Selskabsmeddelelse nr. 15/2012) fortsætter med at have ef-
fekt. Korrigeret for valutakurser, engangsomkostninger og en negativ udvikling i koncernens tilgodehavender blev de 
samlede omkostninger reduceret med 4%. 

Samlet set øges koncernens EBIT-margin med 1%-point i forhold til sidste år. 

STRATEGISKE TILTAG TIL UNDERSTØTTELSE AF OMSÆTNINGS-
VÆKST OG FORBEDRET INDTJENING – FRA 11 BRANDS TIL 3 
KLART DEFINEREDE FORRETNINGSSEGMENTER
Baggrund
En af IC Companys største udfordringer har de seneste år været en alt for kompleks struktur med mange forskellige 
brands i forskellige prissegmenter. I november 2010 tog ledelsen derfor det første væsentlige skridt til at reducere 
kompleksiteten med ”Project Empowerment”.  En porteføljestrategi blev udarbejdet med ambitionen om at udvikle IC 
Companys til en koncern, hvor hovedparten af omsætningen kommer fra brands i Premium-segmentet. Ligeledes blev 
ressourceallokering ændret, og porteføljestrategien muliggjorde en mere aktiv forvaltning af brandporteføljen.

Siden efteråret 2012 har ledelsen, i samarbejde med eksterne rådgivere, arbejdet på at gennemføre nye tiltag med det 
formål, at reducere kompleksiteten yderligere med heraf følgende fokus på forbedret indtjening og langsigtet potentiale. 

De nye tiltag omfatter dels en reduktion og omorganisering af brandporteføljen og dels en tilpasning af organisations-
strukturen og koncernledelsen.

Ændringer i brandportefølje, organisationsstruktur og koncernledelse 
Fremover vil koncernen bestå af 3 segmenter:
  

  Premium Outdoor

  •  Peak Performance

  Premium Contemporary

  • Tiger of Sweden
  • By Malene Birger

  Mid Market Contemporary

  • Inwear
  • Part Two
  • Matinique
  • Soaked in Luxury 
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Omorganiseringen forventes at reducere koncernens kompleksitet betydeligt. Eksekvering og  opfølgning inden for de 3 
segmenter opprioriteres ligeledes markant.

For Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger ses et stort internationalt vækstpotentiale. Disse brands 
har gennem en årrække skabt vækst og høj indtjening. Koncernen vil fremover allokere ressourcer med henblik på at 
sikre de nuværende stærke markedspositioner og øge internationaliseringen.

InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury har over de seneste år styrket deres position i Norden, men har fortsat 
for tunge processer og for lav indtjening. For at udnytte synergien mellem de fi re brands, øge indtjeningsevnen og styrke 
positionen yderligere i Norden, er det besluttet at samle disse brands i en ny division, Mid Market division. Franchisekon-
ceptet Companys bliver en del af Mid Market divisionen og ses som en unik vækstdriver for Mid Market-brands. Divisio-
nens omsætning forventes at udgøre 950 - 980 mio. DKK i 2012/13.

Etablering af Mid Market divisionen forventes at medføre personale-reduktioner. Divisionen vil blive etableret i et 
selvstændigt datterselskab, og de fi re brands vil i løbet af foråret 2013 fl ytte sammen i et selvstændigt domicil, hvor 
koncernen i forvejen er lejer. Der forventes årlige omkostningsbesparelser på minimum 25 mio. DKK, når implementer-
ingen er fuldt ud gennemført.

Frasalg af Jackpot og Cottonfi eld 
Jackpot og Cottonfi eld har i de seneste år ikke formået at skabe tilfredsstillende resultater, og konsekvensen har været 
betydelige tab også i indeværende regnskabsår. De to brands omsatte i 2011/12 for 527 mio. DKK og gav et driftsun-
derskud. IC Companys har derfor besluttet, at selskabet ikke længere er den rigtige ejer af de to brands, og en formel 
salgsproces er igangsat.

Saint Tropez og Designers Remix er uden for de nye kernesegmenter 
IC Companys’ resterende to profi table brands, Saint Tropez og Designers Remix, er fremover ikke direkte en del af 
koncernens kerneforretning. Saint Tropez er et Fast Fashion-brand, som ikke er integreret på IC Companys fælles drift-
splatform. Brandet fortsætter med at operere selvstændigt og kan på længere sigt blive afhændet. Designers Remix 
er et Premium-brand, som har udviklet sig pænt over de seneste år. Brandet er kun delvist ejet af IC Companys, og det 
fremtidige ejerskab skal afklares, før yderligere beslutninger om brandets fremtid træffes.

Forenklet struktur ændrer koncernledelsens ansvarområder
Som følge af etableringen af de 3 segmenter er det besluttet at omorganisere koncernledelsens ansvarsområder. Peter 
Fabrin, executive vice president, bliver fremover daglig leder af Mid Market divisionen og vil således allokere hoved-
parten af sine ressourcer til denne division. Anders Cleemann, executive vice president beholder ansvaret for Tiger of 
Sweden og By Malene Birger, men kan nu fokusere sin indsats på at skabe vækst og indtjening i disse to brands. Peak 
Performance’ direktør vil fremover referere direkte til Niels Mikkelsen, chief executive offi cer.  Saint Tropez’ direktør vil 
fremover referere til Chris Bigler, chief fi nancial offi cer. 

Fællesfunktioner reducerer organisatorisk kompleksitet
Koncernens fællesfunktioner vil fremover operere ens på tværs af kerneforretningerne, hvilket i sig selv forventes at 
reducere kompleksiteten.  Derudover vil etableringen af den nye Mid Market division i et selvstændigt domicil og som et 
selvstændigt datterselskab sikre, at den fysiske og formelle organisering af kerneforretningerne er ens. 

Potentielt salg af hovedkvarter
Som konsekvens af ovennævnte beslutninger, forventes anvendelsen af ejendommen på Raffi naderivej at blive kraftigt 
reduceret. Det er derfor besluttet at afsøge mulighederne for at afstå ejendommen.

Øget transparens i rapportering til markedet
Den kvartalsvise rapportering vil blive ændret, så den afspejler den nye segmentering. Dette vil ske fra og med 3. kvar-
tal 2012/13. Den nye rapportering vil give en øget transparens hvad angår de enkelte kernesegmenters performance. 
De historiske - og sammenlignelige tal - vil blive offentliggjort på selskabets hjemmeside www.iccompanys.dk under 
Investorer, senest en måned før ovennævnte kvartalsregnskab. 
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Kapitalmarkedsdag
På lidt længere sigt forventes de omtalte ændringer at øge indtjeningsevnen og medvirke til højere vækstrater med 
deraf følgende værdiskabelse for aktionærerne. Ambitioner, strategi og målsætninger for de tre nye kernesegmenter, 
planlægges uddybet på en kapitalmarkedsdag, der forventes afholdt i forlængelse af helårsresultatet for regnskabsåret 
2012/13 i august 2013.

Oversigt over indtjeningsforbedrende tiltag  
Som beskrevet i selskabsmedelelse 15/2012 har koncernen siden begyndelsen af 2011/12 iværksat indtjenings-
forbedrende tiltag med en forventet fremadrettet effekt på minimum 100 mio. DKK. Ovennævnte strategiske tiltag 
medfører, at der skal tillægges yderligere minimum 25 mio. DKK, således at de samlede igangværende initiativer udgør 
en effekt på 125 mio. DKK. 

FINANSIEL REDEGØRELSE FOR 1. HALVÅR 2012/13
Fra starten af regnskabsperioden har vi forventet, at markedet ville være volatilt og med manglende stabilitet fra uge til 
uge, omend situationen har været markant forskellig fra brand til brand. Vi har været opmærksomme på markedssitu-
ationen i forhold til vores indsalg til kunder og indkøb til egne butikker. Vi har også været meget påpasselige med at 
kreditvurdere vores kunder og kun optage ordrer fra kunder, der med de aktuelle markedsvilkår vurderes at kunne drive 
en rentabel forretning. 

Konsekvenserne af den adfærd har været en lavere omsætning, men også en højere bruttomargin. Lagernedskrivnin-
gerne er reduceret som følge af, at mængden af overskudsvarer er reduceret kraftigt. Størrelsen af afgivne rabatter til 
engroskunder og i retailleddet er imidlertid ikke forbedret så meget som forventet. Det skyldes at forbrugerne er blevet 
endnu mere prisorienterede, end de har været tidligere, og nogle aktører i markedet har været meget aggressive. 

Premium-segmentet udgør fortsat den største del af koncernens omsætning og hovedparten af indtjeningen. Indtjenin-
gen øges imidlertid i Fast Fashion-segmentet, og ved en afdisponering af Jackpot og Cottonfi eld vil også Mid Market-
segmentet bidrage positivt til koncernens indtjening. 

 Koncernens brandsegmenter målt på  Koncernens brandsegmenter målt på 
 12 måneders rullende omsætning 12 måneders rullende indtjening

Målt over de seneste 12 måneder udgør Premium-segmentet 53% (49%) af omsætningen og 88% (110%) af indtje-
ningen i koncernen. Mid Market-segmentet realiserede over de seneste 12 måneder et underskud, idet Jackpot og 
Cottonfi eld er underskudsgivende. Fast Fashion-segmentet realiserede et stigende overskud, der nu svarer til deres 
omsætningsandel.

53%
36%

11%

88%

0%
12%

Premium
Mid Market
Fast Fashion
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Koncernens brandsegmenter
 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Nettoomsætning   1.136,1 1.120,9 668,4 782,8 231,0 200,8 2.035,5 2.104,5
Vækst (%)   1 - (15) - 15 - (3) -

Bruttoresultat   644,3 633,7 403,0 449,2 130,5 106,7 1.177,8 1.189,6
Bruttomargin (%)   56,7 56,5 60,3 57,4 56,5 53,1 57,9 56,5

Omkostninger   (475,5) (459,8) (383,8) (415,6) (104,3) (99,3) (963,6) (974,7)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   168,8 173,9 19,2 33,6 26,2 7,4 214,2 214,9
EBITDA-margin (%)   14,9 15,5 2,9 4,3 11,3 3,7 10,5 10,2

Af- og nedskrivninger   (26,3) (27,4) (22,4) (36,4) (5,2) (5,2) (53,9) (69,0)
Resultat af primær drift (EBIT)   142,5 146,5 (3,2) (2,8) 21,0 2,2 160,3 145,9
EBIT-margin (%)   12,6 13,1 (0,5) (0,4) 9,1 1,1 7,9 6,9

 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr.

Nettoomsætning   454,0 509,0 282,4 331,4 102,5 89,1 838,9 929,5
Vækst (%)   (11) - (15) - 15 - (10) -

Bruttoresultat   250,2 283,4 177,3 191,3 57,8 45,2 485,3 519,9
Bruttomargin (%)   55,1 55,7 62,8 57,7 56,4 50,7 57,8 55,9

Omkostninger   (226,2) (223,5) (184,8) (203,3) (52,8) (52,1) (463,8) (478,9)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   24,0 59,9 (7,5) (12,0) 5,0 (6,9) 21,5 41,0
EBITDA-margin (%)   5,3 11,8 (2,7) (3,6) 4,9 (7,7) 2,6 4,4

Af- og nedskrivninger   (13,1) (14,6) (11,3) (24,5) (2,5) (2,5) (27,0) (41,6)
Resultat af primær drift (EBIT)   10,9 45,3 (18,8) (36,5) 2,5 (9,4) (5,5) (0,6)
EBIT-margin (%)   2,4 8,9 (6,6) (11,0) 2,5 (10,6) (0,7) (0,1)

Premium-segmentet skaber vækst og øget indtjening
Premium-segmentet realiserede en omsætning for 1. halvår 2012/13 på 1.136 mio. DKK (1.121 mio. DKK), hvilket er 
en vækst på 1%. Segmentet realiserede en positiv same-store udvikling på 5% for halvåret. Endvidere realiserede seg-
mentet  øget salg i sæson på 12%, men en forventet tilbagegang i preorder-omsætningen på 6%.

Tilbagegangen i preorder skal ses i sammenhæng med en tilbagegang i ordreoptag på henholdsvis 10% og 7% for 
efterårs- og vinterkollektionerne. Peak Performance udvikling i  2011/12 var som kommunikeret tidligere en væsentlig 
årsag til tilbagegangen på disse kollektioner. 

Isoleret for 2. kvartal gik omsætningen tilbage med 55 mio. DKK, hvilket dels skyldes tilbagegangen i ordreoptag på 
vinterkollektionen og dels som beskrevet i regnskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2011/12 en tidligere udfakturering af 
efterårskollektionen i 2012 end 2011. 

Bruttomarginen har været stabil gennem halvåret og er realiseret med en marginal forbedring fra 56,5% til 56,7%. 

På omkostningssiden er der sket væsentlige tilpasninger i Peak Performance. I Tiger of Sweden er der en række direkte 
variable omkostninger, som stiger i takt med omsætningsvæksten, og der investeres i en fortsat vækst. Investeringerne 
vedrører nye markeder og insourcing af accessories fra licenspartnere. Accessories er både en væsentlig kategori til 
at understøtte international ekspansion og en naturlig vækstdriver i de nordiske markeder. Omsætningsmæssigt får 
insourcingen imidlertid først effekt fra efterårskollektionen 2013. 
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Resultat af primær drift blev stort set uændret med 142,5 mio. DKK (146,5 mio. DKK), og segmentet realiserede en 
EBIT-margin på 12,6% (13,1%). 

Segmentet realiserede i lokal valuta en fremgang på 4% i ordreoptaget for forårskollektionerne og en tilbagegang 3% 
for sommerkollektionerne. Det giver en samlet fremgang på 2% for sæsonen som helhed.

Mid Market-brands øger bruttomarginen og reducerer omkostningerne 
Mid Market-brands realiserede en omsætning på 668 mio. DKK (783 mio DKK), hvilket er en tilbagegang på 15%. Ud-
viklingen skyldes dels konsolideringen i segmentets omsætning, herunder afvikling af nogle af segmentets butikker, og 
dels en tilbagegang i retail- såvel som engrosomsætningen på nogle af kernemarkederne. Segmentet realiserede en 
same-store tilbagegang på 6%.

Bruttomarginen blev forbedret med 2,9%-point. Forbedringen skyldes et indkøb, der er bedre tilpasset den aktuelle 
markedssituation, samt en forbedret teoretisk bruttomargin, hvor stigningerne på produktionsprisen blev mere end 
opvejet af bedre valutaafdækning og øget produktudviklingseffektivitet.

Omkostningerne er reduceret med 10% eller 46 mio. DKK, men grundet den endnu kraftigere omsætningstilbagegang 
øges omkostningsprocenten til 61%. 

Resultat af primær drift i Mid Market-segmentet er således uændret negativt for halvåret. 

Mid Market-segmentet realiserede i lokal valuta en tilbagegang på 12% i ordreoptaget for forårskollektionerne og en 
tilbagegang på 13% i ordreoptaget for sommerkollektionerne.

Jackpot og Cottonfi eld er underskudsgivende, mens InWear, Matinique og Part Two er overskudsgivende. Når alle igang-
satte initiativer er indfaset forventes en væsentlig forbedring af indtjeningen. Implementeringen af den nye organisation 
forventes gennemført i foråret 2013. Det er målsætningen, at divisionens brands skal styrkes yderligere i Norden, samt 
at omsætningsudviklingen først stabiliseres og senere vendes til vækst.  

Fast Fashion-brands skaber vækst og markant øget indtjening
Fast Fashion-segmentet realiserede en omsætning på 231 mio. DKK (201 mio. DKK), hvilket er en vækst på 15%. Begge 
brands bidrager til væksten, som skyldes en markant stigning i preorder-omsætningen, fuldårseffekt af butiksåbninger 
fra sidste år, fl ere retailconcessioner samt en same-store vækst på 2%.

Bruttomarginen er øget fra 53,1% til 56,5%. Forbedringen skyldes et indkøb, der er langt bedre tilpasset den aktuelle 
markedssituation samt en forbedret teoretisk bruttomargin, hvor stigningerne på produktionsprisen blev mere end 
opvejet af bedre valutaafdækning og øget produktudviklingseffektivitet. 

Omkostningernes andel af omsætningen er reduceret med 5%-point fra 52,0% til 47,0% dels grundet tilpasning af om-
kostningerne og dels som følge af den stigende omsætning.

Resultat af primær drift i Fast Fashion-segmentet blev øget med 19 mio. DKK til 21 mio. DKK (2 mio. DKK). Dermed 
realiserede segmentet en EBIT-margin på 9,1% (1,1%). 

Fast Fashion-segmentet realiserede i lokal valuta en fremgang på 25% i ordreoptaget for forårskollektionerne og for-
venter en fremgang på 1% i ordreoptaget for sommerkollektionerne.

For yderligere beskrivelse af koncernens segmenter henvises der til note 3 Segmentoplysninger og Appendiks med sup-
plerende segmentoplysninger på side 22.
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RESULTATUDVIKLING
Forventet omsætningstilbagegang 
Omsætningen i 1. halvår blev 2.036 mio. DKK (2.105 mio. DKK) og gik som forventet tilbage med 3%. Faldet skyldes 
dels det lavere ordreoptag på efterårskollektionen, dels same-store tilbagegang samt afvikling af ikke-bidragende re-
tailaktiviteter. 

Omsætningsudviklingen for 1. halvår blev positivt påvirket af valutakursomregning på 60 mio. DKK. Da valutarisici ge-
nerelt er afdækket, er den samlede indtjeningsgevinst som følge af valutakursudsving betydeligt mindre.

I 2. kvartal blev omsætningen 839 mio. DKK (930 mio. DKK) og gik som forventet tilbage med 10%. Som nævnt i med-
delelsen for 1. kvartal 2012/13 er 2. kvartal påvirket af forbedrede leveringer af efterårskollektionen til butikkerne, 
hvilket medførte, at omsætning i størrelsesordenen 48 mio. DKK blev fl yttet til 1. kvartal. Leveringsforskydningerne 
vedrører især Premium-segmentet.

Stigning i bruttomargin på 1,4%-point
Bruttoresultatet blev for 1. halvår realiseret med 1.178 mio. DKK (1.190 mio. DKK) svarende til et fald på 12 mio. DKK. 
Bruttomarginen blev med 57,9% (56,5%) realiseret 1,4%-point over niveauet for 1. halvår 2011/12.  

I 2. kvartal blev bruttoresultatet realiseret med 485 mio. DKK (520 mio. DKK) svarende til et fald på 35 mio. DKK. Brut-
tomarginen blev med 57,8% (55,9%) realiseret 1,9%-point over niveauet for 2. kvartal 2011/12.

Den stigende bruttomargin skyldes primært en bedre lagersituation end sidste år. Mængden af varer ved sæsonaf-
slutning er betydeligt mindre, og det har ført til lavere nedskrivninger af overskudsvarerne. Markedspresset har været 
hårdt gennem hele perioden, og de forventede forbedringer på rabatter til kunder har ikke fuldt ud kunnet realiseres. 
Den positive effekt fra valutaafdækning samt forbedringer i koncernens sourcingeffektivitet har mere end kompenseret 
for prisstigninger i sourcingmarkedet. 

Reduktion af driftsomkostninger med 42 mio. DKK  i 1. halvår
Kapacitetsomkostningerne for 1. halvår blev 1.017 mio. DKK (1.044 mio. DKK) svarende til en reduktion på 27 mio. 
DKK. Da omsætningen i 1. halvår gik mere tilbage, end reduktionen i omkostningerne kunne kompensere for, realisere-
des omkostningsprocenten med en marginal forøgelse på 0,4%-point med 50,0% (49,6%). 

Omkostningerne for halvåret er kraftigt påvirket af de reduktioner, som gennemføres især i Mid Market brands og i 
fællesfunktionerne. Parallelt med dette øges omkostningerne i Tiger of Sweden og By Malene Birger som følge af den 
vækst, der realiseres og ligeledes forventes fremover.

Kapacitetsomkostningerne for 2. kvartal blev 491 mio. DKK (521 mio. DKK) svarende til et fald på 30 mio. DKK. Omko-
stningsprocenten blev med 58,5% (56,0%) realiseret over niveauet for 2. kvartal 2011/12, hvilket kan henføres til den 
lavere omsætning i 2. kvartal af 2012/13. 

Omkostningerne for 2. kvartal 2012/13 er negativt påvirket af engangsomkostninger på 7 mio. DKK. Tilsammen var 
omkostningerne for 2. kvartal 2011/12 negativt påvirket af engangsomkostninger på 23 mio. DKK.

Korrigeres kapacitetsomkostningerne for en negativ kurseffekt på 26 mio. DKK, en negativ udvikling i koncernens tilgo-
dehavender på 5 mio. DKK som følge af større hensættelser til tabsrisici på debitorer, engangsomkostninger på 7 mio. 
DKK for 2. kvartal 2012/13 samt engangsomkostninger på 23 mio. DKK i 1. halvår 2011/12 blev omkostningerne i 1. 
halvår reduceret med 42 mio. DKK.
 

Stigende driftsresultat i 1. halvår
Resultat af primær drift for 1. halvår blev 160 mio. DKK (146 mio. DKK) svarende til en stigning på 14 mio. DKK. EBIT-
marginen steg med 1,0%-point til 7,9% (6,9%), hvilket er drevet af forbedringen i bruttomarginen og omkostnings-
besparelserne. 

For 2. kvartal blev resultat af primær drift et tab på 6 mio. DKK (tab på 1 mio. DKK). 
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Finansielle poster
Finansielle poster udgjorde i 1. halvår en udgift på 7 mio. DKK (udgift på 5 mio. DKK). Stigningen skyldes primært en 
stigning i indregning af realiserede tab på valutaterminskontrakter på 2 mio. DKK. 

I 2. kvartal udgjorde de fi nansielle poster en udgift på 6 mio. DKK (udgift på 4 mio. DKK).

Skat  
Der er i 1. halvår udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 38 mio. DKK (37 mio. DKK). Skatteomkostningen udgør 
25% (26%) af periodens resultat før skat.

Periodens resultat
Periodens resultat steg i 1. halvår med 11% til 115 mio. DKK (104 mio. DKK). 

I 2. kvartal blev periodens resultat et tab på 8 mio. DKK (tab på 5 mio. DKK).

Totalindkomst
Totalindkomsten for 1. halvår udgjorde 58 mio. DKK (198 mio. DKK). Totalindkomsten er negativt påvirket af nettoef-
fekten af dagsværdireguleringen af koncernens valutasikringsinstrumenter med 74 mio. DKK (positivt med 167 mio. 
DKK) og positivt af valutakursregulering af dattervirksomheder med 3 mio. DKK (negativt med 38 mio. DKK) samt skat 
af anden totalindkomst med 15 mio. DKK (negativ med 34 mio. DKK).  

BALANCE OG LIKVIDITET 
Balance
Koncernens aktiver faldt med 157 mio. DKK til 1.941 mio. DKK (2.098 mio. DKK), hvilket skyldes et fald i koncernens 
kortfristede aktiver. 

De langfristede aktiver blev øget med 2 mio. DKK til 728 mio. DKK (726 mio. DKK). 

Koncernens materielle aktiver faldt med 21 mio. DKK siden 31. december 2011 primært som følge af foretagne af- og 
nedskrivninger og et lavere investeringsniveau. De immaterielle aktiver blev øget med 16 mio. DKK som følge af valu-
takursregulering af koncernens goodwill og investeringer i software og IT systemer. 

De kortfristede aktiver faldt med 159 mio. DKK til 1.213 mio. DKK (1.372 mio. DKK). 

Varebeholdningerne blev reduceret med 32 mio. DKK, hvilket skyldes markant færre overskudsvarer ved afslutning af 
sæsonen. Nedskrivninger til dækning af overskudsvarer faldt med 11 mio. DKK, hvilket er et udtryk for en forbedring af 
aldersfordelingen af varebeholdningerne. Lagerets omsætningshastighed1 blev øget fra 2,9 til 3,0 sammenlignet med 
31. december 2011.

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 45 mio. DKK til 428 mio. DKK (473 mio. DKK). Bruttotil-
godehavender fra salg af varer og tjenesteydelser faldt med 30 mio. DKK til 489 mio. DKK (519 mio. DKK). Udviklingen 
skyldes en lavere omsætning  i 2. kvartal. Nedskrivninger på debitorer blev øget med 15 mio. DKK som følge af en 
forværring i aldersfordelingen af debitormassen. Målt på debitordage2 er der konstateret en stigning på 5 dage sam-
menlignet med 31. december 2011.

Andre tilgodehavender faldt med 61 mio. DKK til 58 mio. DKK (119 mio. DKK). Udviklingen kan primært henføres til et 
fald i ikke-realiserede gevinster på fi nansielle kontrakter på 60 mio. DKK.   

Likvide beholdninger faldt med 49 mio. DKK til 42 mio. DKK (91 mio. DKK). Faldet i likvide beholdninger skyldes, at 
overskydende likviditet i stigende grad via koncernens cash-pool anvendes til dækning af den kortfristede gæld til 
kreditinstitutter.  

1 Beregnes som seneste 12 måneders produktionsomkostninger delt med lagerbeholdninger ultimo perioden.
2 Beregnes som antallet af dage de sidste 6 måneder gange tilgodehavender ultimo perioden delt med seneste 6 måneders engrosomsætning.
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Arbejdskapitalen korrigeret for ikke-likvide poster udgjorde samlet set 483 mio. DKK og er således reduceret med 56 
mio. DKK i forhold til sidste år (539 mio. DKK). Arbejdskapitalen udgjorde 13% af den 12 måneders løbende omsætning 
(14%). 

De langfristede forpligtelser blev med 232 mio. DKK (242 mio. DKK) realiseret 10 mio. DKK under sidste års niveau. 
 
De kortfristede forpligtelser faldt med 147 mio. DKK til 841 mio. DKK (988 mio. DKK). 

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser blev øget med 9 mio. DKK til 345 mio. DKK (336 mio. DKK). Stigningen 
kan henføres til periodeforskydning i leveringer, idet de første leveringer af forårsvarer er sket tidligere.

Selskabsskat blev med 48 mio. DKK realiseret på niveau med sidste år (48 mio. DKK). 

Andre gældsforpligtelser blev øget med 21 mio. DKK til 383 mio. DKK (362 mio. DKK). Stigningen i andre gældsforp-
ligtelser skyldes primært en stigning i ikke-realiserede tab på fi nansielle kontrakter på 61 mio. DKK, der var større end 
faldet i skyldig moms, told og indeholdt A-skat på 14 mio. DKK og faldet i øvrige skyldige omkostninger på 15 mio. DKK.
  

Pengestrømme
I 1. halvår var pengestrømme fra driftsaktiviteter positiv med 128 mio. DKK (positiv med 113 mio. DKK) svarende til en 
stigning på 15 mio. DKK. Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev positivt påvirket af periodens resultat.
 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter var for 1. halvår var negativ med 33 mio. DKK (negativ med 42 mio. DKK), 
primært drevet af et generelt lavere investeringsniveau i forhold til 1. halvår 2011/12 og en positiv ændring i deposita 
og andre fi nansielle aktiver. 

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter i 1. halvår var negativ med 34 mio. DKK (negativ med 87 mio. DKK) svarende 
til et fald på 53 mio. DKK. Udviklingen kan henføres til en lavere udbyttebetaling for regnskabsåret 2011/12 end året 
før. 

Den samlede likviditetsvirkning for 1. halvår var positiv med 61 mio. DKK (negativ med 16 mio. DKK) svarende til en 
forbedring på 77 mio. DKK.

Likviditetsforhold
Koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde 189 mio. DKK (327 mio. DKK) og er således reduceret med 138 mio. 
DKK. Den kortfristede del af koncernens netto-rentebærende gæld udgør nu kun 48 mio. DKK. Det er fortsat målsætnin-
gen at reducere koncernens rentebærende gæld til nul.

Koncernens samlede kredittilsagn udgjorde 1.044 mio. DKK pr. 31. december 2012 (1.175 mio. DKK). Heraf blev 230 
mio. DKK udnyttet via kort og langfristet gæld til kreditinstitutter, og 109 mio. DKK udnyttet til trade fi nance faciliteter 
og garantier. Herved udgjorde de uudnyttede kreditfaciliteter 705 mio. DKK. Alle kredittilsagn, undtagen koncernens lån 
i hovedsædet, er standby kreditter, der kan udnyttes med dags varsel. På intet tidspunkt har trækningsrettighederne i 
perioden været udnyttet mere end 40% inklusive reservationer til trade fi nance faciliteter, bankgarantier mv. Koncernes 
samlede kredittilsagn vil blive yderligere nedsat i løbet af foråret 2013.

Egenkapitaludvikling
Egenkapitalen pr. 31. december 2012 steg med 37 mio. DKK til 868 mio. DKK (30. juni 2012: 831 mio. DKK). Stigningen 
er drevet af periodens resultat reduceret med udviklingen i anden total indkomst og udbetalt udbytte for regnskabsåret 
2011/12. 

Soliditetsgraden pr. 31. december 2012 blev 44,7% (30. juni 2012: 41,4%). 

Udviklingen i egenkapitalen samt i antallet af egne aktier er specifi ceret på side 16.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt i 
halvårsrapporten. 
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FORVENTNINGER
Forventninger til 2012/13 præciseres  
Ledelsen forventer vanskelige markedsforhold i 2012/13, hvilket især rammer Mid Market-segmentet. Presset på kon-
cernens bruttomargin forventes dog at aftage i 2012/13. De igangværende omkostningsreduktioner fortsættes.

De strategiske tiltag kan få konsekvenser for forventningerne til årsregnskabet for 2012/13 i form af engangsindtægter 
og -omkostninger. Effekterne kan imidlertid ikke kvantifi ceres på nuværende tidspunkt.

Når der ses bort fra de mulige effekter af de nævnte strategiske tiltag forventer ledelsen, at koncernen for regnskabsåret 
2012/13 realiserer en omsætning på 3.700–3.750 mio. DKK (tidligere: lavere omsætning end 2011/12) og et resultat 
af primær drift på 140–170 mio. DKK (tidligere: på niveau eller bedre end 2011/12).

Investeringsniveauet forventes uændret i forhold til 2011/12. Investeringerne anvendes primært til udvidelse af distri-
butionen i Premium-segmentet.

København, den 5. februar 2013

IC Companys A/S

Niels Martinsen   Niels Mikkelsen   
Bestyrelsesformand  Chief Executive Offi cer  
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LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING 
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2012 – 31. december 2012.

Delårsrapporten er urevideret og afl agt i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som god-
kendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for 
børsnoterede selskaber. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af kon-
cernens aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og 
pengestrømme i perioden 1. juli 2012 – 31. december 2012.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i kon-
cernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens fi nansielle stilling som helhed og en 
beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.

København, den 5. februar 2013

Direktion:

 NIELS MIKKELSEN CHRIS BIGLER ANDERS CLEEMANN  PETER FABRIN
 Chief Executive Offi cer Chief Financial Offi cer Executive Vice President   Executive Vice President 

Bestyrelse:

 NIELS ERIK MARTINSEN HENRIK HEIDEBY OLE WENGEL
 Formand Næstformand Næstformand

 PER BANK  ANDERS COLDING FRIIS ANNETTE BRØNDHOLT SØRENSEN
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RESULTATOPGØRELSE
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår 
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 Rullende
Note Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.

3  Nettoomsætning 838,9 929,5 2.035,5 2.104,5 3.750,1 

3  Vareforbrug (353,6) (409,6) (857,7) (914,9) (1.607,6)
  Bruttoresultat 485,3 519,9 1.177,8 1.189,6 2.142,5 

  Andre eksterne omkostninger (208,8) (235,7) (454,5) (472,6) (888,2)
  Personaleomkostninger (255,4) (254,1) (509,4) (513,8) (995,2)
  Andre driftsindtægter og -omkostninger 0,4 10,9 0,3 11,7 (0,6)
  Af- og nedskrivninger  (27,0) (41,6) (53,9) (69,0) (113,6) 
  Resultat af primær drift (5,5) (0,6) 160,3 145,9  144,9

  Finansielle indtægter 1,4 2,3 4,4 9,0 26,3 
  Finansielle omkostninger   (6,9) (5,9) (11,7) (14,0) (29,4)
  Resultat før skat (11,0) (4,2) 153,0 140,9 141,8

  Skat af periodens resultat  2,6 (0,8) (38,4) (37,4) (41,2)
  Periodens resultat (8,4) (5,0) 114,6 103,5  100,6

  Resultatet fordeler sig således:   
  Aktionærer i IC Companys A/S (8,9) (6,5) 112,6 101,2 99,6 
  Minoritetsinteresse 0,5 1,5 2,0 2,3 1,0 
  Periodens resultat  (8,4) (5,0) 114,6 103,5  100,6

  Resultat pr. aktie
  Resultat pr. aktie, DKK (0,5) (0,4) 6,9 6,2  5,3 
  Udvandet resultat pr. aktie, DKK (0,5) (0,4) 6,9 6,2  5,3
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TOTALINDKOMSTOPGØRELSE
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  Rullende
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.

Periodens resultat (8,4) (5,0) 114,6 103,5 100,6

ANDEN TOTALINDKOMST   
Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber 0,2 (32,7) 3,4 (37,7) 51,9
Dagsværdiregulering (netto) af fi nansielle instrumenter
 indgået til sikring af fremtidige pengestrømme (24,7) 63,0 (65,4) 178,1 (225,0) 
Overførsel af resultat (netto) til resultatopgørelsen
 vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme (2,2) (0,1) (9,3) (11,4) 68,2
Skat af anden totalindkomst 27,9 (10,2) 14,9 (34,1) 21,5
Anden totalindkomst i alt 1,2 20,0 (56,4) 94,9 (83,4)
Totalindkomst i alt (7,2) 15,0 58,2 198,4 17,2

Totalindkomsten fordeles således:   
Aktionærer i IC Companys A/S (7,7) 13,5 56,2 196,1 16,2
Minoritetsinteresser 0,5 1,5 2,0 2,3  1,0
I alt  (7,2) 15,0 58,2 198,4 17,2
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BALANCE
AKTIVER

Note Mio. DKK   31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012 

  LANGFRISTEDE AKTIVER
  Goodwill   209,1 202,9 205,1 
  Software og IT systemer   53,1 26,3 48,5 
  Varemærkerettigheder   - 0,1 - 
  Lejerettigheder   17,8 16,0 17,5 
  IT systemer under udvikling   1,7 20,2 9,5  
  Immaterielle aktiver i alt   281,7 265,5  280,6

  Grunde og bygninger   151,4 152,8 151,7 
  Indretning af lejede lokaler   90,1 93,6 97,7 
  Driftsmateriel og inventar   79,6 82,6  86,0 
  Materielle aktiver under opførelse   5,3 18,3 2,5 
  Materielle aktiver i alt   326,4 347,3 337,9 

  Finansielle aktiver   40,4 40,1 40,3 
  Udskudt skat   79,4 72,8 64,1 
  Andre langfristede aktiver i alt   119,8 112,9 104,4 
  Langfristede aktiver i alt   727,9 725,7 722,9 

  KORTFRISTEDE AKTIVER    
4  Varebeholdninger   538,5 570,6 528,5 
5  Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser   427,8 472,8 391,9 
  Tilgodehavende selskabsskat   43,7 21,1 34,8 
6  Andre tilgodehavender   57,5 119,4 137,4 
  Periodeafgrænsningsposter   103,7 97,1 109,4 
  Likvide beholdninger   41,5 91,3 82,6 
  Kortfristede aktiver i alt   1.212,7 1.372,3 1.284,6 
  AKTIVER I ALT   1.940,6 2.098,0  2.007,5 
 
PASSIVER

Note Mio. DKK   31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012

  EGENKAPITAL  
  Aktiekapital   169,4 169,4 169,4 
  Reserve for sikringstransaktioner   (43,9) 84,9 15,9 
  Reserve for valutakursregulering   (32,7) (78,3)  (36,1)
  Overført resultat   771,5 689,3  679,5 
  Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer   864,3 865,3 828,7

  Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser   3,7 2,9 1,9 
  Egenkapital i alt   868,0 868,2 830,6 

  FORPLIGTELSER    
  Pensionsforpligtelser   11,9 12,2 12,9 
  Udskudt skat   48,9 54,7 52,2 
  Hensatte forpligtelser   5,7 - 7,1
 7 Andre gældsforpligtelser   25,5 34,6 34,6
  Gældsforpligtelser til kreditinstitutter   140,0 140,0 140,0
  Langfristede forpligtelser i alt   232,0 241,5 246,8 

  Gældsforpligtelser til kreditinstitutter   90,0 277,9 190,7 
  Leverandører af varer og tjenesteydelser   345,2 335,6 396,5 
  Skat af periodens resultat   47,5 47,7 19,0
 7 Andre gældsforpligtelser   357,9 327,1 323,9 
  Kortfristede forpligtelser i alt   840,6 988,3 930,1 
  Forpligtelser i alt   1.072,6 1.229,8 1.176,9 
  PASSIVER I ALT   1.940,6 2.098,0 2.007,5 
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EGENKAPITALENS UDVIKLING      
     Egenkapital 
   Reserve for   tilhørende Egenkapital
  sikrings- Reserve for  modersel- tilhørende
  Aktie- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets-
Mio. DKK  kapital aktioner regulering resultat aktionærer aktionærer I alt

Egenkapital pr. 1. juli 2012 169,4 15,9 (36,1) 679,5  828,7 1,9  830,6 

Periodens resultat - - - 112,6 112,6 2,0 114,6
Anden totalindkomst i alt - (59,8) 3,4 - (56,4) - (56,4)
Totalindkomst i alt - (59,8) 3,4 112,6 56,2 2,0 58,2

Udbetalt udbytte - - - (24,3) (24,3) (0,2) (24,5)
Indregning af aktiebaseret vederlæggelse - - - 3,7 3,7 - 3,7
Egenkapital pr. 31. december 2012 169,4 (43,9) (32,7) 771,5 864,3 3,7 868,0

     Egenkapital 
   Reserve for   tilhørende Egenkapital
  sikrings- Reserve for  modersel- tilhørende
  Aktie- trans- valutakurs- Overført skabets minoritets-
Mio. DKK  kapital aktioner regulering resultat aktionærer aktionærer I alt

Egenkapital pr. 1. juli 2011 169,4 (47,7) (40,6) 657,5  738,6 4,1  742,7 

Periodens resultat - - - 101,2 101,2 2,3 103,5
Anden totalindkomst i alt - 132,6 (37,7) - 94,9 - 94,9
Totalindkomst i alt - 132,6 (37,7) 101,2 196,1 2,3 198,4

Udbetalt udbytte - - - (73,8) (73,8) (3,5) (77,3)
Indregning af aktiebaseret vederlæggelse - - - 4,4 4,4 - 4,4
Egenkapital pr. 31. december 2011 169,4 84,9 (78,3) 689,3 865,3 2,9 868,2

UDVIKLING I EGNE AKTIER
Egne aktier pr. 1. juli 2012 540.672
Egne aktier pr. 5. februar 2013 540.672  

Selskabskapital udgør nom. DKK 169.428.070 fordelt på 16.942.807 aktier à nom. DKK 10. 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
  2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 Rullende
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 12 mdr.

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER
Resultat af primær drift (5,5) (0,6) 160,3 145,9 144,9
Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab 
 ved salg af langfristede aktiver 27,0 41,6 53,9 69,0 113,6
Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 1,8 1,9 3,7 4,4 (8,4)
Andre reguleringer (0,7) 5,3 2,4 (6,2) 21,8
Ændring i arbejdskapital 293,5 239,3 (73,2) (97,9) 55,9
Pengestrømme fra primær drift  316,1 287,5 147,1 115,2 327,8

Modtagne fi nansielle indtægter 3,2 7,3 21,7 14,0 19,3
Betalte fi nansielle udgifter (4,9) (10,5) (23,4) (19,4) (23,5)
Pengestrømme fra drift 314,4 284,3 145,4 109,8 323,5

Betalt selskabsskat (4,4) 7,9 (17,5) 3,5 (50,5)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 310,0 292,2 127,9 113,3 273,0

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investeringer i immaterielle aktiver (10,7) (5,9) (9,4) (11,0) (32,7)
Investeringer i materielle aktiver (16,7) (21,4) (30,1) (31,8) (69,8)
Ændring i deposita og andre fi nansielle aktiver 0,9 - 6,3 0,9 0,5
Køb og salg af øvrige langfristede aktiver 0,6 0,2 0,6 0,4 2,7
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (25,9) (27,1) (32,6) (41,5) (99,3)

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 284,1 265,1 95,3 71,8 173,7

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Andre transaktioner med aktionærerne (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) (9,4)
Udbetalt udbytte 0,3 (3,5) (24,3) (77,3) (24,3)
Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter i alt (9,7) (13,5) (34,3) (87,3) (33,7)
ÆNDRING I LIKVIDER 274,4 251,6 61,0 (15,5) 140,0

LIKVIDER
Beholdninger pr. 1. juli (323,2) (437,9) (108,1) (170,9) (186,6)
Valutakursreguleringer af likvider pr. 1. juli 0,3 (0,3) (1,4) (0,2) (1,9)
Ændring i likvider 274,4 251,6 61,0 (15,5) 140,0
Likvider pr. 31. december 2012 (48,5) (186,6) (48,5) (186,6) (48,5)

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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NOTER 
1. Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten afl ægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” og yderligere danske 
oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2011/12 
anvendte, med undtagelse af den nedenfor anførte ændring. Vi henviser til årsrapporten for 2011/12 for en nærmere 
beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. 

Der er foretaget enkelte reklassifi kationer i noterne, som ikke har påvirket resultatopgørelsen, totalindkomsten eller 
egenkapitalen i sammenligningsåret og samlet set anses for uvæsentlige.

Ændring af anvendt regnskabspraksis
Der er i forhold til selskabets årsrapport for 2011/12 fortaget ændring i anvendt regnskabspraksis for segmentoplys-
ninger. 

For bedre at afspejle strategien, er rapporteringen til den øverste operationelle ledelse (direktionen) ændret, således at 
segmentoplysninger nu gives på brandsegmenter frem for salgskanaler som hidtil.

Ændringen i anvendt regnskabspraksis har alene talmæssig effekt på segmentnoten. Alle sammenligningstal i noten er 
tilpasset den nye rapportering.

2. Sæsonafhængighed
Koncernens forretningssegmenter er påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsen-
delser til engroskunder og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retailsegmentet. 
Højsæson for koncernens engroskanal er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat før skat 
varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte delårsrapporteringer ikke nødvendigvis er in-
dikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger 
af koncernens udvikling.
 

3. Segmentoplysninger
Forretningssegmenter
Rapporteringen til direktionen, der anses for den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker), er 
baseret på koncernens tre strategiske segmenter: Premium, Mid Market og Fast Fashion.

Direktionen vurderer driftsresultatet for forretningssegmenterne separat for at kunne træffe beslutninger i relation 
til ressourceallokering og resultatmåling. Segmenternes resultat evalueres på basis af resultat af primær drift, som 
opgøres på samme måde som i koncernregnskabet. Finansielle indtægter og – omkostninger samt selskabsskat hånd-
teres på koncernniveau og allokeres ikke ud på driftssegmenterne.

Der fi nder ikke væsentlig samhandel eller andre transaktioner sted mellem forretningssegmenterne. Omsætningen fra 
eksterne kunder, der rapporteres til ledelsen, måles på samme måde som i resultatopgørelsen. Omkostningsfordelin-
gen mellem forretningssegmenterne foretages på individuel basis med tillæg af enkelte, systematisk fordelte indirekte 
omkostninger for at vise rentabiliteten i forretningssegmenterne. Aktiver og forpligtelser for segmenterne indgår ikke i 
den løbende ledelsesrapportering. 

Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af nettoomsætningen. 
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Premium
Forretningssegmentet indeholder følgende brands: Peak Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger og Designers 
Remix.

Hovedfokus for Premium-brands er vækst gennem øget markedspenetrering og internationalisering for dermed at øge 
både omsætning og indtjening. Kravene til disse brands, der er en forudsætning for fremtidige investeringer, er, at de 
skal:

• være blandt de mest succesrige på deres hjemmemarkeder inden for segmentet
• kunne dokumentere internationalt vækstpotentiale
• have et højt afkast på investeret kapital

Mid Market og Fast Fashion
Mid Market indeholder følgende brands: InWear, Matinique, Jackpot, Cottonfi eld, Part Two samt øvrig ekstern 3. parts 
omsætning i koncernens Companys-butikker og i begrænset omfang sourcing foretaget på vegne af eksterne kunder.  

Fast Fashion indeholder følgende brands: Saint Tropez og Soaked in Luxury.

Hovedfokus for brands i segmenterne Mid Market og Fast Fashion er optimering og konsolidering på deres kernemarked-
er. Kravene til disse brands er, at de skal:

• være relevante inden for deres segment i deres kernemarkeder
• kunne generere tilfredsstillende indtjening
• kunne konvertere indtjening til cash fl ow 

Da kompetencerne inden for kollektionsudvikling, distribution og logistik er forskellige i Mid Market og Fast Fashion rap-
porteres segmenterne særskilt til trods for, at koncernens krav til disse brands er ens.

 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Nettoomsætning   1.136,1 1.120,9 668,4 782,8 231,0 200,8 2.035,5 2.104,5
Vækst i forhold til 2011/12 (%)   1 - (15) - 15 - (3) -

Bruttoresultat   644,3 633,7 403,0 449,2 130,5 106,7 1.177,8 1.189,6
Bruttomargin (%)   56,7 56,5 60,3 57,4 56,5 53,1 57,9 56,5

Omkostninger   (475,5) (459,8) (383,8) (415,6) (104,3) (99,3) (963,6) (974,7)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   168,8 173,9 19,2 33,6 26,2 7,4 214,2 214,9
EBITDA-margin (%)   14,9 15,5 2,9 4,3 11,3 3,7 10,5 10,2

Af- og nedskrivninger   (26,3) (27,4) (22,4) (36,4) (5,2) (5,2) (53,9) (69,0)
Omkostningsprocent (%)   (44,2) (43,5) (60,8) (57,7) (47,5) (52,0) (50,0) (49,6)

Resultat af primær drift (EBIT)   142,5 146,5 (3,2) (2,8) 21,0 2,2 160,3 145,9
EBIT-margin (%)   12,6 13,1 (0,5) (0,4) 9,1 1,1 7,9 6,9

Afstemning af segmentoplysninger         
Segmentresultat (EBIT)         160,3 145,9
Finansielle indtægter         4,4 9,0
Finansielle omkostninger         (11,7) (14,0)
Resultat før skat         153,0 140,9
Skat af periodens resultat         (38,4) (37,4)
Periodens resultat         114,6 103,5



IC Companys • Selskabsmeddelelse nr. 3/2013  • side 20 af 23

 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr.

Nettoomsætning   454,0 509,0 282,4 331,4 102,5 89,1 838,9 929,5
Vækst i forhold til 2011/12 (%)   (11) - (15) - 15 - (10) -

Bruttoresultat   250,2 283,4 177,3 191,3 57,8 45,2 485,3 519,9
Bruttomargin (%)   55,1 55,7 62,8 57,7 56,4 50,7 57,8 55,9

Omkostninger   (226,2) (223,5) (184,8) (203,3) (52,8) (52,1) (463,8) (478,9)
Resultat før afskrivninger og fi nansielle
 poster (EBITDA)   24,0 59,9 (7,5) (12,0) 5,0 (6,9) 21,5 41,0
EBITDA-margin (%)   5,3 11,8 (2,7) (3,6) 4,9 (7,7) 2,6 4,4

Af- og nedskrivninger   (13,1) (14,6) (11,3) (24,5) (2,5) (2,5) (27,0) (41,6)
Omkostningsprocent (%)   (52,7) (46,8) (69,5) (68,7) (54,0) (61,3) (58,5) (56,0)

Resultat af primær drift (EBIT)   10,9 45,3 (18,8) (36,5) 2,5 (9,4) (5,5) (0,6)
EBIT-margin (%)   2,4 8,9 (6,6) (11,0) 2,5 (10,6) (0,7) (0,1)

Afstemning af segmentoplysninger         
Segmentresultat (EBIT)         (5,5) (0,6)
Finansielle indtægter         1,4 2,3
Finansielle omkostninger         (6,9) (5,9)
Resultat før skat         (11,0) (4,2)
Skat af periodens resultat         2,6 (0,8)
Periodens resultat         (8,4) (5,0)

Geografi sk information
Omsætningen allokeres på de geografi ske områder på grundlag af kundens geografi ske placering. Aktiverne allokeres 
på grundlag af aktivernes geografi ske placering.

Aktiverne måles på samme måde som i balancen.

Koncernens omsætning og aktiver kan i al væsentlighed opdeles geografi sk som følger:

 Omsætning  Rapporteringspligtige aktiver*
     vækst vækst andel andel    
  1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår   
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12   andel andel
Mio. DKK 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

Norden 1.345,8 1.281,9 5% (11%)  66% 61% 536,1 523,5 88% 85%
Øvrig Europa 578,2 711,1 (19%) (2%) 28% 34% 62,4 81,6 10% 13% 
Øvrig verden 111,5 111,5 - 16% 6% 5% 9,7 7,7 2% 2% 
I alt 2.035,5 2.104,5 (3%) - 100% 100% 608,1 612,8 100% 100%

 Omsætning  Rapporteringspligtige aktiver*
     vækst vækst andel andel    
  2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal   
  2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12   andel andel
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 3 mdr. 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11

Norden 567,2 578,1 (2%) 9%  68% 62% 536,1 523,5 88% 85%
Øvrig Europa 239,2 317,4 (25%) 16% 29% 34% 62,4 81,6 10% 13% 
Øvrig verden 32,5 34,0 (4%) - 3% 4% 9,7 7,7 2% 2% 
I alt 838,9 929,5 (10%) 4% 100% 100% 608,1 612,8 100% 100%
* Rapporteringspligtige aktiver består af langfristede aktiver eksklusiv udskudte skatteaktiver og fi nansielle aktiver.

Koncernen forhandler tøj inden for en række brands, der alle kategoriseres som ”Modetøj”. Koncernen har derfor ikke 
produkter eller services, der differentierer væsentligt indbyrdes, og der gives derfor ikke separate oplysninger om en-
kelte produkter eller services.
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4. Varebeholdninger
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Råvarer og hjælpematerialer 35,2  34,9   42,3 
Færdigvarer og handelsvarer 334,9  382,5   341,0 
Svømmende varer 168,4  153,2   145,2 
Varebeholdninger i alt  538,5 570,6   528,5 

Periodens bevægelser i lagernedskrivninger:

Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Lagernedskrivninger pr. 1 juli   107,3 120,6   120,6 

Periodens tilgang 26,6  33,6   47,8 
Periodens afgang (33,1)  (41,3)  (61,1)
Lagernedskrivninger i alt 100,8  112,9   107,3 

5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Ej forfaldne   271,4   333,9   279,6 
Forfaldne mellem 1-60 dage  120,1   116,7   67,3 
Forfaldne mellem 61-120 dage  26,1   24,1   41,7 
Forfaldne over 120 dage  71,6  43,9  59,3
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (brutto)  489,2   518,6   447,9 

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer:

Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Nedskrivning pr. 1. juli  56,0  49,1   49,1 

Valutakursregulering 2,0 (1,8) 2,9
Ændring af nedskrivning i perioden (9,2)  4,3   18,1 
Realiseret (tab)/gevinst i perioden 12,6  (5,8)  (14,1)
Nedskrivning i alt 61,4  45,8   56,0 

6. Andre tilgodehavender
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Merværdiafgift 8,4 11,7 12,0
Kreditkort-tilgodehavender 16,2  14,5   10,0 
Øvrige tilgodehavender 31,4 30,3 29,8
Tilgodehavende fra forhandlerejede forretninger 1,4  2,5   9,4
Ikke-realiserede gevinster på fi nansielle kontrakter 0,1  60,4  76,2 
Andre tilgodehavender i alt 57,5  119,4   137,4 

7. Andre gældsforpligtelser
Mio. DKK 31.12.2012 31.12.2011 30.06.2012
Merværdiafgift, told og indeholdt A-skat 83,1  96,9   73,9 
Løn, sociale omkostninger og skyldige feriepenge 115,0  118,5    116,1 
Ikke-realiserede tab på fi nansielle kontrakter 62,9  2,1   39,1 
Fratrædelsesgodtgørelser 5,6  11,9   6,3
Øvrige skyldige omkostninger 116,8  132,3   123,1 
Andre gældsforpligtelser i alt  383,4 361,7   358,5 

I øvrige skyldige omkostninger er der indregnet 26 mio. DKK (35 mio. DKK), der forfalder efter 12 måneder.
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Appendiks:
Supplerende segmentoplysninger 
Koncernens brandomsætning, 1. halvår

  Engros og Franchise Retail I alt
       1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
      2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Omsætning mio. DKK     6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Peak Performance     394,7 456,7 166,6 150,6 561,3 607,3
Tiger of Sweden     223,5 181,5 160,0 136,7 383,5 318,2
By Malene Birger     101,2 111,4 42,1 38,8 143,3 150,2
Designers Remix     25,8 24,8 22,2 20,4 48,0 45,2
Premium brands i alt     745,2 774,4 390,9 346,5 1.136,1 1.120,9

InWear     102,6 127,5 57,5 78,5 160,1 206,0
Matinique     85,8 90,6 47,5 62,6 133,3 153,2
Part Two     77,1 95,0 40,6 40,8 117,7 135,8
Jackpot     62,9 70,3 103,5 113,4 166,4 183,7
Cottonfi eld     31,0 37,6 49,0 53,8 80,0 91,4
Mid Market brands i alt     359,4 421,0 298,1 349,1 657,5 770,1

Saint Tropez     94,2 90,4 73,5 67,3 167,7 157,7
Soaked in Luxury     45,9 34,2 13,8 8,9 59,7 43,1
Fast Fashion brands i alt     140,1 124,6 87,3 76,2 227,4 200,8

3.-partsmærker     1,7 4,4 12,8 8,3 14,5 12,7
Koncern i alt     1.246,4 1.324,4 789,1 780,1 2.035,5 2.104,5

Segmentnøgletal, 1. halvår

 Premium Mid Market Fast Fashion Koncernen i alt
    1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår
    2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12  2012/13 2011/12
Mio. DKK   6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr. 6 mdr.

Geografi sk omsætning1) 
Norden   819,8 770,1 344,5 368,3 181,5 143,5 1.345,8 1.281,9
Øvrig Europa   257,1 300,2 279,7 363,3 41,4 47,5 578,2 711,1
Øvrig verden   59,2 50,5 44,2 51,2 8,1 9,8 111,5 111,5
Koncern i alt   1.136,1 1.120,9 668,4 782,8 231,0 200,8 2.035,5 2.104,5

Salgskanaler omsætning  
Preorder   620,5 663,0 283,2 327,9 134,2 119,0 1.037,9 1.109,9
Salg i sæson   124,6 111,4 78,1 97,5 5,8 5,6 208,5 214,5
Retail2)   366,8 338,5 346,2 365,4 73,4 59,9 786,4 763,8
Nettoomsætning fra ny/afviklet retail   24,1 8,0 (35,3) (8,0) 13,9 16,3 2,7 16,3

Ordreoptag, vækst i lokal valuta  
Kommende forår (%) 4 1 (12) (10) 25 (10) 1 (4)
Kommende sommer (%) (3) (3) (13) (12) (1) (12) (10) (10)

Same-store, vækst i lokal valuta3) 
1. kvartal 7 - (10) (7) 1 (7) (2) (4)
2. kvartal 3 (2) (1) (12) 3 (1) 1 (8)
1. halvår 5 (1) (6) (10) 2 (4) - (6)

Salgspunkter4)  
Franchisebutikker   77 81 64 87 13 15 204 223
Retailbutikker5)   60 55 135 146 42 38 252 254
Koncessioner   37 38 173 142 21 25 231 205
Kvadratmeter4)   
Franchisebutikker   9.934 11.951 2.482 9.655 1.904 2.580 25.395 29.747
Retailbutikker5)   16.384 11.224 12.296 14.082 5.183 5.124 39.447 40.008
Koncessioner   2.178 2.237 6.442 5.470 279 479 8.899 8.186

1)  Omsætning fra 3.-partsmærker er ikke fordelt ud på segmenter og indgår således kun i koncerntotalen.
2)  Eksklusiv nettoomsætning fra ny/afviklet retail.
3)  Inklusiv e-commerce, men eksklusiv outlets. 
4)  Salgspunkter og kvadratmeter opgøres pr. brand, mens multibrandkoncepter kun tælles med under koncernen.    
 Således medregnes butikskoncepter med både et herre- og damekoncept dobbelt, mens multibrandkoncepter som    
 Companys kun medregnes en gang.
5) Retailbutikker inklusiv outlets, men eksklusiv koncessioner.
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SELSKABSMEDDELELSER I 2. KVARTAL 2012/13
IC Companys har i regnskabsårets 2. kvartal meddelt følgende begivenheder til NASDAQ OMX Copenhagen.

Dato Nummer Emne
5. oktober 2012 13 (2012) Vedtægter 
24. oktober 2012 14 (2012) Informationsmøde
7. november 2012 15 (2012) Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2012/13

Samtlige selskabsmeddelelser i deres fulde længde er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.iccompanys.dk 
under Investorer.

IC COMPANYS’ STAMDATA
Aktiekapital  169.428.070  Adresse  IC Companys A/S
Antal aktier  16.942.807   Raffi naderivej 10
Aktieklasser  en klasse   2300 København S
ISIN-kode  DK0010221803  CVR nr. : 62816414
Reuterkode  IC.CO    Telefon: 32 66 77 88
Bloombergkode  IC DC   Fax: 32 66 77 03
     E-mail: hqreception@iccompanys.com

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Chris Bigler
Chief Financial Offi cer
Telefon: 29 74 06 55
E-mail: cbi@iccompanys.com
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