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1. Indledning 

IC Companys er en af Nordens største modekoncerner og resultatet af en fusion i 

2001 mellem de to danske modevirksomheder Inwear Group A/S og Carli Gry 

International A/S. Siden fusionen har IC Companys været igennem en del turbulens 

som har afspejlet sig i en svingende aktiekurs. 

 

Figur 1: IC Companys Aktiekurs 

 

Kilde: www.iccompanys.com  

 

Den faldende indtjening efter fusionen resulterede i at man i november 2003 

udpeger Henrik Theilbjørn til at stå i spidsen for en større rationalisering og 

oprydning. Henrik Theilbjørn udfører opgaven med succes og regnskabsåret 2006/07 

bliver den første succes siden fusionen, og i foråret 2008 vurderes alt til at være på 

rette kurs. Den nuværende CEO Niels Mikkelsen tiltræder 1. august 2008 og er 

tiltænkt rollen som manden der skal vækste og føre virksomheden sikkert fremad. 

Men heller ikke IC Companys havde forudset finanskrisen der rammer på dette 

tidspunkt og bevirker at Niels Mikkelsen får en noget hårdere start i IC Companys 

end tiltænkt.  

 

I det seneste halvårsregnskab er der dog tegn på at virksomheden allerede på 

nuværende tidspunkt har fået rettet betydeligt op på det dårlige resultat fra i fjord, 
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og de positive resultater er kommet hurtigere end nogen havde turdet håbe på. 

Fremtiden er dog stadig usikker og det ville derfor være relevant med en grundigere 

analyse for at vurdere hvilken aktiekurs der afspejler værdien af virksomheden og 

om denne kurs stemmer overens med hvad aktien handles til i dag. 

   

2. Problemformulering 

Opgaven vil gennem en værdiansættelse af IC Companys vurdere om selskabets 

aktie er korrekt prisfastsat af markedet. 

 

3. Afgrænsninger 

Opgaven skal ses som en ekstern analytikers forsøg på at estimere en retvisende 

pris for en IC Companys aktie. Derfor anvendes som kildemateriale kun offentligt 

tilgængelige materiale såsom regnskaber, avisartikler, økonomiske analyser og andre 

offentligt tilgængelige analyser. 

 

Selvom det er realistisk at IC Companys over den næste årrække vil købe/starte nye 

tøjmærker vil dette blive holdt udenfor analysen da eventuelle estimater om 

fremtidige investeringer vil være rent gætteri. Værdiansættelsen vil altså være 

baseret på den portefølje af mærker som IC Companys ejer i dag. 

 

4. Model og Metodevalg 

4.1 Opgavestruktur 

Opgaven vil være bygget op omkring den teoretiske ramme der præsenteres i bogen 

”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang” af Jens O. Elling og 

Ole Sørensen. 
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4.1.1 Strategisk Analyse 

Første del af opgaven vil være en strategisk analyse der vil forsøge at kortlægge de 

vigtigste strategiske faktorer for IC Companys og virksomhedens fremtidige succes. 

Den strategiske analyse vil være et vigtigt input til den budgettering, der vil blive 

foretaget for ultimativt at bestemme virksomhedens værdi. Den strategiske analyse 

vil starte bredt på samfundsniveau og siden fokusere ind på IC Companys branche 

og til sidst specifikt på IC Companys som virksomhed. 

 

Første del af analysen vil analysere virksomhedens eksterne omgivelser og disses 

betydning ved hjælp af PEST modellen. PEST modellen generer et godt overblik over 

politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold, der kan have indflydelse på 

virksomhedens fremtid.  

 

Derefter vil IC Companys’ branche blive vurderet gennem Porters 5 Forces. Porter 

inddrager 5 faktorer; kunder og leverandørers forhandlingskraft, truslen fra nye 

konkurrenter, truslen fra substituerende produkter og rivaliseringen i branchen. 

Disse faktorer er et analyseværktøj, der vurderer virksomhedens position i, og 

attraktiviteten af, den branche virksomheden befinder sig i.  

 

Dernæst kigges der nærmere på de interne forhold i IC Companys, for eksempel vil 

ledelsen blive vurderet, produkt strategi og livscyklus vil blive analyseret og de 

vigtigste elementer i værdikæden vil blive belyst.  

 

Derefter analyseret IC Companys valgte strategi ud fra Porters Generiske Strategier. 

Porter mener at en succesfuld virksomhed har fire typer strategier at vælge imellem 

nemlig omkostningsleder, differentiering, omkostningsfokus og fokuseret 

differentiering. Budskabet fra modellen er, at det er vigtigt at vælge én fokuseret 

strategi og ikke forsøge at ramme alt og alle. Gør man det, kan man risikere at blive 

”stuck in the middle”, hvilket ikke er nogen gunstig situation. 

 

Alle disse analyser sammenfattes i en SWOT analyse der vil beskrive virksomhedens 

styrker, svagheder, muligheder og trusler og derved give et godt overblik over IC 

Companys strategiske position og dermed fremtidige indtjeningspotentiale.  
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4.1.2 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at analysere IC Companys historiske, finansielle 

data. Forudsætningen her er, at en virksomheds historiske finansielle performance er 

en go indikator for den fremtidige, og derfor vil en dybdegående forståelse af 

virksomhedens finansielle værdi drivere være et vigtigt input, når budgettet for 

fremtiden skal laves. 

 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i det reformulerede regnskab og vil 

koncentrere sig om at analysere og vurdere hvilke finansielle value drivers, der er 

afgørende for værdiskabelsen i IC Companys. 

 

For at analysere regnskabet anvendes den såkaldte DuPont pyramide. DuPont 

pyramiden tager udgangspunkt i egenkapitalens forrentning og analyserer de 

underliggende nøgletal såsom afkastningsgrad og gearing. 

 

I forbindelse med regnskabsanalysen vurderes IC Companys’ risikoprofil med fokus 

på driftmæssig og finansiel risiko. Derudover fortages der en vækstanalyse for at se 

nærmere på, om IC Companys historisk set har været i stand til at vækste og derved 

give indikationer om hvilken type vækst man kan forvente i fremtiden.   

 

Regnskabsanalysen er vigtigt input til den senere budgettering, da IC Companys 

historiske finansielle performance og rentabilitet vil være en vigtig indikator for den 

fremtidige. Tidligere performance er dog på ingen måde garanti for fremtidig 

performance, og det er derfor en kombination af de finansielle og ikke finansielle 

analyser, der tilsammen vil skabe et billede af, hvad IC Companys kan forvente af 

fremtiden. 

    

4.1.3 Budgettering og Værdiansættelse 

Baseret på resultaterne fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil der 

blive lagt et detaljeret budget for IC Companys, der vil afspejle den økonomiske 

udvikling, der forventes baseret på den forudgående analyse.  
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Baseret på FCFF modellen vil de fremtidige pengestrømme blive tilbagediskonteret 

med WACC som diskonteringsfaktor for at estimere værdien og dermed en 

retvisende aktiepris for IC Companys.  

 

Derefter vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse for at vurdere, hvor stor 

indflydelse ændringer i de vigtigste forudsætninger har for den beregnede værdi. 

 

Til slut vil den beregnede værdi af IC Companys blive sammenlignet med den pris 

som IC Companys’ aktie handles til på markedet, og det kan vurderes om aktien er 

prisfastsat korrekt af markedet i forhold til værdiansættelsen foretaget i denne 

opgave.  

  

4.2 Kildekritik 

Der er anvendt en del forskellige kilder til besvarelse af problemformuleringen. Alle 

kilder, materiale og data er blevet vurderet og fundet pålideligt. De steder i opgaven 

hvor der refereres direkte til data eller teori, vil der være en reference til kilden. Alle 

kilder samt materiale der er benyttet til mere generel viden indsamling om emnet er 

angivet i kildelisten. 

 

5. Virksomhedspræsentation 

5.1 Historie1 

IC Companys er som nævnt resultatet af en fusion i 2001 mellem to af de største 

spillere i den danske modebranche. Virksomhedens vision er at blive ”The best 

developer of fashion brands”2 og IC Companys har indtil videre 11 mærker i deres 

portefølje.  

 

Carli Gry International A/S blev stiftet allerede i 1940’erne af Jørgen og Carli Gry. I 

1974 lancerede man mærket Jackpot og i 1986 Cottonfield, begge mærker der stadig 

                                           
1 Oplysninger fra www.iccompanys.com og Charlotte Kim Reeslev: ”En Rebel bliver 
børsnoteret” 
2 www.iccompanys.com  
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i dag er en del af IC Companys portefølje. I 1996 bliver Carli Gry noteret på 

Københavns Fondsbørs og i 1998 opkøbes det svenske firma Peak Performance. 

 

InWear blev stiftet i 1969 af Niels Martinsen der stadig i dag er storaktionær og 

bestyrelsesformand i IC Companys. Det første brand hed InWear og henvendte sig til 

den unge modebeviste kvinde. I 1973 lanceres Martinique og i 1986 Part Two. 

Samme år som Carli Gry, nemlig 1996, bliver InWear noteret på den københavnske 

børs.    

  

I 2001 fusionerer de to selskaber som nævnt. Lighederne mellem dem var slående, 

og det var tydeligt for enhver, at der måtte være mange synergier at hente ved at 

lægge to næsten identiske selskaber sammen. I regnskabsåret 1999/2000 omsatte 

InWear for 1.798 millioner kr., Carli Gry for 1.490 millioner kr. InWear havde 147 

egne butikker Carli Gry 161. InWear’s omsætninger var fordelt på 57% fra en gros 

handel og 43% fra detail, hos Carli Gry var splittet 61/39.  

 

I fusionsprospektet lægges der op til at man vil forsøge at give sin produktportefølje 

lidt mere kant, da de af forbrugeren betragtes som lidt for dyre og lidt for 

almindelige3, og allerede i 2002 forsøger man at adressere dette ved at købe Saint 

Tropez, introducere O by Isabell Kristensen (nu Soaked in Luxury) og Designers 

Remix Collection. Udvidelsen af de mere designprægede og dyrere mærker 

fortsætter, da man i 2003 køber Tiger of Sweden og udvikler By Malene Birger. 

 

5.2 Produkter4 

IC Companys kører en såkaldt multibrandstrategi. Formålet er at have en bred 

portefølje af mærker, der dækker forskellige forbrugssegmenter og sikrer IC 

Companys en større målgruppe. Samtidig opnår man, at den samlede risiko 

mindskes, da man ikke er afhængigt at et bestemt segment eller bestemte retninger 

indenfor trendudviklingen. Alle mærker benytter sig derudover af en række 

fællesfunktioner såsom sourcing, logistik, HR, IT, finans og administration, og man 

opnår herved stordriftsfordele sammenlignet med konkurrenter, der ikke har denne 

mulighed. 

                                           
3 Fusionsprospekt april 2001 s. 17 
4 Årsrapport 2007/08 
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Figur 2: IC Companys produktportefølje 

Peak Performance blev etableret i 1986 og defineres som et Mountain 
Resort Brand. Konceptet henvender sig til aktive mennesker, som 

værdsætter meget funktionelle produkter i unikt design og kompromisløs 
kvalitet.      

InWear blev etableret i 1969. Brandkonceptet henvender sig til den 
stilsikre kvinde, der har en selvsikker og uhøjtidelig tilgang til livet, og 

som er tiltrukket af en kosmopolitisk livsstil.

Tiger of Sweden blev etableret i 1903. Brandkonceptet henvender sig til 
progressive og stilbevidste mennesker. Kollektionen er formel og 

kontemporær med en urban og afslappet attitude samt solide 
skrædderdetaljer.

Jackpot blev etableret i 1974 og er et livsstilsbrand til den moderne 
kvinde, der elsker livet. Det brede udvalg af levende farver og 

håndmalede mønstre karakteriserer en feminin og casual stil, der kan 
mikses på kryds og tværs til et spontant, stilfuldt og individuelt look.

Cottonfield blev etableret i 1986. Brandkonceptet henvender sig til mænd 
og kvinder, der er tiltrukket af en aktiv livsstil, og som efterspørger tøj, 

der får dem til at føle sig godt tilpas, afslappet og sporty.

Matinique blev etableret i 1973. Brandkonceptet henvender sig til den 
stilsikre storbymand, der ønsker tøj, som skaber bro mellem det 

afslappede og det formelle.

Part Two blev etableret i 1986. Part Two henvender sig til den 
modebevidste kvinde, som mentalt er mellem 25 og 35 år, og som 
efterspørger et unikt fashion udtryk, hvor det feminine og sensuelle 

oftest kombineres med et mere råt udtryk.

By Malene Birger blev etableret i 2003. Brandkonceptet henvender sig til 
den luksusorienterede kvinde med smag for det eksklusive og unikke. 

Brandet leverer også en haute couture linie ”The Salon”.

Saint Tropez blev etableret i 1986. Brandkonceptet er med 9 årlige 
kollektioner ”fast to market” og henvender sig til kvinder, der ønsker tøj 

med et højt og varierende modeindhold til en overkommelig pris.

Soaked in Luxury blev etableret i 2002. Brandkonceptet med 10 årlige 
kollektioner henvender sig til den feminine kvinde, der ønsker tøj med 

elementer af overdådig luksus til en overkommelig pris.

Designers Remix Collection blev etableret i 2002. Brandet er 
designdrevet og sigter mod at levere tøj til de kvindelige 

modekamæleoner, der kræver konstant innovation og tøj med 
personlighed.  

Kilde: Årsrapport 2007/08 s. 22-24 

 

5.3 Markeder og distributionskanaler 

IC Companys opererer primært på det Europæiske marked med fokus på 

Skandinavien.  
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Figur 3: Omsætningsvækst og omsætning fordelt på land 

 
Kilde: Årsrapport 2008/09 

 

Som det ses af figur 3, ligger over halvdelen af IC Companys omsætning i 

Skandinavien. Det betyder, at man selvfølgelig er ekstremt sårbar overfor 

udviklingen og den finansielle situation på disse markeder. Omsætningen i Sverige 

og Norge er begge gået tilbage i seneste regnskabsår, mens omsætningen i Danmark 

er steget en smule. De tre markeder med højest vækst udgør tilsammen kun 

omkring 13% af det samlede marked så selvom Schweiz, Finland og Tyskland viser 

fin vækst, har det ikke en stor effekt på den samlede vækst. 

  

IC Companys har en relativt kompliceret distributionsstrategi som ikke umiddelbart 

ligner noget deres nærmeste konkurrenter i Skandinavien praktiserer. IC Companys 

benytter sig af tre distributionskanaler; En gros, retail og outlet.  

 

Figur 4: Omsætning fordelt på salgskanal 
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Kilde: Årsrapporter 2006-2009 
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Som det ses af figur 3 er engrossalget langt den største distributionskanal for IC 

Companys. Det giver mening da indtjeningsmarginen her er positiv sammenlignet 

med de to andre kanaler, hvor indtjeningsmarginen i 2008/09 har været svagt 

negativ5. I Halvårsregnskabet 2009/10 er retailens del af profitten dog steget fra 7% 

i første halvår 08/09 til 23% i første halvår 09/10, hvilket indikerer at IC Companys, 

gennem øget fokus på omkostningerne, bliver bedre til at tjene penge på deres retail 

drift.  

 

5.4 Finansiel udvikling 

IC Companys har siden fusionen i 2001 haft en relativt omtumlet tilværelse. 

Lavpunktet blev nået i regnskabsåret 2003/04 med et underskud på 308,7 millioner 

DKK. Siden da har IC Companys arbejdet på at rette op på situationen og gøre 

virksomheden klar til vækst. 

 

Figur 5: Udvikling i nettoomsætning 
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Kilde: Årsrapporter 2001-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
5 Årsrapport 2008/09 s. 37 
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Figur 6: Udvikling i resultat før skat 
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Kilde: Årsrapporter 2001-2009 
 

Som det ses I ovenstående figurer er det lykkedes IC Companys skiftende ledelser at 

opnå konstant vækst i resultat før skat siden 2003/04. Konjunkturerne har været 

gunstige i denne periode, så det kan ikke betragtes som et ekstraordinært positivt 

resultat men viser dog stadig et billede af en virksomhed i vækst. Man er dog som 

alle andre blevet hårdt ramt af finanskrisen, som det ses på nedgangen i det sidste 

regnskabsår. 

 

En anden ting der her også er værd at bemærke er, at omsætningen stiger mere 

markant end resultatet da omkostningerne stiger relativt hurtigt i forhold til 

omsætningen i denne periode. Det må ses som en konsekvens af, at IC Companys 

har fokuseret på deres vækst og mindre på omkostningstilpasning.  

 

5.5 Organisation 

IC Companys har som nævnt valgt en multibrandstrategi hvor man forsøger at opnå 

en konkurrencemæssig fordel ved at dele funktioner som IT, finans og HR på tværs 

af de 11 brands samtidigt med, at aktiviteter der er vigtige for mærkernes 

individuelle identitet, såsom markedsføring og design, holdes adskilt.   
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Figur 7: IC Companys’ Organisations Diagram 

 
Kilde: www.iccompanys.com   
 
 

Som det ses i diagrammet driver IC Companys salgsfunktioner i 11 lande. Disse 

salgsfunktioner har det overordnede ansvar for salg af mærkerne InWear, Jackpot, 

Martinique, Cottonfield, Part Two og Soaked in Luxury. Peak Performance, By Malene 

Birger, Saint Tropez, Designers Remix og Tiger of Sweden har hver deres 

selvstændige salgsfunktioner. Den fælles platform er altså her ikke helt gennemført. 

 

IC Companys driver sourcing kontorer i Kina, Hong Kong, Bangladesh, Vietnam, 

Indien og Rumænien. Disse kontorer sørger for, at man samler flere brands på 

samme fabrikker og derfor opnår stordriftsfordele. 
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6. Strategisk Analyse 

Den strategiske analyse vil som nævnt, sammen med regnskabsanalysen, danne 

grundlag for det budget, der senere opstilles for IC Companys fremtid. Formålet med 

den strategiske analyse er, at identificere de komponenter i virksomhedens strategi, 

der medfører en kompetetiv fordel. Den strategiske analyse vil forsøge at kortlægge 

den forretningsmodel som IC Companys har valgt og vurdere om denne model er 

stærk nok til at skabe værdi for virksomhedens aktionærer. 

 

6.1 Ekstern analyse (PEST)6 

En PEST analyse har til formål at klarlægge de makroøkonomiske forhold, der 

påvirker virksomhedens afsætning. Analysen vil derfor identificere eksterne faktorer 

der i fremtiden forventes særligt at påvirke IC Companys indtjening i positiv eller 

negativ retning. En PEST analyse kan kun tage udgangspunkt i historien, så det 

kræver stabile omgivelser for at man kan gøre sig håb om, at analysen direkte kan 

fremskrives og være retvisende for fremtiden. På trods af denne svaghed er PEST 

analysen stadig særdeles nyttig til at skabe et overblik over virksomhedens 

omgivelser og disses konsekvenser for virksomheden.  

  

6.1.1 Politik og Lovgivning 

IC Companys afsætter, som det fremgår af nedenstående figur, størstedelen af sin 

produktion i Europa især Skandinavien. Dette må betragtes som særdeles stabile 

markeder set fra en politisk og lovgivningsmæssig synsvinkel og det vurderes derfor, 

at der på disse markeder, med stor sandsynlighed, ikke vil opstå politiske og 

lovgivningsmæssige komplikationer, der vil påvirke IC Companys afsætning i negativ 

retning. Tvært imod ser man på disse markeder, at lovgiverne træder ind med 

lempelig finanspolitik for at bløde op for finanskrisens effekt på økonomien. 

 

 

 

 

 

                                           
6 Jens O. Elling & Ole Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 69 
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Figur 8: Omsætning fordelt på markeder 
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Derimod foretages størstedelen af sourcingen på markeder der må betragtes som 

betydeligt mere risikobetonede. 

 

Figur 9: Sourcing fordelt på land 
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Kilde: Årsrapport 2008/09 s. 25 

 

I det socialistisk styrede Kina kan det være svært at forudsige hvilke komplikationer 

der kan opstå. 

 

De seneste mange år har EU pålagt betydeligt eksport kvotaer på alle varer 

produceret i Kina, dette kvotasystem er dog bortfaldet i 2008 og erstattet af løbende 

overvågning hvilket medførte en liberalisering af markedet og færre omkostninger 

forbundet med produktion i Kina7. Dog er IC Companys sårbar over for den massive 

vækst man har set i lønninger i Kina over de sidste årtier. Yderligere revalueringer af 

                                           
7 Årsrapport 2007/08 s. 12 
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den kinesiske Yen ville også påvirke IC Companys’ indkøbspriser. Man har dog 

forsøgt at minimere risikoen ved at åbne sourcing kontorer i flere andre lande og det 

nævnes i Årsrapporten, at man hurtigt kan flytte produktionen geografisk hvis 

nødvendigt. Det vurderes derfor, at der ikke er nogen signifikant risiko forbundet 

med IC Companys sourcing strategi.  

 

6.1.2 Økonomi og demografi 

De seneste par år mens finanskrisen har stået på, er det blevet tydeligt hvor stor en 

effekt sådanne økonomiske udsving har på afsætningen af IC Companys produkter. 

Finanskrisen har betydet at IC Companys omsætning fra 2006/07 til 2007/08 faldt 

med lidt under 4% på trods af konstant vækst de foregående 4 år. Det er derfor 

vigtigt at vurdere, hvordan den finansielle krise vil påvirke omsætningen de næste år 

for at vurdere effekten på budgettet. Der er derfor foretaget en grundigere 

gennemgang af de tre største afsætningslande hvis finansielle situation IC Companys 

er meget afhængig af.  

 

Danmark 

Ser man på økonomisk vækst blev 2009 det værste år for dansk økonomi siden 2. 

Verdenskrig8. GDP oplevede som konsekvens en negativ vækst på -4,7% Der er dog 

vedtaget adskillige politiske tiltag såsom rentesænkninger og indkomstskattelettelser 

der skulle sikre danskerne en større disponibel indkomst i 2010. Alt tyder også på at 

økonomien stille er ved at komme sig. Boligpriserne ser ud til at stige lidt her i 

starten af 2010 hvilket indikerer en ændring i den negative trend9, derudover er der 

grundet den relativt høje opsparing sidste år lagt op til højere forbrug i 2010, fordi 

forbrugeren har lidt mere på kistebunden i år end sidste år. Det forventes på grund 

af disse positive tendenser at BNP vil vækste 1,7% i både 2010 og 201110.   

 

Sverige 

Der er taget de samme politiske virkemidler i brug i Sverige for at dæmme op for 

finanskrisens konsekvenser og de Svenske forbrugere har været meget hurtige til at 

komme sig ovenpå krisen. Allerede i Q2 og Q3 2009 steg forbruget relativt hurtigt11.  

                                           
8 Nordea: ”Økonomisk Perspektiv Januar 2010” s. 5 
9 www.boligsiden.dk  
10 Nordea: ”Økonomisk Perspektiv Januar 2010” s. 8 
11 Nordea: ”Økonomisk Perspektiv Januar 2010” s. 10 
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Derfor er udsigterne for væksten i GDP endnu mere positive end i Danmark og man 

estimerer at væksten vil ligge på 3.2% i 2010 og 2.4% i 2011. 

 

Norge 

Norge er det marked der er blevet ramt mildest af krisen hvis man kigger på BNP 

vækst. I 2009 falder væksten med 1% men ellers er der kun positive vækstrater i 

estimaterne med 2% i 2010 og 1.5% i 2011. Forbruget er blevet kickstartet igen af 

massive rentesænkninger, og effekten af dette forventes at fortsætte i resten af 

2010. Det forventes dog, at væksten stilner af igen i løbet af 201112.  

 

Der er i denne økonomiske analyse af IC Companys’ vigtigste markeder ikke noget 

det signalerer, at man skal forvente signifikant negativ påvirkning af salget i de 

respektive lande. Tvært imod må man forvente en positiv effekt på salget af IC 

Companys produkter i forhold til 08/09 på grund af flere politiske initiativer til at øge 

forbruget og sætte gang i økonomien. 

 

6.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

Samfundet i dag handler om at skille sig ud og være eksplicit omkring sin 

individualitet. Der er stort behov for visuelt at udtrykke hvem man er, og dette er 

især noget der foregår gennem påklædning. Unge i dag bruger meget tid på at lede 

efter de helt rigtige stykker tøj som vennerne ikke nødvendigvis har let ved at få fat 

i. Der er en vis status i mærkevarer og dyrt tøj men det handler i lige så høj grad om 

at finde det som ingen andre har. Moden skrifter konstant, og det gælder om at 

holde sig opdateret.  

 

De fleste af IC Companys mærker henvender sig til unge, aktive professionelle 

mennesker i 20-40 års alderen. Denne gruppe ligger i dag mere og mere vægt på 

kvalitet og finanskrisen syntes at have skærpet bevidstheden om at købe tøj, der 

holder længere end én sæson. Samtidig er der stadig en jagt på billige fashion items, 

som man kan bruge og smide ud så snart trenden er ovre.  

 

                                           
12 Nordea: ”Økonomisk Perspektiv, Januar 2010” s. 12 
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Derudover har den stigende andel af arbejdende professionelle kvinder haft en 

indflydelse på markedet især i Vesteuropa13. Der er nu en stor målgruppe, der har 

egne penge og på jagt efter tøj der udstråler professionalisme.  

 

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

målgruppe som muligt. At de har satset på de rigtige ting underbygges af, at de 

nyeste mærker som henvender sig til specielle segmenter såsom Malene Birger og 

Tiger of Sweden har vist pæn vækst.  

 

IC Companys brede kam af produkter, designs og prisklasser syntes at svare godt 

overens med at forbrugeren leder efter kvalitets tøj der kan holde, samtidigt med at 

der gerne må være enkelte mere fashion prægede items imellem. IC Companys har 

hele paletten med de lidt billigere produkter fra Saint Tropez og Soaked in Luxury til 

de dyrere og mere designprægede luksus mærker såsom By Malene Birger, Tiger of 

Sweden og Designers Remix Collection. Derudover har de også de mere basis 

prægede mærker som Martinique, Part Two og Jackpot, der henvender sig til en 

anden målgruppe der måske fokuserer knapt så meget på at skille sig ud men mere 

på at få udmærket kvalitet til pengene. 

 

Eneste problem er at flere af IC Companys kernemærker anses for at være en smule 

kedelige og almindelige14 og dette kan smitte af på den måde IC Companys som 

helhed opfattes som hos forbrugeren. Dette problem er der dog forsøgt at dæmme 

op for ved køb og opstart af de mange nye og lidt mere edgy mærker. IC Companys 

anses dog ikke for at være ”cutting edge” eller meget nyskabende når det kommer til 

design.  

 

Et andet stort element i IC Companys’ strategi er deres holdning til Corporate Social 

Responsibility (CSR). ”IC Companys ønsker at drive forretning på en måde, der 

fremmer en global og bæredygtig samfundsudvikling med respekt for mennesker og 

natur.”15 

IC Companys er medlem af en lang række organisationer der fremmer CSR på 

forskellig vis. Især mærket Jackpot driver utroligt mange aktiviteter. 20% af 

mærkets produkter er økologiske og ved hjælp af nummerering af det enkelte stykke 

                                           
13 Euromonitor 
14 ”Fusionsprospekt 2001”, s. 16 
15 Årsrapport 2008/09 s. 30 
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tøj, kan køberen gå på Jackpots hjemmeside og følge produktets vej fra 

bomuldsmark til butik. 

Derudover støtter man forskellige udviklingsprojekter i verdens fattige lande såsom 

skoleprojekter, bygning af rismøller og omlægning til økologisk produktion hos 

mindre bomuldsfarmere. Ydermere designer Malene Birger fire gange om året en T-

shirt hvis overskud går til UNICEF og designer og kreativ direktør for Designers 

Remix Collection Charlotte Eskildsen er blevet ambassadør for røde kors 16.  

En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv forudser at der i fremtiden vil være et 

stort potentiale for etisk forsvarlige produkter. Undersøgelsen konkluderer også at 

den typiske fairtrade forbruger er en kvinde med en længere uddannelse, hvilket 

svarer godt overens med den målgruppe flere af IC Companys produkter gerne vil 

henvende sig til17. Det vurderes derfor som en strategisk stærk beslutning at øge 

fokus på disse områder, da det helt sikkert vil styrke IC Companys’ image i 

forbrugerens øjne og kan gå hen og blive en konkurrencemæssig fordel. 

 

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

dag adresseres på en meningsfyldt måde gennem IC Companys multibrand strategi 

og fokus på CSR. Især opstart og tilkøb af de mange nye og mere fashion prægede 

mærker, der er sket over de sidste 5-6 år, har vist sig at være en lønsom forretning. 

Hvis IC Companys fortsat kan forny sig på mærkesiden og leve op til forbrugerens 

krav om individualitet og social ansvarlighed vurderes det, at de sociale og kulturelle 

forhold der ses i samfundet i dag er en styrke for IC Companys.  

  

6.1.4 Teknologi og Miljø 

IC Companys har for nyligt implementeret an SAP løsning de steder i forretningen 

hvor det gav mening.18 Dette er med til at sikre virksomheden fremadrettet og SAP 

løsningerne er så fleksible at IC Companys kan tilføje moduler efterhånden som de 

får brug for dem. SAP er market leader indenfor ERP løsninger og implementeringen 

er med til at ruste IC Companys til fremtiden og facilitere den vækst man forventer.  

 

                                           
16 Årsrapport 2008/09 s. 31 
17 http://www.danskerhverv.dk/Politik/Verden/CSR/Documents/Dansk-Erhverv-
Forbrugertendens-Stort-potentiale-for-etisk-forsvarlige-produkter-2009.pdf  
18 
http://www1.sap.com/denmark/about/customersuccess/pdf2008/IC_Companys.pdf  
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Et andet teknologisk aspekt der har stor indflydelse på IC Companys er e-handel. IC 

Companys satser tungt på salg over internettet. Ledelsen mener, at denne kanal 

rummer et stort potentiale for IC Companys, og man har derfor indgået et 

samarbejde med en af verdens førende leverandører af e-løsninger GSI Commerce 

Inc.19 Der bliver dog i halvårsregnskabet 1. Halvår 2009/10 ikke nævnt noget om 

fremgangen med hensyn til e-handel. Det kunne ses som et symptom på, at 

virksomheden ikke er kommet så langt som ventet på denne front.  

Det vurderes som kritisk, at IC Companys kommer i gang med at udforske og 

udnytte mulighederne med e-handel da der ikke er nogen tvivl om, at det er en 

kanal som forbrugeren vil efterspørge mere og mere i fremtiden.   

 

IC Companys udnytter altså de teknologiske hjælpemidler der er til deres rådighed, 

og der er ikke umiddelbart nogle teknologiske udfordringer der vil påvirke IC 

Companys i en negativ retning. Tvært imod vurderes det at IC Companys har 

fokuseret på de rigtige ting ved at implementere SAP og opstart af e-handel. 

 

Overordnet konklusion på PEST analysen må være, at der er en række elementer i 

den verden IC Companys befinder sig i der vil påvirke deres succes i fremtiden. Den 

alteroverskyggende faktor er finanskrisen, den har allerede haft stor effekt på salget 

men hvad bliver effekten i fremtiden? Ud fra analysen af kernemarkederne vurderes 

det at en positiv trend er i gang, og at de mest fatale effekter af finanskrisen er 

fortid. Derudover er det værd at fremhæve, at IC Companys mærker syntes at være 

meget splittede mellem de nye og mere trendprægede og de gamle og mere 

konservative. Fald i omsætning det sidste år skyldes især stagnation og fald i 

omsætningen hos de ”gamle” mærker hvilket kan tyde på at disse mærker ikke 

længere har en stor nok målgruppe.  

 

Fokus på e-handel er det sidste helt essentielle element. IC Companys er 

opmærksomme på vigtigheden af det men må siges at være bagud i forhold til deres 

konkurrenter, idet kun et af deres mærker, nemlig Peak Performance, forhandles 

over nettet. Nethandel er eksploderet og hvis IC Companys ikke kommer med på 

vognen, kan de risikere at gå glip af betydelige markedsandele.  

  

                                           
19 Årsrapport 2008/9 s. 6 
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6.2 Brancheanalyse - Porters 5 forces20 

Det er afgørende at have et indgående kendskab til den branche IC Companys 

opererer i for at vurdere IC Companys vækstpotentiale. Kendskab til branchen kan 

opnås gennem Michael Porters branchemodel. 

 

Porters model analyserer en branches evne til at skabe værdi for investorer ved at 

fastslå konkurrenceintensiteten i branchen ud fra de fire parametre trusler fra nye 

konkurrenter, leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke og 

konkurrence fra substituerende produkter.  Rationalet bag modellen er, at jo højere 

konkurrence en branche oplever, jo sværere bliver det at skabe profit for den enkelte 

spiller i branchen. Jo lavere konkurrenceintensitet jo bedre for indtjeningsevnen. 

Truslen fra substitutter vurderes her irrelevant i forhold til salg af tøj, da der 

umiddelbart ikke eksisterer nævneværdige substitutter til beklædning, og dette 

element bortfalder derfor i følgende brancheanalyse.  

 

6.2.1 Trusler fra nye konkurrenter 

Opstartsomkostningerne i denne branche må ases for relativt lave da store 

investeringer ikke er nødvendige. Det er forholdsvist nemt at starte som en lille aktør 

med mindre kundekreds og sortiment. Disse mindre spillere er der uendeligt mange 

af bare på det danske marked men disse typer virksomheder anses ikke for direkte 

konkurrenter til IC Companys. At blive en stor spiller på markedet såsom IC 

Companys og dennes vigtigste konkurrenter er dog langt mere vanskelligt. Følgende 

faktorer vurderes til at være altafgørende hvis man skal ind på markedet og være en 

aktør på størrelse med IC Companys. Disse faktorer er altså de adgangsbarrierer 

man som ny spiller i branchen skal overvinde for at blive en reel konkurrent til IC 

Companys. 

 

1. Volumen og logistik: Der skal en vis volumen til for at man kan konkurrere med 

virksomheder som IC Companys og få samme forhold mellem pris og kvalitet. Det 

kræver forhandlingsstyrke overfor leverandører som kun opnås ved relativt høj 

volumen. Derudover kræver det et veletableret logistisk netværk at få de sourcede 

varer hjem på hurtigste og billigste vis.  
                                           
20 Jens O. Elling & Ole Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 73 
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2. Marketing og Branding: For at blive en seriøs spiller på markedet må man have en 

nøje tilrettelagt strategi for, hvordan man rammer de forskellige segmenter og med 

hvilke produkter. Derudover kræver succesfuld introduktion i branchen, at man har 

kapital til at markedsføre sig selv. 

 

3. Trendappeal: For at være succesfuld i branchen er det er afgørende, at man har 

evnen til at aflæse og formidle trends til forbrugeren. Det er vigtigt at man konstant 

er på forkant med moden og formår at levere et design som differentierer sig og som 

forbrugeren derfor vil betale for.   

 

Ovenstående anses som altafgørende for om man som nystartet virksomhed vil få en 

succesfuld indtrængen i branchen. Det vurderes, at det som nystartet virksomhed vil 

være særdeles vanskelligt at opfylde alle ovenstående kriterier. Det er dog muligt for 

en etableret industrikoncern fra en anden branche at investere i og trænge ind på 

markedet hvis der er tilstrækkelig kapital til rådighed. Dette forstærkes af at 

branchen ikke er kendetegnet som højteknologisk og ikke kræver omfattende R&D.  

 

Sammenlagt vurderes indtrængningsbarriererne  til at være relativt lave 

sammenlignet med mere videnstunge og teknologibaserede industrier.  

 

6.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørerne i beklædningsindustrien er de uafhængige produktionsfabrikker 

rundt om i verden. De store beklædningsproducenter benytter sig ofte af mange 

leverandører for at sprede risikoen og reducere omkostningerne. Samtidig har de 

dog også et behov for at opnå et tæt forhold til de enkelte leverandører, for at kunne 

få opfyldt deres ønsker og behov for hurtig tilpasning til nye tendenser og hurtig 

levering. Siden tekstilkvoterne er blevet afskaffet, er der sket en ændring i antallet 

og placeringen af produktionsfabrikkerne. Der er sket en mærkbar stigning i antallet 

af leverandører og opstået større konkurrence på prisen21. Pris og leveringstid 

vurderes at være de afgørende faktorer hos leverandørerne for at opnå store 

kontrakter med virksomhederne i beklædningsindustrien, da producentens egentlige 

produkt ikke er unikt. Det er forholdsvist omkostningsfrit for virksomhederne i 

beklædningsindustrien at skifte leverandør, da udbyderne er mange, og producerede 

                                           
21 http://www.ulandssekretariatet.dk/node/738  
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kvalitet kan kopieres. IC Companys har i alt 391 leverandører hvoraf de 17 største 

står for 34% af den samlede produktionsværdi og den største enkeltleverandør står 

for 5% af den samlede produktionsværdi.22  

 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at leverandørernes forhandlingsstyrke er 

begrænset både specifikt for IC Companys men også for branchen som helhed. 

 

6.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Beklædningsindustriens vigtigste kunder anses for at være private forbrugere. Den 

private forbruger er i dag mere modebevidst og krævende end før i tiden, hvilket 

skyldes en stigende middelklasse samt, at flere kvinder er kommet i arbejde og har 

skabt deres egen indtægt og behov23. Kunderne kræver billigt og smart mode og 

forventer, at selv de billige tøjmærker konstant følger, og er på forkant med de 

nyeste trends. Derudover er switching cost ved at skifte mellem udbyderne meget 

lave for den enkelte køber, da hver enkelt udbyder stort set kan udbyde det samme, 

og derfor er de private forbrugere i høj grad følsomme overfor prisændringer.  

 

Samlet set må kundernes forhandlingsstyrke i beklædningsindustrien vurderes at 

være høj. 

 

6.2.4 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Flere determinanter forskelligt fra industri til industri øver indflydelse på, hvor stor 

rivaliseringen er i en industri. Nedenfor er fremhævet de primære faktorer, som øver 

indflydelse på konkurrenceintensiteten i beklædningsindustrien. 

 

Industri-koncentration: Det globale marked indenfor beklædning er præget af høj 

koncentration af markedsaktører. Det globale marked består af talrige mindre 

virksomheder, der opererer på nationale markeder og adskillige større internationale 

virksomheder, der opererer på globalt plan. Selv de største markedsdeltagere i 

beklædningsindustrien som amerikanske GAP, svenske H&M og spanske Inditex har 

relativt lave globale markedsandele, hvilket vidner om, at koncentrationen af 

                                           
22 Årsrapport 2008/09 s. 29 
23 Euromonitor 
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markedsaktorer er fragmenteret og ekstremt højt24. De større selskaber forhandler i 

dag typisk flere brands, og derved konsoliderer disse sig på markedet ved at 

målrette sig mod mange kundesegmenter, præcist som IC Companys. Denne 

udvikling presser mindre selskaber og uafhængige tøjbutikker, idet disse ikke kan 

udnytte tilsvarende stordriftsfordele, og bl.a. derfor er uafhængige tøjbutikker et 

særsyn i dag25. Indtil videre har denne udvikling undergået Vesteuropa og 

Nordamerika. 

 

Industrivækst: I perioden 2003-2008 har det globale marked oplevet en vækst i 

omsætningen på ca. 7%26. Østeuropa er den region, der har oplevet den største 

vækststigning på ca. 16%, hvilket skyldes områdets generelle økonomiske vækst, 

hvorimod væksten på de veludviklede markeder, Vesteuropa og Nordamerika, er 

betydelig mere beskeden, hhv. ca. 2,1% og 4,7% i samme periode. Derudover har 

Asien oplevet en vækstrate på 10%. Asien ligger dog stadig nummer tre efter Europa 

og Nordamerika når man kigger på værdien af det solgte fordi det stadig er de 

relativt billige produkter der efterspørges her. Det er ikke lykkedes at finde estimater 

for væksten i industrien fremadrettet men baseret på tidligere vækstrater må man 

forvente at omsætningen fortsat vil vokse drevet af store stigninger på de nyere 

markeder såsom Østeuropa og Asien. 

  

Differentiering og switching costs: Den høje markedskoncentration bevirker 

bl.a., at det er vanskeligt at differentiere sig på markedet for salg af beklædning. 

Switching costs er dermed relativt lave, idet forbrugerne forholdsvist omkostnings- 

og problemfrit kan skifte udbyder. Markedet er dermed heterogent, men at 

differentiere sig kræver dog typisk massive investeringer, eksempelvis i form af 

promotion, hvorfor det typisk kun er større selskaber, der kan differentiere sig. 

Ovenstående indikerer, at konkurrenceformen er monopolistisk, dvs. at 

markedskoncentrationen er høj og samtidig er produktet differentierbart og dermed 

heterogent. Udvikling har bidraget til, at rivaliseringen mellem markedsaktørerne 

generelt er intensiveret, hvilket understøttes af, at flere markeder i øjeblikket 

oplever priskonkurrence. Den øgede priskonkurrence har betydet, at industriens 

profitabilitet er faldet, og bl.a. derfor har flere af markedsaktørerne været nødsaget 

                                           
24 Euromonitor 
25 Advizer 
26 Euromonitor 
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til at effektivisere virksomheden. En proces som IC Companys selv har været 

igennem over det sidste år.  

 

Konkurrenceintensiteten i beklædningsindustrien vurderes på baggrund af 

ovenstående at være høj. 

 

6.3 Intern analyse 

Den interne analyse skal kortlægge de mest relevante værdiskabende parametre for 

IC Companys og de konkurrencemæssige fordele og ulemper forbundet herved. 

Dette skal bruges til senere at skabe et retvisende billede af, hvordan IC Companys 

fremtid vil forme sig.  

 

6.3.1 Ledelse 

Niels Mikkelsen tiltrådte som CEO I August 2008 fra en stilling som Nordic Country 

Manager for Esprit De Corp. Niels er dog ikke ny til IC Companys da han allerede I 

perioden 1996-98 var ansat i det daværende InWear Group som salgschef for Part 

Two og senere som landechef for Danmark. Udover Niels Mikkelsen består ledelsen 

af Chris Bigler, CFO, Anders Cleemann, EBO, Peter Fabrin ESO og Lars Altemark, 

SCD. Bortset fra Chris Bigler der tiltrådte I 2002 er alle relativt nye på deres poster 

og ansat nogenlunde samme tid som Niels Mikkelsen. Den meget lave 

gennemsnitlige anciennitet i ledelsen opvejes til dels af, at alle har erfaring fra 

beklædningsindustrien27.  

 

Den nye ledelse har igangsat massive initiativer for at trimme virksomheden og 

forberede den på vækst og indtil nu med positive resultater til følge. Af 

halvårsregnskabet for 2009/10 fremgår det blandt andet, at på trods af et fald i 

omsætningen på 9% i forhold til omsætningen i første halvår året før er 

bruttomarginen steget 2.5% og kapacitetsomkostningerne faldet med hele 12%28. På 

baggrund af de opnåede resultater vurderes det, at den nuværende ledelse ikke 

giver anledning til nogen bekymringer, men at de derimod på relativt kort tid har vist 

resultater og derfor må anses for at være en stor styrke for IC Companys. 

                                           
27 www.iccompanys.com  
28 Halvårsrapport 1. halvår 2009/10 s. 1 
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6.3.2 Distribution 

IC Companys har to primære salgskanaler retail og wholesale. Det er ambitionen at 

udvide omsætningen i retail delen gennem øget franchise, og der arbejdes derfor på 

at udvikle et bedre franchisekoncept. Derudover søger IC Companys at udvide 

retaildelen ved åbning af egne butikker. I løbet af 2008/09 har IC Companys øget 

antallet af egne butikker med 25%29. Som nævnt tidligere er det lykkedes IC 

Companys at forbedre profitabiliteten af deres retail drift, især gennem fokus på 

lukning af tabsgivende forretninger. IC Companys har således i første halvår af 

09/10 lukket 41 tabsgivende butikker og åbnet 47 nye30. 

 

Derudover arbejdes der også på at styrke wholesale delen ved at udarbejde en ny 

samarbejdsmodel for en gros kunder, der bl.a. indebærer lavere kapitalbinding for 

både IC Companys og en gros kunden31.   

 

Ligeledes fremhæver IC Companys i sit seneste regnskab, at de vil satse på 

nethandel og at e-commerce i fremtiden vil være en vigtig salgskanal. Der er derfor 

indgået en aftale med en e-commerce partner, og samarbejdet begyndtes ultimo 

200932. 

 

6.3.3 Produkt – Multibrandstrategi 

IC Companys har som nævnt en multibrandstrategi der manifesterer sig ved, at 

koncernen i øjeblikket driver 11 mærker. Filosofien bag denne strategi er at have en 

fælles platform indeholdende IT, HR, økonomi og koncernledelse som de 11 brands 

kan benytte sig af og derved opnå stordriftsfordele som ikke ville være muligt, hvis 

de 11 brands fungerede som selvstændige virksomheder. Derudover opnår man en 

naturlig risikospredning, da de 11 mærker henvender sig til mange forskellige 

målgrupper og segmenter, man er derfor ikke afhængig af en vis gruppe for at 

afsætte sine produkter og er derfor mindre følsomme overfor ændringer i 

segmenterne, end virksomheder der henvender sig til en mere snævr målgruppe.  

 

                                           
29 Årsrapport 2008/09 s. 2 
30 Halvårsrapport 1. halvår 2009/10 
31 1. Kvartalsmeddelelse 2009/10 s. 4 
32 Årsrapport 2008/09 s. 6 
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Svagheden ved denne strategi er, at IC Companys ikke i forbrugerens øje skiller sig 

ud som en virksomhed med ét stærkt brand. Man er derfor afhængig af, at de 

enkelte brands markedsfører sig individuelt og vil aldrig blive en modekoncern med 

ét stærkt genkendeligt design og image, fordi man sælger så mange forskellige 

produkter til mange forskellige forbrugere.  

 

Det meget modebeviste segment vil aldrig identificere sig med IC Companys som et 

stærkt mærke der underbygger den personlige individualitet som er i fokus i dag 

men vil tvært imod opfatte IC Companys som en mere kommerciel virksomhed. 

Dette kan potentielt blive et problem, fordi de nye og stærkeste mærker i IC 

Companys portefølje især henvender sig til den yngre og mere modebeviste 

generation. 

 

Det vurderes dog overordnet at multibrandstrategien er en styrke for IC Companys. 

 

6.3.4 Produktlivscyklus 

IC Companys har som nævnt tidligere en multibrandstrategi der medfører at de på 

nuværende tidspunkt har 11 brands i deres produktportefølje. De 11 brands er en 

bred vifte af ældre veletablerede mærker og unge nyoprettede.  

 

For at forstå IC Companys fremtidige vækstpotentiale er det vigtigt at vide, hvor 

deres brands befinder sig i deres livscyklus for at vurdere, hvor meget omsætning 

man kan forvente fra de enkelte brands i fremtiden. 

 

Figur 10: Produkt livscyklus 

 
Kilde: www.trumpuniversity.co  
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Som det ses i figur 10, kan et produkt befinde sig i fire forskellige stadier i løbet af 

dets levetid. En typisk virksomhed har produkter i alle stadier og det vigtige er, at 

sørge for at man introducerer nye produkter efterhånden som de ældre bevæger sig 

ind i nedgangsfasen for at sikre en kontinuer vækst i omsætningen.  

 

Figur 11: Omsætning per mærke 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående danner et billede af en relativt sund portefølje af mærker. Ser man bort 

fra det ”knæk” som mange af mærkerne har fået på grund af finanskrisen, har langt 

de fleste mærker en opadgående trend, der indikerer at de ligger i introduktion, 

vækst eller modning hvilket er positivt og betyder, at man kan forvente yderligere 

vækst i fremtiden. Mærkerne InWear og Jackpot ser dog ud til at have nået 

nedgangsfasen i deres cyklus, da tilbagegangen for disse to mærker startede 

allerede før finanskrisen. 

 

Især mærkerne Peak Performance, Tiger of Sweden og Malene Birger viser skarpe 

vækstkurver. Der satses også stort på international vækst for disse mærker, så der 

er intet der tyder på at denne positive udvikling vil stoppe. 
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De ældre mærker Cottonfield, Martinique og Part Two har været relativt stabile over 

hele analyseperioden og ser ud til at have nået deres modningsfase. Man satser dog 

meget på at forny mærkerne, udvikle designet, og nå nye markeder i især Østeuropa 

og det er derfor ikke til at sige, hvornår mærkerne vil gå ind i nedgangsfasen. Da 

mærkerne alle er langt over 20 år gamle og har været stort set stabile i omsætning 

de sidste fem år er der ikke umiddelbart noget der indikerer at de er på vej i 

recession. Det vurderes derfor, at de vil fortsætte de næste fem år på samme 

omsætningsniveau som ses i dag. Det samme vurderes at være tilfældet for Saint 

Tropez og Designers Remix Collection.  

 

6.3.5 Værdikædeanalyse 

En værdikædeanalyse er et effektivt værktøj der faciliteter, at man som ekstern 

analytiker kommer igennem alle de parametre i virksomhedens værdikæde, der kan 

bidrage til at virksomheden opnår konkurrencemæssige fordele og skaber værdi for 

ejerne. 

 

Porters værdikædeanalyse er delt op i to dele. Støtteaktiviteterne og 

kerneaktiviteterne. Støtteaktiviteterne assisterer de primære aktiviteter og hjælper 

derved organisationen i at opnå en konkurrencemæssig fordel. I denne analyse vil 

der blive lagt vægt på de parametre hvor IC Companys rent faktisk forsøger at opnå 

en konkurrencemæssig fordel, og nærmere analyse af de elementer hvor IC 

Companys blot ligger på linje med andre i industrien vil blive udeladt. 

 

Figur 12: Porters Værdikæde 

 
Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen; Regnskabsanalyse og Værdiansættelse s. 79 



 30

 

Den helt store udfordring for IC Companys når man kigger på de primære aktiviteter 

i deres værdikæde er time-to-market. Denne problemstilling berører i realiteten 

værdikæden fra indgående logistik til Marketing og salg. Kollektionerne skifter 

minimum 4 gange om året men har en lang gennemløbstid, så her står IC Companys 

overfor en reel risiko fordi deres produkter har en relativt lang vej fra idé til butik i 

forhold til mange af de større koncerner som de konkurrerer med. Ekstremer som 

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

produktionsapparat slet ikke er gearet til at kunne konkurrere med. IC Companys er 

derfor afhængige af at kunne læse modetendenserne længe inden mange af deres 

konkurrenter behøver at gøre det og er meget længere om at reagere på ændringer i 

markedet.     

  

Når man kigger på støtteaktiviteterne er der især et område hvor IC Companys 

forsøger at skabe værdi og differentiere sig. Det er på HR området. 

IC Companys har over de sidste par år arbejdet med at udvikle og professionalisere 

deres HR management. Man har omlagt sin rekrutteringsproces for at minimere 

fejlansættelser og øge kvaliteten af beslutningsgrundlaget ved ansættelse af nye 

medarbejdere. Derudover har hele koncernen været igennem en detaljeret 

gennemgang af den enkelte medarbejder og dennes kompetencer for at skabe et 

solidt grundlag for at lave successionsplanlægning, medarbejderudvikling og intern 

rekruttering. Dette har øget fokus på interne karrieremuligheder hvilket vil hjælpe IC 

Companys til at holde fast på de dygtige medarbejdere. 

I foråret 2007 introducerer man koncernens Retail Academy der har til formål at 

træne IC Companys mange butiksansatte.  

I efteråret 2007 blev IC Companys’ Leadership Academy så introduceret. Et tiltag der 

er stilet mod koncernens cirka 200 ledere med henblik på at træne og udvikle deres 

ledelseskompetencer33. Derudover har IC Companys og lanceret Wholesale Academy 

der træner sælgerne i en gros ledet og Employee Academy, der indeholder mere 

generelle kurser for medarbejderne. 

 

                                           
33 Årsrapport 2006/07 s. 20 
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Derudover har IC Companys HR arbejdet med at udrulle en performance kultur der 

faciliteres af konkrete værktøjer til performancemåling og evaluering af den enkelte 

medarbejder34.       

 

6.3.6 Konkurrencestrategi 

Det seneste år har IC Companys fokuseret på omkostningsnedskæringer og har gjort 

det med relativt stor succes. Det er ledelsens mål at man i regnskabsåret 2009/10 

atter vil rette fokus mod fremtidig vækst, og at man vil opnå egentlig vækst allerede 

i året 2010/1135.   

 

Den forudgående analyse peger i retning af at IC Companys muligvis er fanget 

mellem flere af Porters generiske strategier. 

 

Figur 13: Porters generiske strategier 

Kilde: www.zoom.systime.dk  

 

Porter mener at en virksomheds succes afhænger af, om man formår at vælge den 

rigtige konkurrence strategi af de fire mulige. Samtidigt understreger han, at 

succesfulde virksomheder kun kan vælge én strategi, og at det kan være farligt at 

forsøge at implementere flere på en gang. 

 

Ud fra forudgående analyse er det klart at IC Companys har stort fokus på 

omkostningsminimering og at sælge deres varer til flest mulige forbrugere til lavest 

mulige pris. Samtidigt prøver de med flere af deres mærker at ramme et relativt 
                                           
34 Årsrapport 2008/09 s. 26 
35 Årsrapport 2008/09 s. 6 
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smalt segment med relativt dyre design produkter. Dette kunne medføre at IC 

Companys som koncern er fanget mellem Fokuseret Differentiering og 

Omkostningsleder, da nogle af deres mærker stiler mod det ene og andre mod det 

andet. Så længe IC Companys formår at holde den daglige drift af de enkelte 

mærker adskilt, så der ikke opstår forvirring om virksomhedens egentlige strategi, 

vurderes dette ikke som nogen signifikant risiko, men dog noget man skal være 

opmærksom på at styre.   

 

6.4 Sammenfatning af strategisk analyse SWOT 

Den strategiske analyse har afdækket de områder, positive og negative, som man 

skal være særligt opmærksomme på i værdiansættelsen af IC Companys. Analysen 

sammenfattes nu i en SWOT analyse for at få et samlet overblik over IC Companys 

største strategiske udfordringer og styrker.   

 

Styrker 

• Begyndende fokus på e-handel 

• Multibrandstrategi der sikrer diversifikation og risikospredning 

• Fokus på flere prissegmenter, både mellem og høj 

• Effektivt omkostningsfokus 

• Fælles administrativ platform for alle brands der medfører besparelser og 

synergier 

• Effektiv ledelse 

• Separate salg og marketing afdelinger der sikrer de enkelte brands deres 

individualitet 

• Flere distributionskanaler, retail, en gros og outlet 

• Hurtigere turn around efter finanskrisen end forventet 

• Fokus på HR og medarbejderudvikling 

 

Svagheder 

• Kernemærkerne sælger ikke 

• Er ikke på højde med de fleste konkurrenter med hensyn til e-handel og er 

først for nyligt begyndt at fokusere på dette 

• Omsætningen meget afhængig af få brands, især Peak Performance 
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Trusler 

• Ikke signifikant differentiering fra billigere mærker 

• Hård konkurrence i beklædningsindustrien 

• Politiske ændringer i Kina der vil påvirke en stor del af leverandørerne 

• For lang time-to-market i forhold til de vigtigste konkurrenter 

• Finanskrisens effekt fremadrettet 

 

Muligheder 

• Udbygning og øget fokus på nethandel 

• Opkøb eller udvikling af nye brands 

• Øget fokus på time-to-market der vil styrke modeværdien i de forskellige 

brands 

• Indtrængen på nye markeder 

 

En af de parametre der træder klarest frem efter at have været igennem en 

detaljeret analyse er IC Companys’ multibrandstrategi. Den har muliggjort at IC 

Companys har kunnet vækste, på trods af at flere af deres kernemærker er i 

modenhedsfasen. Flere af de nye mærker er blevet store salgssucceser for IC 

Companys, og multibrandstrategien må derfor siges at have lykkedes og det 

forventes at de nyere mærker fortsat vil vækste de næste år. 

 

Et andet vigtigt element der er blevet afdækket i den strategiske analyse er 

selvfølgelig finanskrisen. Det er svært at sige hvordan den globale økonomi vil 

udvikle sig over de næste par år, men baseret på analysen af IC Companys vigtigste 

markeder vurderes det, at den negative effekt er aftagende og at bunden har været 

nået. Derfor vil budgettet tage udgangspunkt i at salget over de næste par år vil 

vende tilbage til det niveau vi så før finanskrisen.   

 

Den sidste positive ting der er værd at trække frem er IC Companys´ øgede fokus på 

HR. På trods af finanskrisen kæmper alle virksomheder om de største talenter og alle 

initiativerne vil gøre det mere attraktivt at være medarbejder hos IC Companys og 

derfor lettere at tiltrække de rigtige mennesker hvilket sagtens kan vise sig som en 

konkurrencemæssig fordel for IC Companys. 
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IC Companys største svagheder på nuværende tidspunkt vurderes til at være den 

manglende fokus på e-handel og den relativt lange time-to-market sammenlignet 

med de store spillere i industrien. Især det faktum at IC Companys mangler en 

meget vigtig salgskanal som alle deres konkurrenter benytter sig af kan vise sig at 

have store konsekvenser i form af lavere omsætning end hvad man kunne have 

opnået med denne ekstra salgskanal.  

 

7. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen skal belyse de finansielle value drivere der sammen med de 

strategiske value drivere skal danne baggrund for den budgettering der ultimativt vil 

resultere i en værdiansættelse af IC Companys. I en statisk verden ville de 

finansielle value drivere være nok input til at fremskrive en virksomheds regnskaber, 

men i en foranderlig verden er en solid økonomisk performance ikke garanteret at 

fortsætte, derfor må man som analytiker medtage både strategiske og finansielle 

drivere i sin vurdering af virksomhedens fremtid. 

 

7.1 Reformulering 

Inden man kan gå i gang med at analysere oplysningerne i et årsregnskab, må man 

først reformulere regnskabet til analyseformål. Det skyldes at den lovbestemte 

opstilling af årsregnskabet ikke adskiller drift og finansieringsaktiviteter på 

tilfredsstillende måde. Det er driftsaktiviteten der udgør den primære kilde til 

fremtidig værdiskabelse, derfor er formålet med reformuleringen at skille 

driftsaktiviteter fra finansielle aktiviteter, for at vurdere hvad niveauet for fremtidig 

vækst vil være.   

 

7.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformulering af egenkapitalen sker fordi visse værdistigninger der er interessante 

for investorerne i et selskab bliver ført direkte på egenkapitalen, og derfor ikke er 

synlige på resultatopgørelsen, og derfor ikke vil være medregnet i de traditionelle 

nøgletalsberegninger. Formålet med reformuleringen er at identificere hvilke 

egenkapitalbevægelser der relaterer til driften og hvilke der relaterer til 



 35

finansieringsaktiviteten og medregne disse beløb i reformuleringen af 

resultatopgørelsen for at sikre, at værdierne er med i nøgletalsberegningerne. 

 

Valutakursreguleringer af dattervirksomheder kan vedrøre både drift og 

finansieringsaktiviteter. Da en opdeling ikke er mulig på baggrund af de oplysninger 

der er givet i regnskabet er de alle ført som driftsomkostninger. Gevinster og tab på 

finansielle instrumenter er klassificeret som en del af driftsoverskuddet da det ikke er 

specificeret i regnskabet om dette vedrører sikring af drift eller finansieringsaktivitet. 

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

fremmed valuta og det vurderes derfor rimeligt, at dette klassificeres under driften. 

Skat af egenkapitalbevægelserne er som et resultat af ovenstående også re-

klassificeret som en driftsaktivitet. 

 

Den detaljerede reformulering kan ses i bilag 3. 

 

7.1.2 Reformulering af resultatopgørelsen 

Reformuleringen sker for at kunne skelne driftens effekt fra finansieringens effekt i 

resultatopgørelsen. Konkrete ændringer er, at alle posterne fra reformuleringen af 

egenkapitalopgørelsen, som nævnt, er medtaget under driften og at årets 

skatteomkostninger er allokeret mellem finansiering og drift. 

 

Den detaljerede reformulering kan ses i bilag 1. 

 

7.1.3 Reformulering af balancen 

Formålet med at reformulere balancen er igen at skelne mellem de aktiver og 

passiver der er relateret til driften, og dem der er relateret til finansieringen. Det 

sikrer at man bruger de korrekte værdier til senere beregning af de nøgletal, der skal 

vurdere IC Companys evne til at skabe værdi baseret på driftsaktiverne. 

Driftslikviditet er sat til 1% af omsætningen36. 

 

Den detaljerede reformulering kan ses i bilag 2. 

 

                                           
36 Jens O. Elling og Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 125 
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7.2 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen skal på baggrund af de syv finansielle værdidrivere, give et 

bedre billede af om værdidriverne skaber værdi for ejerne. Derudover giver 

rentabilitetsanalysen et overblik over, hvad der driver den historiske egenkapital 

forrentning, hvilket er et godt udgangspunkt til budgetteringen af den fremtidige 

værdiskabelse. 

 

Rentabilitetsanalysen baseres på den udvidede DuPont model. 

 

Figur 14: DuPont Model 

 
Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 173 

 

Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalens forrentning (ROE) og 

analyserer derefter de underliggende drivere, der igen er opdelt i finansielle og 

driftsmæssige værdidrivere. 

 

Den driftmæssige værdidriver er afkastet på netto driftsaktiviteterne (ROIC), som 

måler hvor godt IC Companys formår at udnytte den kapital de har investeret i 

driftsaktiver. ROIC er igen opdelt i overskudsgrad (OG) og aktivernes 

omsætningshastighed (AOH). Det betyder at ROIC kan forbedres ved enten at øge 

OG, altså øge det overskud man opnår per krone man omsætter for eller ved at øge 

AOH.  
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De finansielle værdidrivere er den finansielle gearing (FGEAR) og SPREAD. FGEAR 

udtrykker IC Companys gældsratio, det vil sige er FGEAR>1 har IC Companys mere 

gæld end egenkapital og omvendt.  

 

Tabel 1: Egenkapitalens forrentning 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses af ovenstående tabel er afkastet på ejernes investerede kapital (ROE) 

faldende gennem hele analyseperioden. Altså kan man sige at ejernes investering 

falder i værdi, hvilket også afspejles i den faldende aktiekurs i perioden. Faldet i ROE 

påvirkes som forventet af en tilsvarende faldende tendens i ROIC. En faldende ROIC 

er et udtryk for at IC Companys i denne periode ikke har været i stand til at 

opretholde samme forrentning på deres driftsaktiver. 

 

Den ringere forrentning på driftsaktiviteterne skyldes ifølge Dupont modellen 

ændringer i OG og AOH. 

 

Tabel 2: ROIC drivere 

2006/07 2007/08 2008/09
ROIC 25,01% 18,19% 10,95%
OG 7,90% 5,62% 3,39%
AOH 2,05 2,16 2,18  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses i denne tabel er det et fald i OG der har drevet den negative udvikling i 

RIOC. Denne nedgang skyldes primært, at IC Companys ikke er lykkedes med at 

justere deres omkostninger i takt med at salget er faldet. Finanskrisen, der medførte 

en nedgang i salget, kom uventet og man er derfor ikke nået at reagere ved at 

omstille produktionsapparatet og skære ned på for eksempel medarbejder siden for 

at tilpasse omkostningerne. Det er den proces IC Companys nu er i gang med og 

lykkedes det må man forvente forbedret OG.  

 

En yderligere dekomponering af overskudsgraden finder sted for at fastslå om IC 

Companys primært genererer overskud fra salget eller andre driftsaktiviteter.  

2006/07 2007/08 2008/09
ROE 43,64% 35,77% 23,18%
ROIC 25,01% 18,19% 10,95%



 38

 

Tabel 3: OG Drivers  

2006/07 2007/08 2008/09
OG salg 9,66% 9,20% 4,21%
OG andet DO 0,77% -0,87% 0,42%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses her at det primære overskud kommer fra salget hvilket er positivt. Det ville 

være bekymrende hvis en virksomhed genererede store dele af sit overskud udenom 

kerneaktiviteterne. 

Netto driftsaktiviteterne er en sum af mange forskellige poster i balancen og AOH 

kan derfor også dekomponeres yderligere. 

 

Tabel 4: AOH Drivere 

  2006/07 2007/08 2008/09 
Imm Anlæg 0,0697 0,0667 0,0656 
Mat Anlæg 0,1149 0,1114 0,1171 
Fin Anlæg 0,0069 0,0067 0,0085 
Varebeh 0,1278 0,1336 0,1350 
Tilg fra salg 0,0707 0,0754 0,0770 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Aktivernes omsætningshastighed ligger relativt stabilt i analyseperioden med en lille 

stigning. Det er baseret på analysen svært at udskille enkelte aktiver der er 

ansvarlige for denne stigning og vi må konkludere at der ikke er en enkelt parameter 

der stikker ud som den primære driver men at de små ændringer er fordelt over 

flere. 

 

Tabel 5: Drivere for finansiel gearing 

2006/07 2007/08 2008/09
r 3,04% 3,78% 1,30%
SPREAD 21,97% 14,42% 9,65%
FGEAR 0,85 1,22 1,27  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den faldende ROE påvirkes ikke kun af den faldende ROIC men også af faldende 

SPREAD. I takt med at ROIC falder markant og r en smule bliver SPREAD naturligt 

lavere. FGEAR stiger en smule i perioden men slet ikke nok til at forbedre ROE.   

 



 39

7.3 Risikoanalyse 

En virksomheds samlede risiko består af en driftsmæssig og en finansiel risiko. Den 

driftsmæssige risiko afhænger af virksomhedens drift- og investeringsaktivitet og 

den finansielle risiko af finansieringsaktiviteten. Det er vigtigt at analysere risikoen, 

fordi den har en klar sammenhæng med, hvor meget investorerne forventer at 

virksomheden genererer af værdi. Investor anses for at være risikoavers og derfor 

må man forvente at jo højere risiko en virksomhed løber, jo højere afkast vil 

investorerne forvente for at blive kompenseret for denne risiko. 

 

7.3.1 Driftmæssig risiko 

Den driftmæssige risiko opstår på grund af en potentiel spredning i ROIC. En 

spredning i ROIC vil dog igen være drevet af en spredning i enten AOH eller OG. Hvis 

vi starter med overskudsgraden så vil risikoen her bestå i at driftsoverskuddet falder 

på grund af manglende omkostningstilpasning. Hvor hurtigt en virksomhed kan 

tilpasse sine omkostninger er især afhængig af, hvor stor en del af de samlede 

omkostninger der er variable og faste. Jo større andel af variable jo nemmere 

tilpasning. IC Companys’ overskudsgrad er faldet markant i analyse perioden, hvilket 

tyder på at IC Companys ikke er hurtige nok til at tilpasse omkostningerne, når der 

sker et fald i salget. Det er samtidigt bemærkelsesværdigt at IC Companys har en 

stor post i omkostningerne kaldet Andre Eksterne Omkostninger. Denne post er ikke 

specificeret ud i årsregnskabet, og det er derfor ikke muligt at sige hvad den 

indeholder. Det kunne dog tyde på, at der er tale om faste omkostninger, da der er 

separate poster i resultatopgørelsen for personaleomkostninger og vareforbrug som 

må ases at være de væsentligste variable omkostninger. IC Companys har dog nu 

stærkt fokus på omkostningsreduktion frem for vækst, og man må derfor gå ud fra 

at de nu får denne problemstilling adresseret om end lidt for sent.  

 

Det er samtidigt svært at sige, hvor længe finanskrisen vil fortsætte med at påvirke 

salget i negativ retning. Dog tyder de finansielle forventninger til IC Companys 

største markeder på, at man vil se vækst allerede igen i 2010. Disse relativt positive 

udsigter kombineret med det faktum at IC Companys nu har megen 

omkostningsfokus medfører, at risikoen for en yderligt faldende OG må anses at 

være middel.  
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Den anden faktor der spiller ind her er AOH. Et fald i AOH sker typisk, hvis man ser 

et faldende salg kombineret med en virksomhed der har driftsaktiver som ikke er 

nemme at reducere. IC Companys’ driftsaktiver består primært af Goodwill, Grunde 

og bygninger, Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Især varebeholdninger 

er en stor post i IC Companys balance. Den store post er et resultat af IC Companys 

relativt høje time-to-market der gør, at lagrene må være store. Der er altså en reel 

risiko forbundet med IC Companys værdifulde lagre. Hvis salget falder, vil 

konsekvensen blive en påvirkning af AOH i negativ retning, hvis IC Companys ikke i 

tilstrækkelig grad formår at reducere driftsaktiverne. Man må dog også nævne at 

AOH jo faktisk er steget i analyseperioden, hvilket må være bevis for at IC 

Companys har formået at tilpasse driftsaktiverne på tilfredsstillende måde det 

uventede økonomiske chok taget i betragtning. Derudover har IC Companys valgt en 

forretningsmodel der ikke kræver et specialiseret produktionsapparat, fordi 

produktionen er outsourcet til underleverandører, dette medvirker igen til at mindske 

den driftsmæssige risiko sammenlignet med andre brancher og virksomheder i 

samme branche der vælger at producere selv og derfor har et meget større 

produktions apparat på balancen. 

 

Samlet set anses den driftmæssige risiko for at være middel. 

 

7.3.2 Finansiel Risiko 

Finansiel risiko opstår i forbindelse med varians i renteniveauet der påvirker SPREAD 

og derfor ROE og/eller på grund af ændret gearing af virksomheden. Jo højere 

gearing, jo højere ROE indtil den høje gearing øger risikoen så meget at r vokser og 

udligner fordelen.  

 

Starter man med at kigge på renterisikoen er det væsentligt om de primære lån er 

fast eller variabelt forrentet, da et variabelt forrentet lån selvfølgelig vil øge den 

fremtidige risiko. IC Companys langfristede gæld til kreditinstitutter (168 mio. DKK 

30.06.2009) er et EUR lån med variabel rente, gennemsnitsrenten i regnskabsåret 

08/09 var 5,51%. Den kortfristede gæld til kreditinstitutter (447,3 mio. DKK 

30.06.2009) består af danske og udenlandske kassekreditter, renten i regnskabsåret 

08/09 var 2,56%. Kassekreditterne ligger primært i EUR og DKK (80%) resten er 

fordelt på andre europæiske valutaer samt 4% i USD/CAD. Som det kan ses, er den 
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kortfristede del af lånet stor i forhold til den langfristede, hvilket udgør et 

risikoelement i sig selv, da det vil kræve megen likviditet at indfri de korte lån hvis 

nødvendigt. Den langfristede del er variabelt forrentet og i EUR hvilket udgør endnu 

to risikoelementer, da der her også bliver introduceret en valutakurs risiko. Den 

danske krone er dog bundet til euroen, og valutakursrisikoen anses derfor for 

begrænset. At lånet har en variabel rente udgør en risiko, da der er store muligheder 

for at renten stiger når verdensøkonomien er kommet igennem finanskrisen. Den 

variable rente er lige nu meget lav, og man må forestille sig at den stiger igen på et 

tidspunkt, hvilket vil påvirke IC Companys SPREAD i negativ retning hvis ROIC 

forbliver uændret. SPREAD har i analyseperioden udviklet sig negativt men ikke på 

grund af stigning i r men på grund af fald i ROIC. Får IC Companys altså vendt den 

negative udvikling i salget og derfor ROIC, må man forvente at SREAD igen vil stige.  

 

IC Companys’ gearing er et andet vigtigt element i vurderingen af den finansielle 

risiko. Den er steget markant i analyseperioden, hvilket primært er at resultat af at 

lånoptagelsen er steget meget i samme periode. IC Companys har dog annonceret, 

at man vil indstille et påbegyndt aktietilbagekøbsprogram samt ikke udlodde udbytte 

til selskabets aktionærer og i stedet bruge fri likviditet til at tilbagebetale koncernens 

kortfristede gæld37 og dermed nedbringe gearingen og den risiko, der er forbundet 

med at have så høj andel af kortfristet gæld. Man må derfor forvente at IC 

Companys gearing vil falde over den kommende årrække, hvilket vil have en direkte 

negativ effekt på ROE men en indirekte positiv effekt på selskabets finansielle 

risikoprofil. 

 

Den finansielle risiko vurderes på nuværende tidspunkt at være middel-høj. 

 

7.4 Vækstanalyse 

En analyse af den nuværende og historiske vækst er et godt udgangspunkt for at 

budgettere den fremtidige vækst38 og derfor er denne type analyse relevant. 

 

Residualindkomsten er et godt mål for vækst. Residualindkomsten er forskellen 

mellem det afkast virksomheden formår at skabe på egenkapitalen (ROE), og det 

                                           
37 Årsrapport 2008/09 s. 3 
38 Jens O. Elling og Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 203 
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afkast som investorerne/ejerne forlanger. Residualindkomsten er altså en form for 

mer-afkast, der kan anvendes til nye investeringer der kan drive fortsat vækst. 

Væksten i residualindkomsten vil altså være et godt mål for virksomhedens reelle 

vækst39.  

 

IC Companys forventer vækst igen i regnskabsåret 2010/11 og fokuserer meget på 

at vækste de enkelte brands. Det er derfor nærliggende at konkludere at IC 

Companys ser sig selv som, og gerne vil være, en vækstvirksomhed.  

 

Tabel 6: Vækst 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Nettoomsætning 2.820,60 3.022,00 3.353,80 3.737,20 3.600,60
Vækst i salget 7,99% 7,14% 10,98% 11,43% -3,66%
Egenkapital 495 578,00 559,50 465,00 495,60
Vækst i EK 70,69% 16,77% -3,20% -16,89% 6,58%
ROE 51,72% 35,36% 42,99% 35,28% 22,11%
RI 127 136 203 153 66
Vækst i RI - 9 67 -50 -87  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses har IC Companys genereret en pæn vækst i RI i 06 og 07. Derefter er 

RI faldet primært på grund af faldet i ROE. Som fremkommet ved tidligere analyse 

skyldes dette primært fald i ROIC der er drevet af det vigende salg. Altså må 

konklusionen være, at hvis IC Companys formår at vende den negative udvikling i 

salget, må man forvente igen at kunne se vækst i RI i fremtiden. 

 

Et andet aspekt man må kigge nærmere på når man vurderer mulighederne for 

fremtidig vækst, er om virksomheden i fokus har genereret sit overskud gennem 

aktiviteter der hører med til virksomhedens kerneaktiviteter og derfor kan forventes 

at gentage sig, eller om store dele af overskuddet er genereret af engangsaktiviteter 

som ikke kan forventes at fortsætte. Hvis ROIC er drevet af usædvanlige poster 

betegnes overskuddet som ”lav kvalitet”40. 

 

IC Companys har en post i balancen kaldet andet driftsoverskud som primært 

dækker over indtægter ved salg af aktier i datterselskaber samt salg af 

anlægsaktiver. Disse poster må betragtes som engangsaktiviteter. Overskuddet fra 

                                           
39 Jens O. Elling og Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 205 
40 Jens O. Elling og Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 208 
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disse poster udgør dog en mindre del af det samlede driftsoverskud og vurderes 

derfor som uvæsentlige. IC Companys overskud har altså historisk været ”høj 

kvalitet” da primært stammer fra kerneaktiviteten nemlig salg af tøj.   

 

8. Budgettering 

Med udgangspunkt i den foretagne regnskabsanalyse og den strategiske analyse vil 

næste step i værdiansættelsesprocessen nu være at lave et budget for IC Companys 

baseret på den viden der gennem diverse analyser nu er opbygget om selskabet, 

dets historiske finansielle performance og fremtidsudsigter.  

  

8.1 Budgetperiode 

I teorien burde man lave et uendeligt budget der estimerer IC Companys finansielle 

situation i al fremtid. Rent praktisk er dette dog ikke muligt, primært fordi det bliver 

sværere og sværere at give et kvalificeret bud på en virksomheds performance jo 

længere ude i fremtiden man forsøger at estimere.  

Det man rent praktisk gør i denne situation er, at man laver et detaljeret budget for 

en overskuelig fremtid, hvor man kan have en kvalificeret mening om udviklingen og 

derefter fastsætter en terminal værdi, der er baseret på en række forudsætninger 

om stabil fremtidig udvikling. 

 

I denne opgave er der valgt en budgetperiode på 5 år da det vurderes som en 

realistisk tidshorisont at budgettere for. Det vurderes at være urealistisk, at der kan 

laves et detaljeret budget, der rækker længere end fem år ind i fremtiden. Samtidig 

vurderes det, at de finansielle markeder om 5 år igen har stabiliseret sig, og at det 

derfor giver mening at ligge ensartede forudsætninger ind i budgettet gennem en 

terminalværdifastsættelse.  

 

8.2 Budget resultatopgørelsen 

 
Omsætning 

I regnskabsåret 2008/09 var omkostningsreduktioner i fokus men I regnskabsåret 

2009/10 vil fremtidig vækst igen være et af de primære fokusområder for IC 
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Companys41. Det er ledelsens forventning at man over året 2009/10 vil opnå så 

meget succes med dette vækstfokus, at man i regnskabsåret 2010/2011 vil se en 

reel vækst. Det tyder altså på, at man fra ledelsens side stadig forventer et fald i 

omsætningen i 2009/10 i forhold til året før. Dette underbygges også af at ledelsen i 

halvårsregnskabet for første halvår 2009/10 selv forudsiger, at omsætningen for 

regnskabsåret 2009/10 vil ligge mellem 3.400-3.500 som dog er en opjustering i 

forhold til første kvartalsregnskab fra samme år på 100.  

 

Udover dette overordnede ledelsesfokus vil omsætningen over de næste fem år også 

være bestemt af, hvordan de enkelte mærker udvikler sig hvilket igen vil være en 

refleksion af deres placering i produktlivscyklussen som analyseret i tidligere afsnit.  

 

Derudover er det reflekteret i budgetteringen af omsætningen at krisen forventer at 

vare ved for regnskabsåret 2009/10 med reduceret vækst for nogle mærker og 

negativ for andre hvorefter det forventes at økonomien på IC Companys vigtigste 

markeder stabiliserer sig.      

 

Tabel 7: Salgsbudget 

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Peak Performance 357 471 569 646 802 893 941 988 1.037 1.141 1.278 1.432
Vækst 31,93% 20,81% 13,53% 24,15% 11,35% 5,38% 5,00% 5,00% 10,00% 12,00% 12,00%
InWear 487 392 433 475 540 542 413 330 297 282 268 255
Vækst -19,51% 10,46% 9,70% 13,68% 0,37% -23,80% -20,00% -10,00% -5,00% -5,00% -5,00%
Tiger of Sweden 91 223 294 353 388 488 435 405 425 467 514 565
Vækst 145,05% 31,84% 20,07% 9,92% 25,77% -10,86% -7,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Jackpot 660 504 515 499 445 454 413 372 353 335 319 303
Vækst -23,64% 2,18% -3,11% -10,82% 2,02% -9,03% -10,00% -5,00% -5,00% -5,00% -5,00%
Cottonfield 238 198 294 235 278 307 267 227 234 241 248 255
Vækst -16,81% 48,48% -20,07% 18,30% 10,43% -13,03% -15,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Martinique 278 232 200 199 245 295 277 235 243 250 257 265
Vækst -16,55% -13,79% -0,50% 23,12% 20,41% -6,10% -15,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Part Two 284 222 210 197 189 224 243 243 250 258 266 273
Vækst -21,83% -5,41% -6,19% -4,06% 18,52% 8,48% 0,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
By Malene Birger 51 90 126 172 197 211 242 279 321 369
Vækst 76,47% 40,00% 36,51% 14,53% 7,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Saint Tropez 155 130 146 167 157 153 179 188 207 227 250 275
Vækst -16,13% 12,31% 14,38% -5,99% -2,55% 16,99% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Soaked in Luxury 87 87 104 105 117 123 135 149 164 180
Vækst 0,00% 19,54% 0,96% 11,43% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Designers Remix Collection 21 29 48 65 76 81 94 108 124 142
Vækst 38,10% 65,52% 35,42% 16,92% 7,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Andre mærker 135 240 1 45 32 39 43 45 47 49 52 54
Vækst -29,33% 23,27% 8,67% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Total Omsætning 2.685 2.612 2.821 3.022 3.354 3.737 3.601 3.448 3.564 3.786 4.060 4.369
Total vækst -2,72% 7,98% 7,14% 10,98% 11,43% -3,66% -4,25% 3,37% 6,24% 7,22% 7,61%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående tabel er det tydeligt hvordan de enkelte mærker forventes at vækste i 

budgetperioden. Mærker som Peak Performance, Tiger og Sweden, By Malene Birger, 

Saint Tropez, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection, der alle blev vurderet 

                                           
41 Årsrapport 2008/09 s. 6 
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til at være i vækstfasen i deres produktlivscyklus, forventes at fortsætte deres vækst 

de kommende år. 

 

Mærkerne InWear og Jackpot forventes at fortsætte deres negative vækst og 

mærkerne Cottonfield, Martinique og Part Two forventes at fortsætte med moderat 

vækst. 

  

Vareforbrug 

Vareforbrug har historisk set ligget på omkring 40% af omsætningen. Selvom IC 

Companys har haft gang i omfattende spareinitiativer er vareforbrug ikke et af de 

områder der bliver nævnt i regnskaberne som et sted hvor man forsøger at spare. 

Sammenholdt med det faktum at størstedelen af IC Companys varer bliver 

produceret i Kina, hvor arbejdskraftomkostninger langsomt stiger i takt med 

industrialiseringen af landet, vurderes det at vareforbruget realistisk set vil forblive 

på omkring de 40% af omsætningen, og det er dette estimat der anvendes i 

budgetteringen. 

 

Personaleomkostninger 

Efter stødt vækst i medarbejder antal i mange år har IC Companys over det sidste år 

måttet sige farvel til 180 medarbejdere. Der er mange omkostninger forbundet med 

at afskedige medarbejder og personaleomkostningerne er derfor ikke fulgt med ned 

og omkostningerne per medarbejder er steget næsten 8% fra 2007/08 til 2008/09. 

Det må dog forventes at der er en del engangsomkostninger forbundet med at fyre 

medarbejdere, og det estimeres derfor at man fra regnskabsåret 2009/10 kan 

ramme det omkostningsniveau per medarbejder som blev realiseret i 2007/08. Det 

vurderes derudover, at medarbejderantallet i 2009/10 vil forblive det samme som i 

år, men at man derefter vil se en stigning i antal medarbejdere med 1% per år for at 

følge med stigningen i omsætningen. Omsætningen stiger altså mere end antal 

medarbejdere, men det er under forudsætning af, at IC Companys stigende fokus på 

ensretning af den fælles platform og effektivisering betyder, at medarbejder staben 

ikke behøver vokse i sammen takt som omsætningen. 
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Af- og nedskrivninger 

Denne post har historisk set udgjort omkring 18% af de samlede materielle og 

immaterielle aktiver og det vurderes, at det vil ligge på tilsvarende niveau i 

budgetperioden. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger er en særdeles væsentlig post i IC Companys samlede 

regnskab. Posten er ikke specificeret ud i regnskabet, og det er derfor svært at 

vurdere, hvordan denne post vil udvikle sig. Andre eksterne omkostninger har ligget 

på 22-25% af omsætningen de sidste 5 år, og det vurderes derfor at denne post vil 

forblive på nogenlunde samme niveau. I budgettet indregnes derfor at andre 

eksterne omkostninger i perioden 09/10-11/12 vil være 27%, lidt højere end de 

foregående år på grund af de IT investeringer som IC Companys ligger op til at ville 

foretage. Derefter vil posten være stabilt på 26% af omsætningen i resten af budget 

perioden. 

 

Andre gevinster og tab 

Denne post består af indtægter ved salg af aktiver og er relativt insignifikant og ser 

ikke ud til at korrelere med omsætningen. Den estimeres derfor til at være konstant 

på 8,6 millioner i fremtiden der vurderes realistisk, da det er gennemsnittet for 

posten over de sidste 5 år. 

 

Finansielle indtægter 

De finansielle indtægter består primært af realiserede gevinster på afledte finansielle 

instrumenter. Det er vanskelligt at sige hvordan denne post vil udvikle sig i fremtiden 

og den estimeres derfor til at ligge på et stabilt niveau på 15,5 millioner hvilket er 

gennemsnittet af posten over de sidste 5 år. 

 

Finansielle Omkostninger 

De finansielle omkostninger er primært aflønning til fremmedkapitalen. Senere når 

WACC beregnes er fremmedkapitalomkostningerne en af delkomponenterne der 

udregnes for at fastslå den endelig WACC. Det vurderes at 

fremmedkapitalomkostningerne der i WACC beregningen estimeres til 5% er et godt 

estimat for de finansielle omkostninger. Derfor beregnes de finansielle omkostninger 

i budgetperioden som 5% af den totale gæld (lang + kort) til kreditinstitutter.  
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Skat 

Da selskabsskatteprocenten er 25% estimeres det at skat af årets resultat vil være 

25% af årets resultat i budgetperioden. 

   

8.3 Budget Balance 

 

Goodwill 
Den bogførte goodwill er primært opnået ved købene af Tiger of Sweden, Peak 

Performance og Saint Tropez. Disse mærker kører alle tilfredsstillende og der er ikke 

noget der indikerer at nedskrivninger bliver nødvendige. Derfor antages det at 

goodwill niveauet for 2008/09 opretholdes i hele budgetperioden. 

 

Software og IT systemer 

IC Companys har over de seneste år foretaget betydelige IT investeringer. Man vil 

fortsat arbejde på at udbygge den fælles platform samt satse markant på e-handel 

og i det seneste årsregnskab er det nævnt, at man i regnskabsåret 2009/10 

forventer at bruge 100-120 millioner på IT platformen. Dette er lagt ind i balancen 

og der er derudover tilføjet 15% i værdien på IT aktiver hvert år i budgetperioden da 

det forventes at IT investeringerne fortsætter. 

 

Varemærkerettigheder 

Varemærkerettigheder er en insignifikant post og vurderes til at ligge på 100.000 i 

hele budgetperioden. 

  

Lejerettigheder 

Det fremgår af regnskabet at dele af lejerettigheder er relateret til bygninger som IC 

Companys kan leje på ubestemt tid. Det er ikke udspecificeret hvad der ellers indgår 

i denne post. Det er derfor svært at give et præcist bud på postens udvikling men 

det antages at den vil forblive på 08/09 niveau i hele budgetperioden. 

 

Grunde og bygninger 

Grunde og bygninger må antages primært at relatere til IC Companys hovedsæde i 

København. I regnskabsåret 06/07 er der foretaget investeringer på denne post og 

man må gå ud fra, at hovedsædet nu er gearet til at klare de næste års udvikling. 

Værdien af grunde og bygninger holdes derfor konstant i budgetperioden med den 
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forudsætning, at der hvert år foretages forbedringer og vedligehold svarende til 

nedskrivningen. 

  

Indretning af lejede lokaler 

Som nævnt tidligere regner IC Companys med at åbne flere nye butikker i 2010 

hvilket også bliver nødvendigt hvis stigningen i omsætningen skal realiseres. Derfor 

budgetteres denne post til at stige 5% per år, hvilket er en anelse mere end 

omsætningen.  

 

Driftsmateriel og inventar 

Selvom det ikke er udspecificeret i regnskabet hvad dette præcist dækker over, må 

man antage at posten vil vokse i takt med at omsætningen stiger. Denne post er 

derfor budgetteret til at stige med 4% per år som er den gennemsnitlige årlige 

stigning i omsætningen. 

 

Materielle aktiver under opførelse 

Denne post er svær at forudsige og budgetteres til at ligge på 08/09 niveau i hele 

budgetperioden. 

 

Finansielle aktiver 

Finansielle aktiver består primært af deposita og sekundært af lån til 

samarbejdspartner. Dette lån forfalder over 4,5 år, hvilket er indregnet i den 

budgetterede balance. Deposita har over de sidste 5 år ligget lige omkring 25 og det 

forudsættes at dette niveau fortsætter. 

 

Udskudt skat 

Har historisk ligget på mellem 20 og 45 millioner, i 2008/09 er niveauet 39,3 og 

posten er sat til samme beløb i hele budgetperioden. 

 

Varebeholdninger 

Det antages at varelageret vokser i takt med omsætningen da man må gå ud fra at 

det kræver et større lager at opretholde en større omsætning. Varebeholdningerne 

har historisk ligget på omkring 13% af omsætningen og budgetteres til at fortsætte 

på det niveau. 
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Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavender fra salg må være tæt forbundet med udviklingen i salget. Der er 

ikke nævnt noget sted i regnskaberne at IC Companys vil arbejde på at forbedre 

denne post og dermed deres cash flow ved at nedsætte kredit tiden eller jage 

debitorerne. Derfor antages det at denne post fortsætter på nuværende niveau i 

budgetperioden hvilket er 7% af omsætningen.  

 

Tilgodehavende Selskabsskat 

Posten er sat til at ligge på 08/09 niveau i hele budgetperioden. 

 

Andre tilgodehavender og Periodeafgrænsningsposter 

Disse poster består af en blanding af mange aktiver. Det vurderes at det er en 

relevant antagelse at disse poster fortsætter med samme omsætningshastighed som 

hidtil.  

 

Driftslikviditet 

Er beregnet som 1% af omsætningen da det anses som et relevant estimat42. 

 

Udskudte Skatteforpligtelser 

De udskudte skatteforpligtelser er sat til 08/09 niveau i hele analyseperioden. 

 

Pensionsforpligtelser 

Det antages at udviklingen i pensionsforpligtelser vil følge udviklingen i 

personaleomkostninger da det vurderes som en plausibel sammenhæng. 

 

Leverandør af varer og tjenesteydelser 

Kreditorernes omsætningshastighed har historisk ligget på omkring 4,5 og det 

antages at dette fortsætter i hele budgetperioden. 

 

Selskabsskat 

På grund af at IC Companys anvender skævt regnskabsår er der på regnskabsdagen 

skyldig skat i balancen der består af skatten i det givne indkomstår og sidste halvdel 

af det foregående. I budgettet bruges dog den antagelse at gyldig selskabsskat er lig 

med året skat, da disse to tal i praksis ikke vil afvige meget fra hinanden. 

                                           
42 Jens O. Elling og Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse” s. 125  
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Anden gæld 

Anden gæld består primært af løn, sociale ydelser og skyldige feriepenge og 

sekundært af merværdiafgift, told og indeholdt A-skat og øvrige skyldige 

omkostninger. Denne post har traditionelt ligget på omkring 7% af omsætningen og 

det forudsættes at fortsætte.  

 

Leasing 

De aftaler der medførte leasingforpligtelser er bortfaldet i regnskabsåret 06/07 og 

posten er derfor nul i hele budgetperioden.   

 

Andre hensatte forpligtelser 

Der er i regnskabsåret 08/09 andre hensatte forpligtelser på 10,9 millioner DKK. Der 

oplyses i regnskabet at 1,2 millioner forfalder i løbet af det næste år. Det antages at 

denne afdragsprofil følges til posten er nul.   

 

Gæld til kreditinstitutter 

IC Companys vil som tidligere nævnt anvende overskydende likviditet til at 

nedbringe deres kortfristede gæld. Derfor er gælden nedbragt med 7% per år, 

hvilket medfører at den nedbringes med cirka 100 millioner i budgetperioden. Den 

langfristede gæld holdes konstant i budgetperioden på 08/09 niveau.  

 

Likvide beholdninger 

De likvide beholdninger må antages at ligge nogenlunde konstante da IC Companys 

vil fokusere på at nedbringe gæld og ikke opbygge likvide aktiver. Derfor er likvide 

beholdninger sat til at ligge på samme gennemstilige værdi som hidtil. 

 

8.4 Budget IC Companys 2009/10-2013/14 

Et budget for IC Companys er nu udarbejdet på baggrund af den strategiske analyse 

og regnskabsanalysen. 

 

Nedenfor ses et uddrag. 

 

 

 



 51

Tabel 8: Budgetteret resultatopgørelse 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Nettoomsætning 3.447,74 3.564,04 3.786,46 4.059,70 4.368,85
Vareforbrug (1.379,10) (1.425,62) (1.514,58) (1.623,88) (1.747,54)
Bruttofortjeneste 2.068,64 2.138,42 2.271,88 2.435,82 2.621,31
Personaleomkostninger (862,53) (871,16) (879,87) (888,67) (897,56)
Af- og nedskrivninger (137,79) (142,79) (148,42) (154,77) (161,94)
Andre eksterne omkostninger (930,89) (962,29) (1.022,34) (1.055,52) (1.135,90)
Driftsoverskud fra salg 137,43 162,18 221,24 336,86 425,91

Andet driftoverskud 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60

Totalt Driftoverskud 146,03 170,78 229,84 345,46 434,51

Skat driftoverskud (36,51) (42,70) (57,46) (86,37) (108,63)
Total Driftsoverskud efter skat 109,52 128,09 172,38 259,10 325,88

Finansielle indtægter 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
Finansielle omkostninger (29,20) (27,74) (26,39) (25,13) (23,96)
Netto finansielle omkostninger (13,70) (12,24) (10,89) (9,63) (8,46)
Skatteeffekt (3,42) (3,06) (2,72) (2,41) (2,11)
Netto finansielle omk efter skat (10,27) (9,18) (8,17) (7,22) (6,34)

Korncernresultat 99,25 118,90 164,21 251,87 319,54

Minoriteter 3,08 3,69 5,09 7,81 9,91

Total indkomst 96,17 115,22 159,12 244,06 309,63  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

8.5 Vurdering af udvikling i nøgletal i budgetperioden 

For at tjekke om det lagte budget er realistisk og i tråd med den historiske udvikling 

og den udvikling man forventer i fremtiden er en analyse af nøgletallene i 

budgetperioden et vigtigt element. 
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Figur 15: Udvikling i ROE og ROIC  
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Kilde: Egen tilvirkning 

   

Som det ses her vokser både ROE og ROIC efter at have nået lavpunktet i 2009/10. I 

slutningen af budgetperioden er begge nøgletal tilbage på samme niveau som IC 

Companys oplevede før finanskrisen. ROE og ROIC stiger som følge af den 

budgetterede stigning i salget og de omkostningsbesparelser som IC Companys er 

gået i gang med allerede. 

 

Figur 16: Udvikling i SPREAD, FGEAR og r 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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Som IC Companys skriver i deres seneste årsregnskab vil de fokusere på at 

nedbringe den kortfristede gæld, som er en betydelig del af deres samlede 

kreditfinansiering. Dette er afspejlet i den faldende gearing gennem hele 

budgetperioden. 

 

Som et resultat af den stigende RIOC og relativt stabile r vil SPREAD også stige i 

budgetperioden hvilket er et udtryk for øget værdi til ejerne. 

 

Figur 17: Udvikling i OG og AOH 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses i figur 15 udvikler ROIC sig i positiv retning i budgetperioden på grund 

af forbedringer i både OG og AOH. Stigningen i AOH sker fordi salget stiger, samtidig 

med at driftsaktiverne stiger i mindre grad da det lykkedes IC Companys at udnytte 

eksisterende driftsaktiver bedre.  
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Figur 18: Udvikling i OG salg og OG andet 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den positive udvikling skyldes udviklingen i overskudsgraden fra salget. Denne 

udvikling er drevet af at IC Companys formår at øge salget, samtidig med at de 

fortsætter det stærke fokus på at minimere driftsomkostningerne. 

 

De beregnede nøgletal og derfor budgettet som en helhed vurderes generelt til, på 

en realistisk måde, at vise den udvikling der kan forventes af IC Companys baseret 

på den viden der er akkumuleret omkring selskabet gennem den strategiske analyse 

og regnskabsanalysen.  

 

9. Værdiansættelse 

For at kunne færdiggøre værdiansættelsen må man fastlægge hvilken 

diskonteringsfaktor der skal anvendes i beregningerne. Den mest brugte 

diskonteringsfaktor er weighted average cost of capital (WACC) der repræsenterer 

investorernes vægtede afkastkrav. I denne sammenhæng er investorerne dem der 

stiller fremmedkapital og egenkapital til rådighed for virksomheden. 
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9.1 Kapitalomkostninger WACC 

For at bestemme investorernes vægtede afkastkrav ved investering i IC Companys 

beregnes weighted average cost of capital. WACC repræsenterer den 

alternativomkostning som gældsejerne og aktionærerne minimum forlanger ved at 

investere deres likvider i en bestemt virksomhed frem for andre med lignende risiko. 

Overordnet defineres det vægtede afkastkrav som: 

 

WACC = D/V * Kd(1-T) + E/V * Ke 

 

Kd og Ke er afkastkravet på hhv. gælden og egenkapitalen. D og E er 

markedsværdien af gælden og egenkapitalen. T er den effektive virksomhedsskat, 

som IC Companys betaler, og har i perioden været stigende fra 26%43 i år 2006/07 

til 28 %44 i 2008/09. Skattesatsen sættes til at være 25% i fremtiden da det svarer 

overens med den nye virksomhedsskat. 

 

9.1.2 Egenkapitalens afkastkrav 

Det forventede afkastkrav på egenkapitalen er ikke-observerbart og af samme grund 

vurderes denne værdi på baggrund af capital asset pricing model (CAPM). CAPM 

definerer at det forventede afkastkrav på egenkapitalen er lig beta (β) multipliceret 

med markedsrisikopræmien [E(rm) – rf], hvorefter den risikofri rente (rf) adderes: 

 

Ke = rf + βi[E(rm) – rf] 

 

Beta måler én virksomheds volatilitet i forhold til det generelle marked. Beta kan 

estimeres ved at vurdere aktiens historiske afkast sammenlignet med 

markedsafkastet. Problemet ved denne metode er at det vil resultere i en historisk 

Beta der ikke nødvendigvis vil give et retvisende billede på den fremtidige. Derfor 

anvender man ofte den såkaldt common sense-metode45 hvor man kvalitativt 

vurderer virksomhedens risiko i forhold til markedet og derudfra estimerer beta. Beta 

for hele aktiemarkedet er som bekendt 1, og en beta højere end 1 svarer til en 

investering med større risiko end markedsporteføljen. Baseret på forudgående drift 

                                           
43 Årsrapport 2006/07 s. 23 
44 Årsrapport 2008/09 s. 39 
45 Jens O. Elling og Ole Sørensen; “Regnskabsanalyse og værdiansættelse” s. 53 
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og finansierings risikoanalyse vurderes det at virksomhedens samlede risiko ligger 

lige over markedets. Standard&Poor’s vurderer i november 2009 IC Companys beta 

til at være 1,346, siden da er IC Companys kommet med et overraskende positivt 

halvårsregnskab som må vurderes til at nedbringe volatiliteten en smule. IC 

Companys Beta estimeres derfor til at være 1,25 og det er den værdi, der vil blive 

benyttet til at beregne virksomhedens WACC. 

  

Den risikofri rente og markedsrisikopræmien er ens for alle virksomheder. Den 

risikofri rente er antaget at være den effektive rente på den 10-årige danske 

statsobligation47. Den toneangivende ti-årige danske statsobligation, 4 pct. 2019, 

ligger lige nu med en effektiv rente på 3,52%48, dette benyttes som et estimat på 

den risikofri rente.  

 

Markedsrisikopræmien er det ekstra afkast som investorerne kræver for at investere 

i virksomheden frem for risikofri værdipapirer. Historisk har denne værdi varieret 

indenfor 2,1% - 7,2%49. En præcis udregning af denne værdi udelades i denne 

rapport men det antages at den nuværende risikopræmie historisk set må være 

relativt høj, markedssituationen taget i betragtning. Markedsrisikopræmien antages 

derfor at være 7% på nuværende tidspunkt. Den samlede markedspræmie er derfor 

3,48% (7% - 3,52%). 

 

På baggrund af ovenstående gennemgang er jeg nu i stand til at beregne 

egenkapitalomkostningerne for IC Companys: 

 

Ke = 3,52% + 1,25(7%-3,52%) = 7,87% 

 

                                           
46 Standard&Poor’s Equity research November 5, 2009 
47 Tom Copeland, Tim Koller og Jack Murrin; ”Valuation – Measuring and Managing 
the Value of Companies” s. 216 
48 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE20056E3CB/(sysPrintViewDefault)/CE385BB
5199B349DC12576400050E929  
49 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Risikopraemien_paa_aktier
/$file/2003_kvo1_ris73.pdf  
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9.1.3 Gældens afkastkrav 

Til beregning af gældens afkastkrav benyttes den ovenstående risikofrie rente, 

hvortil der tillægges en risikopræmie til gældsejerne. 

 

Kd = (rf + rs)(1-t) 

 

Hvor rf igen er den risikofri rente, rs er det selskabsspecifikke risikotillæg og t er 

selskabsskattesatsen. Denne risikopræmie bestemmes på baggrund af en 

kreditvurdering, og ifølge Standard & Poor’s er IC Companys ikke credit-rated. Valget 

af risikopræmie foretages derfor med udgangspunkt i den strategiske og finansielle 

analyse.  

 

Figur 19: Credit Ratings 

 

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s  

 

Ud fra beskrivelsen i Figur 14 vurderes IC Companys til at have investment grade 

mellem A og BBB. Der har over de sidste mange år været stor fluktuation i 

aktieprisen og IC Companys blev også hårdt ramt af finanskrisen, om end det ser ud 

til at de er ved at få rettet op på situationen hurtigere end forventet. 

 

Figur 20: Risikotillæg ved forskellige kreditratings 

AAA AA A BBB BB B 
0,45 0,54 0,63 1,44 2,55 3,76 
Kilde: Christian V. Petersen og Thomas Plenborg; ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”. s. 246 

 

Baseret på ovenstående tabel vurderes et tal mellem 0,63% og 1,44% derfor at 

være et relevant risikotillæg i denne situation. 

 

Dette giver fremmedkapitalomkostninger før skat på 4,15% - 4,96 (3,52% + 

0,63%/1,44%). 
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Sammenholdes dette med de faktiske renter ser billedet således ud: 

 

Tabel 9: Historisk rente 

mio DKK 2006/07 2007/08 2008/09
Betalte renter 31,8 43,2 39,2
Kredit kort 534,5 603 447,3
Kredit lang 168 168 168
Rente 4,53% 5,60% 6,37%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Historisk har renten som forventet ligget i den høje ende og over det beregnede 

interval. Dette skyldes at den risikofri rente er faldet i kølvandet på finanskrisen og 

at IC Companys muligvis er blevet betragtet af kreditgiverne som et mere volatilt 

selskab og derfor har de forlangt en relativt højere risikopræmie. Baseret på disse 

overvejelser vurderes det at 5% er et realistisk estimat på 

fremmedkapitalomkostningerne. 

 

Skattesatsen er som nævnt tidligere sat til 25% og man kommer derfor frem til 

følgende afkastkrav til fremmedkapitalen: 

 

Kd = 5,00% * (1-0,25) = 3,75%. 

 

9.1.4 Estimering af kapitalstruktur 

For at estimere den endelige WACC skal kapitalstrukturen estimeres da EK/FK 

vægtningen er en tungtvejende del af udregningen. 

 

Kapitalstrukturen bestemmes ved markedsværdien af egenkapitalen og 

fremmedkapital. Markedsværdien af egenkapitalen er i realiteten hovedformålet med 

denne opgave, så egenkapitalen bestemmes ud fra kursen på IC Companys aktie per 

30. March 2010.  

 

Tabel 10: Egenkapitalens Markedsværdi 

Aktier mio stk. 16,94                         
Kurs per 30 marts 2010 230
Egenkapitalens Markedsværdi mio kr. 3.896,85                    
Kilde:http://www.iccompanys.com/daDK/Header/Investorer/Aktieinformation/Aktieinformation.htm  
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Markedsværdien af fremmedkapitalen bestemmes ud fra de netto finansielle 

forpligtelser der er opgivet i den reformulerede balance. De netto finansielle 

forpligtelser udgør pr. 30.06.2009 kr. 569,106 mio.  

 

Kapitalstrukturen ses bliver derfor: 

 

Tabel 11: IC Companys gearing 

Egenkapitalens Markedsværdi 3.896,85                    
Fremmedkapitalens Markedsværdi 569,106
Egenkapitalandel 0,87                           
Fremmedkapitalandel 0,13                            
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I beregningen af WACC skal man bruge den fremtidige forventede gearing hvilket er 

vanskelligt at estimere. Ovenstående vil derfor blive benyttet som det bedste estimat 

til rådighed. 

 

9.1.5 Beregning af WACC 

Vi har nu de elementer der indgår i beregningen af kapitalomkostningerne: 

 

WACC = 0,87 * 7,87% + 0,13 * 3,75% = 7,33% 

 

10. Værdiansættelse 

Alle delkomponenterne til beregning af IC Companys’ værdi er nu 

beregnet/estimeret. Eneste element der skal estimeres er væksten i 

terminalperioden. Væksten sættes til 3% da det, baseret på analyser af IC 

Companys vigtigste afsætningsmarkeder, vurderes at økonomien vil stabilisere sig i 

løbet af de næste par år. Sammenholdes dette med IC Companys tidligere 

realiserede vækst vurderes 3% at være et særdeles rimeligt estimat. 
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Tabel 12: Beregning af værdi 

Nuværende periode Budgetperiode Terminalperiode
1 2 3 4 5

2008/09 2009/10E 2010/11E 2011/12E 2012/13E 2013/14T
DO 109,52 128,09 172,38 259,10 325,88
NDA 1.078,21 1.199,89 1.208,08 1.168,87 1.175,42 1.190,14
FCFF -12,16 119,90 211,59 252,54 311,16
Diskonteringsfaktor 1,07 1,15 1,24 1,33
PV af FCFF -13,06 138,13 261,64 335,19
PV af FCCF til 2012/13 721,91
Terminalværdi (TV) 7.178,86
PV af TV 5.408,79
Virksomhedsværdi 6.130,70
Bogført værdi af NFF 569,11
Værdi af egenkapital 5.561,59
Værdi af minoriteter 76,76
Værdi af EK moder 5.484,83
Værdi per aktie 323,73  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Altså viser værdiansættelsen at 323,73 kr. er den korrekte pris for en IC Companys 

aktie på baggrund af de forudsætninger der er blevet lagt ind i værdiansættelsen 

undervejs. 

 

11. Følsomhedsanalyse 

Der er foretaget en del valg i værdiansættelsesprocessen og mange af de 

forudsætninger som udregningen bygger på er estimater og derfor usikre. Derfor er 

det relevant og kigge på, hvor følsom resultatet er overfor eventuelle ændringer i de 

vigtigste forudsætninger. De fire forudsætninger der er vurderet til at være behæftet 

med størst usikkerhed er væksten i terminalperioden, IC Companys Beta værdi, 

væksten i omsætningen i budgetperioden og kapitalstrukturen. Nedenfor er der 

foretaget en følsomhedsanalyse for at vurdere hvilket betydning ændringer i disse 

forudsætninger vil have for værdiansættelsen af IC Companys. 

  

Vækst i terminalperioden er i værdiansættelsen sat til 3% per år. Det er en standart 

værdi at bruge til denne type værdiansættelser men er selvfølgelig behæftet med en 

del usikkerhed. Især på nuværende tidspunkt da det er umuligt at forudsige præcist 



 61

hvilken effekt finanskrisen vil have på verdensøkonomien de næste mange år og 

derfor på IC Companys vækst og værdi. 

 

 

 

Figur 21: Værdiens følsomhed overfor ændringer i vækst i terminalperioden 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses af ovenstående er aktieprisen relativt følsom over for ændringer i 

væksten i terminalperioden. Hvis væksten falder fra 3% til 2% falder værdien af IC 

Companys fra 323,72 til 264,63 altså et fald på 18,3%. 

 

Da betaværdien er baseret på et estimat af IC Companys risiko sammenlignet med 

markedet samt benchmarket med en anden analytikers vurdering er den også 

behæftet med en vis usikkerhed og det er derfor relevant at se på, hvad det betyder 

for den samlede værdi af IC Companys, hvis beta-værdien fastsat i 

værdiansættelsen ikke er korrekt.  
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Figur 22: Værdiens følsomhed overfor ændringer i Beta 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses af ovenstående er værdien af IC Companys ikke så følsom overfor 

ændringer i Beta værdien. Hvis beta værdien ændres fra 1,25 til 1,3 falder værdien 

fra 323,73 til 311,57 altså et fald på 3,8%. 

 

Omsætningsvæksten er den tredje forudsætning som er vigtig for værdien men 

relativt usikker. I det budget der er lagt for værdiansættelsen vækster omsætningen 

i gennemsnit 4,04% per år. I følsomhedsanalysen vurderes det hvad der sker med 

IC Companys værdi, hvis omsætningen vækster mere eller mindre end estimeret i 

værdiansættelsen. Tilsvarende ændringer i omkostningsstrukturen er medregnet. 
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Figur 23: Værdiens følsomhed overfor ændringer i omsætningsvæksten 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er tydeligt at værdien er meget afhængig af væksten i omsætningen. Hvis 

omsætningen falder med 1% i forhold til det estimat der er brugt i værdiansættelsen 

falder værdien af IC Companys med 14,6%. 

 

Estimeringen af kapitalstrukturen til anvendelse i WACC beregningen er usikker fordi 

man leder efter en fremtidig target kapitalstruktur og ikke den nuværende50. 

Derudover er egenkapitalens markedsværdi bestemt på baggrund af aktieprisen på 

en given dag hvilket igen kan ændre sig fra dag til dag. Derfor er det vigtigt at 

vurdere, hvor stor effekt det vil have på værdien, hvis kapitalstrukturen viser sig at 

være en anden end den der er brugt i WACC udregningerne. Det positive her er, at 

det estimat der er anvendt med 13% fremmedkapital og 87% egenkapital er et 

konservativt estimat der gør at WACC bliver relativt høj og derfor medfører at 

værdien af virksomheden bliver mindre. Der er derfor ikke stor risiko for at 

overvurdere værdien af virksomheden. IC Companys har dog et mål om at nedbringe 

fremmedkapitalen yderligere og det forventes derfor at en ratio på 13/87 er et 

relevant estimat for en fremtidig kapitalstruktur.  

 

 

 

 

                                           
50 Jens O. Elling og Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og Værdiansættelse” s. 56 
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Figur 24: Værdiens følsomhed overfor ændringer i kapitalstrukturen 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses i ovenstående figur at værdien som forventet er følsom overfor ændringer i 

kapitalstrukturen. Hvis kapitalstrukturen viser sig at være 20/80 ændrer værdien sig 

8% i positiv retning og hvis kapitalstrukturen er 30/70 er det 22%.   

 

Altså er værdiansættelsen især følsom overfor forudsætningerne om vækst i 

terminalperioden, omsætningsvæksten i budgetperioden og forudsætningerne 

omkring kapitalstrukturen.  

 

12. Sammenligning med faktisk aktiekurs 

For at besvare opgavens problemformulering er næste skridt at sammenligne den 

beregnede aktiekurs med den faktiske kurs som IC Companys handles til. 
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Figur 25: Sidste måneds udvikling i IC Companys’ aktiekurs 

 
 
Kilde: www.iccompanys.com  

 

Som det ses i figur 25 har kursen den sidste måned ligget mellem 228 DKK per aktie 

og 270 DKK per aktie. Sammenlignet med den beregnede værdi på 323,73 DKK per 

aktie må aktien altså siges, med antagelsen om at forudsætningerne der er anvendt i 

værdiansættelsen er korrekte, at være undervurderet af markedet. 

 

13. Konklusion   

Formålet med opgaven er, gennem en værdiansættelse, at vurdere om IC Companys 

aktien handles til den rigtige pris.  

 

Første led i værdiansættelsen var den strategiske analyse. Hovedkonklusionerne 

herfra er, at IC Companys ligesom de fleste andre virksomheder er blevet ramt af 

finanskrisen, der har bevirket markant nedgang i salget og fortjenesten. Det 

vurderes dog efter en analyse af de finansielle udsigter på de vigtigste markeder, at 

man må forvente at økonomien, beklædningsindustrien og forbrugerne er ved at 

komme sig ovenpå krisen, og at den negative effekt på salget må forvente at fortage 

sig over de næste par regnskabsår.  
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IC Companys har valgt en multibrandstrategi der gør at de står stærkt og dækker en 

bred vifte af forbrugere. IC Companys har været dygtige til at opkøbe og starte de 

rigtige mærker og især de nye mærke i produktporteføljen har været succesfulde 

mens flere af de ældre og mere modne mærker vurderes at være i udfasning.  

 

IC Companys forhandler deres produkter primært gennem en gros, retail og i mindre 

grad outlet. De har fornuftige vækststrategier parat for en gros og retail kanalerne 

og satser på at åbne flere nye butikker og indtrænge på nye geografiske markeder i 

de kommende år. Det vurderes dog, at IC Companys har forsømt det potentiale der 

ligger i e-handel, og at det er vigtigt at man hurtigst muligt går i gang med at 

udforske dette uudnyttede potentiale. Derudover ligger der også en risiko i IC 

Companys relativt lange time-to-market sammenlignet med nogle af de store globale 

konkurrenter. IC Companys er dog klar over denne problematik og forsøger at 

optimere deres gennemløbstid især på de design prægede low-cost mærker hvor det 

er vigtigst.  

 

Derudover har IC Companys signifikant øget fokus på HR og CSR over den sidste 

årrække. I et kompetitivt miljø hvor alle kæmper om de største talenter vurderes 

øget fokus på kvalitets HR at være en fordel for IC Companys der direkte kan have 

positiv indflydelse på virksomhedens drift i fremtiden. Øget fokus på CSR er en klar 

trend, især i de segmenter som IC Companys produkter henvender sig til, og det 

vurderes derfor som en langsigtet kompetitiv fordel. 

 

Regnskabsanalysen viste et selskab hvis salg er blevet hårdt ramt af finanskrisen. 

Kombineret med ringe omkostningstilpasning har det betydet et massivt fald i ROE. 

Det viste sig dog at IC Companys er klar over denne problemstilling, og at de 

initiativer de har taget det sidste halve år allerede bærer frugt i form af faldende 

kapacitetsomkostninger og fremgang i EBIT-margin i første halvår 2009/10. 

 

Baseret på disse analyser og altså forudsætningen om at IC Companys har taget de 

korrekte strategiske initiativer for at føre virksomheden sikkert fremad blev der lagt 

et detaljeret budget for udviklingen de næste 5 år. Ved hjælp af FCFF modellen og 

med udgangspunkt i det lagte budget, blev der foretaget en værdiansættelse af IC 

Companys. Værdiansættelsen konkluderede, at baseret på de antagelser der er lagt 

ind i udregningen er den rigtige pris for en IC Companys aktie 323,73 DKK. IC 
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Companys aktie har den sidste måned handlet mellem 228 og 270 og konklusionen 

er derfor, at aktien er undervurderet af markedet.   

 

Resultatet må dog ses i lyset af følsomhedsanalysen der synliggør at den beregnede 

pris er følsom overfor især den forudsætning der er lagt ind i modellen omkring 3% 

vækst i terminalperioden. Hvis denne forudsætning ikke holder, vil værdien af aktien 

falde og antagelsen om at den er overvurderet vil muligvis bortfalde. 

Forudsætningen om 3% vækst i terminalperioden forventes dog på baggrund af 

analysen ikke at være aggressivt. 

 

Konklusionen er altså at IC Companys aktien er undervurderet af markedet. 
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13. Bilag  

Bilag 1 Reformulering af Resultatopgørelse 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Nettoomsætning 2.820,60 3.022,00 3.353,80 3.737,20 3.600,60 3.447,74 3.564,04 3.786,46 4.059,70 4.368,85
Vareforbrug (1.226,80) (1.254,50) (1.370,90) (1.478,40) (1.464,70) (1.379,10) (1.425,62) (1.514,58) (1.623,88) (1.747,54)
Bruttofortjeneste 1.593,80 1.767,50 1.982,90 2.258,80 2.135,90 2.068,64 2.138,42 2.271,88 2.435,82 2.621,31
Personaleomkostninger (676,20) (711,10) (807,20) (931,20) (928,10) (862,53) (871,16) (879,87) (888,67) (897,56)
Af- og nedskrivninger (73,00) (81,20) (96,30) (112,80) (146,70) (137,79) (142,79) (148,42) (154,77) (161,94)
Andre eksterne omkostninger (665,00) (683,70) (755,50) (871,00) (909,50) (930,89) (962,29) (1.022,34) (1.055,52) (1.135,90)
Driftsoverskud fra salg 179,60 291,50 323,90 343,80 151,60 137,43 162,18 221,24 336,86 425,91

Andet driftoverskud 29,00 (1,90) 25,70 (32,50) 15,20 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60

Totalt Driftoverskud 208,60 289,60 349,60 311,30 166,80 146,03 170,78 229,84 345,46 434,51

Skat driftoverskud 12,40 (83,48) (84,73) (101,38) (44,80) (36,51) (42,70) (57,46) (86,37) (108,63)
Total Driftsoverskud efter skat 221,00 206,13 264,88 209,93 122,00 109,52 128,09 172,38 259,10 325,88

Finansielle indtægter 9,70 7,50 16,90 13,20 31,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
Finansielle omkostninger (33,70) (27,40) (36,60) (45,10) (42,30) (29,20) (27,74) (26,39) (25,13) (23,96)
Netto finansielle omkostninger (24,00) (19,90) (19,70) (31,90) (10,80) (13,70) (12,24) (10,89) (9,63) (8,46)
Skatteeffekt (6,00) (4,98) (4,93) (7,98) (2,70) (3,42) (3,06) (2,72) (2,41) (2,11)
Netto finansielle omk efter skat (18,00) (14,93) (14,78) (23,93) (8,10) (10,27) (9,18) (8,17) (7,22) (6,34)

Korncernresultat 203,00 191,20 250,10 186,00 113,90 99,25 118,90 164,21 251,87 319,54

Minoriteter 0,00 1,50 5,60 5,30 7,70 3,08 3,69 5,09 7,81 9,91

Total indkomst 203,00 189,70 244,50 180,70 106,20 96,17 115,22 159,12 244,06 309,63  
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Bilag 2 Reformulering af Balancen 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Driftsaktiver
Goodwill 176,60 201,00 198,20 178,80 178,80 178,80 178,80 178,80 178,80
Software og IT systemer 22,40 24,00 30,50 21,50 141,50 162,73 187,13 215,20 247,48
Varemærkerettigheder 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Lejerettigheder 22,30 20,60 22,50 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80
IT systemer under udvikling 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Grunde og bygninger 159,70 177,60 174,60 167,30 167,30 167,30 167,30 167,30 167,30
Indretning af lejede lokaler 87,10 100,20 108,00 124,50 130,73 137,26 144,12 151,33 158,90
Driftsmateriel og inventar 83,70 122,80 129,80 119,60 124,38 129,36 134,53 139,92 145,51
Materielle aktiver under opførelse 31,20 8,20 11,50 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70
Finansielle aktiver 21,80 24,40 25,60 35,40 31,40 29,33 27,25 25,18 25,18
Udskudte skatteaktiver 182,50 137,10 123,90 129,00 117,75 104,28 39,30 39,30 39,30
Varebeholdninger 391,10 466,40 532,40 439,60 448,21 463,33 492,24 527,76 567,95
Tilgodehavender fra salg 207,70 266,60 296,70 257,60 241,34 249,48 265,05 284,18 305,82
Tilgodehavende selskabsskat 9,70 3,10 1,60 48,30 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18
Andre tilgodehavender 76,30 54,30 35,00 61,20 68,95 71,28 75,73 81,19 87,38
Periodeafgrænsningsposter 93,10 97,90 108,80 92,10 103,43 106,92 113,59 121,79 131,07
Driftslikviditet 30,22 33,54 37,37 36,01 34,48 35,64 37,86 40,60 43,69
Driftsaktiver i alt 1595,62 1737,94 1837,67 1738,51 1834,05 1881,48 1908,70 2018,33 2144,15

Driftforpligtelser
Udskudt skatteforpligtelser 19,90 29,00 44,90 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30
Pesionsforpligtelser 8,30 5,10 5,70 4,60 4,28 4,32 4,36 4,40 4,45
Leverandør af varer og tjenesteydelser 287,40 296,80 313,80 291,70 306,46 325,40 354,76 396,72 446,88
Selskabsskat 47,50 38,90 45,40 63,70 33,08 39,63 54,74 83,96 106,51
Anden gæld 219,40 210,40 278,00 250,10 241,34 256,25 279,37 312,42 351,96
Leasing 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre hensatte forpligtelser 1,50 0,00 0,00 10,90 9,70 8,50 7,30 6,10 4,90
Driftsgæld i alt 635,00 580,20 687,80 660,30 634,16 673,40 739,83 842,91 954,01

Netto driftsaktiver 960,62 1157,74 1149,87 1078,21 1199,89 1208,08 1168,87 1175,42 1190,14

Netto finansielle forpligtelser
Gæld til kreditinstitutter 450,50 702,50 771,00 615,30 583,99 554,87 527,79 502,60 479,18
Likvide beholdninger -69,38 -111,36 -94,63 -46,19 -84,78 -83,62 -81,40 -78,66 -75,57
Netto finansielle forpligtelser i alt 381,12 591,14 676,37 569,11 499,21 471,25 446,39 423,94 403,61

Minoritetsinteresser 1,50 7,10 8,50 13,50 8,40 8,46 8,18 8,23 8,33
EK uden MI 578,00 559,50 465,00 495,60 692,28 728,37 714,29 743,25 778,20

EK m MI 579,50 566,60 473,50 509,10 700,68 736,83 722,48 751,48 786,53  
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Bilag 3 Reformulering af Egenkapitalopgørelsen 
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Bogført værdi af egenkapital primo 538,5 579,5 566,6 473,5

Transaktioner med ejerne 
Aktietilbagekøb -174,1 -225,5 -237,8 -13,1
Udbetalt udbytte 0 -67,7 -73,9 -69,9
Udnyttelse af aktieoptioner/warrents 19,3 24,2 26,4 0
Transaktion mellem min og majo 1,2
Transaktioner med ejerne -154,8 -269 -285,3 -81,8

Totalindkomst
Nettoresultat 224,40 240,60 224,00 109,20
Valutakursreguleringer -7,6 -2,1 -13,2 -58,4
Værdireguleringer -25,4 -6,4 -32,3 25,5
Overført til resultatopg -25,2 25,4 6,4 32,3
Skat af EK bevægelser 25 -7,4 1,1 5,3

Totalindkomst 191,20 250,10 186,00 113,90

Aktiebaseret vederlæggelse 4,6 6 6,2 3,5

EK ultimo 579,50 566,60 473,50 509,10  


