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1 Indledning 

1.1 Problemstilling 

IC Companys er en forholdsvis ung virksomhed, der blev dannet i foråret 2001 ved en 

fusion mellem de to etablerede og konkurrerende modehuse Inwear Group A/S og Carli 

Gry International A/S. Virksomheden fik dog en hård start, med røde tal på bundlinjen og 

uro i ledelsen, men allerede i regnskabsåret 2004/05 kom virksomheden på ret køl igen. 

Det strategiske fundament, og vejen for fremtidig vækst, så ud til at være på plads. Denne 

positive udvikling afspejlede sig hurtigt i aktiekursen, der i april 2006 var oppe over kurs 

400 en enkelt dag.  

 

Figur 1: Historisk aktiekurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra www.euroinvestor.dk 

 

IC Companys blev, som resten af modebranchen, hårdt ramt af finanskrisen. Den 

økonomiske uro medførte stigende uro hos forbrugerne, hvilket hurtigt gav sig udtryk i 

salget. Virksomheden formåede dermed ikke at levere de resultater som både ledelsen og 

markedet forventede. Nedjusteringer og skuffende regnskaber resulterede herefter i 

faldende aktiekurser, og i december 2008 var aktiekursen helt nede i kurs 40. 
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For at få vendt den negative trend, blev der i perioden herefter skåret ind til benet på 

omkostningssiden og tabsgivende forretninger blev solgt fra. Dette blev modtaget positiv 

på markedet, og aktiekursen tog igen en positiv form og rundede 282 i januar 2011. 

Det har kort sagt været en turbulent tid med svære markedsforhold og store strukturelle 

ændringer i koncernen. På trods af disse udfordringer, formåede IC Companys dog at 

levere det bedste resultat i virksomhedens historie i regnskabsåret 2010/11.  

 

De svære markedsforhold med stigende råvarepriser og kraftig tilbagegang i forbrugernes 

købelyst er imidlertid fortsat. Dette har øget konkurrencen og presset indtjeningen i en 

sådan grad, at IC Companys som en konsekvens heraf, den 18. januar 2012, måtte 

nedjustere forventningerne til det kommende års resultat med ca. 200 mio. kr. Denne 

nedjustering chokerede aktiemarkedet og fik aktien til at falde over 15% på denne børsdag 

til kurs 109.  

 

Aktiekursen har det seneste års tid svinget mellem kurs 92 og kurs 242. 

Hvorvidt det nuværende niveau er rimeligt, er en subjektiv vurdering. Der har tidligere 

været meget delte meninger om, hvorvidt IC Companys aktien er værdiansat korrekt. 

 

Ifølge Aktieugebrevet nr.3/2012 mener aktieanalytikere, at kursen burde have været 30% 

lavere efter nedjusteringen på trods af en generel tiltro til, at virksomhedens værdi har et 

fremtidigt vækstpotentiale. 

 

Som investor er det således ikke let at gennemskue, om IC Companys aktien er en 

fordelagtig investering. Jeg finder det derfor interessant at foretage min egen vurdering af 

prisniveauet på aktien og gennem en fundamentalanalyse finde frem til mit bud på aktiens 

kurs. 
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1.2 Problemformulering 

Ovenstående problemstilling har ledt mig frem til følgende problemformulering: 

 

Hvilken kursværdi bør IC Companys aktien handles til på Københavns Fondsbørs? 

 

Med udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse vil jeg vurdere, om IC Companys 

aktien er værdiansat ”korrekt”. Mit primære formål med opgaven er dermed at 

sammenligne min estimerede aktiekurs med aktiekursen på Københavns Fondsbørs d. 6. 

august 2012, som var 92 kr. pr. aktie.  

 

Til brug for besvarelse af hovedproblemstillingen ønskes følgende delspørgsmål afdækket.  

 

• Er den aktuelle børskurs over- eller undervurderet i forhold til min estimerede værdi? 

• Kan det under hensynstagen til den estimerede værdiansættelse anbefales at investere i  

  aktien? 

• Hvor volatil er aktiekursen overfor ændringer i værdiansættelsens primære parametre? 

• Hvilke eksterne faktorer påvirker branchen og markedet som IC Companys opererer i? 

• Hvor stærk er IC Companys markedsposition? 

• Hvilke styrker og svagheder besidder virksomheden? 

• Hvad er IC Companys strategi og mål for fremtiden? 

• Hvordan har IC Companys indtjeningsevne og rentabilitet historisk set udviklet sig, og  

  hvordan forventes trenden at se ud i fremtiden? 
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1.3 Afgrænsning 

Fastsættelsen af IC Companys værdi vil i høj grad være påvirket af, hvilken synsvinkel 

virksomheden vurderes ud fra. Årsagen til dette er, at IC Companys interne og eksterne 

interessenter har forskellige interesser i virksomheden. De vil derfor ikke nødvendigvis 

lægge vægt på de samme egenskaber ved virksomheden i forbindelse med 

værdiansættelsen. Fælles for alle er dog et ønske om en vurdering af virksomhedens 

fremtidige indtjening og vækstpotentiale.  

 

Opgaven vil udelukkende udarbejdes på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale, og 

afspejler dermed de informationskilder som en potentiel ekstern investor har adgang til. 

 

Teorien bag de anvendte modeller vil ikke blive gennemgået, da det formodes at læseren 

allerede er bekendt hermed, og desuden ikke tjener noget formål for besvarelsen af 

opgavens problemstilling. Dog vil der blive argumenteret for den valgte værdiansættelses-

model, som er omtalt i afsnit 1.4 ”Metode”. 

 

Der vil i opgaven ikke blive taget højde for faktorer såsom stordriftsfordele og 

synergieffekter, der vil have indflydelse på IC Companys værdi i tilfælde af fremtidige 

virksomhedsopkøb eller fusioner. Værdiansættelsen vil dermed udelukkende baseres på 

den nuværende produktportefølje. 

 

Opgaven er udarbejdet primært med udgangspunkt i årsrapporten for 2010/11 samt 

oplysninger fra halvårsregnskabet og 3. kvartal for 2011/12. Derfor er skæringsdato for 

data og oplysninger der kan påvirke værdiansættelsen sat til den 6. august 2012 (dagen 

før offentliggørelsen af årsrapporten for 2011/12). Dermed indgår årsrapporten for 2011/12 

samt øvrige informationer efter denne dato ikke i opgaven. 

 

Værdiansættelsen af IC Companys bygger på en antagelse om "going concern". Herved 

afgrænses opgaven fra at beskæftige sig med værdien af selskabet ved en eventuel 

likvidation. 

 



 9 

1.4 Metode og modelvalg 

I dette afsnit vil opgavens struktur blive illustreret, og der vil redegøres for de metoder og 

modeller, der i de senere afsnit er anvendt til at besvare problemformuleringen. 

 

Opgaven er opbygget i følgende hovedafsnit: 

● Indledning i form af en virksomhedspræsentation 

● Strategisk analyse 

● Regnskabsanalyse 

● Budgettering 

● Værdiansættelse  

● Følsomhedsanalyse 

● Hovedkonklusion 

 

Hvert afsnit vil blive sammenfattet med en delkonklusion, og afslutningsvis vil 

spørgsmålene i problemformuleringen blive besvaret i hovedkonklusionen. 

 

Det er vigtigt at understrege at ovenstående afsnit skal ses som en helhed, da analyserne 

direkte påvirker hinanden, og den strategiske analyse og regnskabsanalysen i forening 

danner grundlaget for det efterfølgende budget og værdiansættelse.  

 

1.4.1    Virksomhedspræsentation 
 

Indledningsvist gives en kort præsentation af IC Companys for at give læseren et generelt 

indblik i virksomheden. Denne del af opgaven danner ligeledes grundlag for den 

efterfølgende strategiske analyse.  

 

I virksomhedsbeskrivelsen indgår fakta omkring virksomhedens historie, branche, strategi 

og mål, produktportefølje, markeder, distributionskanaler, økonomi, organisation samt 

ejerforhold. 
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1.4.2    Strategisk analyse 
 

Den strategiske analyse skal bidrage til at kortlægge virksomhedens styrkeprofil. Herunder 

den konkurrencemæssige situation samt de interne og eksterne faktorer, som vurderes at 

påvirke virksomheden. Den strategiske analyse har dermed til formål at kortlægge 

virksomhedens muligheder og den potentielle fremtidige udvikling og indtjeningsevne.1 

Den strategiske analyse kan inddeles i tre niveauer:  

 

● Samfund 

● Branche  

● Virksomhed 

 

De samfundsmæssige forhold analyseres ved hjælp af PEST-modellen. Denne model er 

valgt, da den giver overblik over hvilke politiske, økonomiske, sociokulturelle og 

teknologiske faktorer der påvirker virksomheden, og dermed har indflydelse på 

virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. 

 

De branchemæssige forhold analyseres ved hjælp af Michael Porter's five forces model. 

Denne model er valgt, da den belyser de grundlæggende konkurrenceparametre, der er 

afgørende for branchens fremtidige rentabilitet.2 

 

De virksomhedsspecifikke forhold vil til dels blive analyseret ved hjælp af Boston-matricen. 

Denne model er valgt, da den giver et overblik over den relative markedsandel for 

virksomhedens produktportefølje samt vækstmuligheder på markedet.  

 

Ovenstående tre delelementer vil endelig blive sammenfattet i en SWOT-analyse, som 

skal give overblik over IC Companys styrker og svagheder, samt hvilke muligheder og 

trusler, som kan påvirke virksomhedens indtjeningsevne i fremtiden. 

 

                                                 
1
 Schack, Bent, "Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse", 4. udgave, 1. oplag 2009, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, side 223 
2
 Porter, Michael E., "Competitive Strategy, tecniques for Analyzing Industries and Competitors, New York 1980 
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1.4.3    Regnskabsanalyse 
 

Formålet med regnskabsanalysen er at kortlægge de historiske økonomiske tendenser i 

virksomheden. Denne analyse vil sammen med den strategiske analyse danne grundlag 

for den efterfølgende budgettering af IC Companys fremtidige indtjening. 

 

Regnskabsanalysen er udarbejdet på baggrund af IC Companys seneste fem årsrapporter 

(2006/07 – 2010/11). Den anvendte regnskabspraksis i analyseperioden vil blive vurderet, 

og tallene i regnskabsanalysen vil blive korrigeret for eventuelle poster, der  

måtte påvirke tallenes sammenlignelighed på tværs af årene.  

 

Regnskabsanalysen består af følgende analysedele:  

● Rentabilitet 

● Risiko 

● Soliditet  

● Vækst 

 

Rentabilitetsanalysen har til formål at undersøge, i hvilken grad IC Companys har været i 

stand til at skabe værdi for sine ejere. For at danne et overblik er der taget udgangspunkt i 

den udvidede DuPont-pyramide, som på struktureret vis dekomponerer udvalgte nøgletal, 

og har til formål at belyse hvilke value drivers, der primært har skabt værdi i virksomheden. 

Risikoanalysen har til formål at belyse, hvilken risiko der er forbundet med IC Companys 

indtjening. Risikoanalysen opdeles i henholdsvis driftsmæssig- og finansiel risiko. Den 

driftsmæssige risiko relaterer sig til de branchemæssige risici, hvorimod den finansielle 

risiko fokuserer på den finansielle gearing. 

 

Soliditetsanalysen skal klarlægge, hvor modstandsdygtig virksomheden er overfor dårlige 

tider.  

 

Vækstanalysen vil fokusere på den selvfinansierede vækst. Denne analyse har til formål at 

bedømme IC Companys vækstpotentiale samt udnyttelsen af dette. 
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1.4.4    Pengestrømme fra driften 
 

Pengestrømsanalysen har til formål at analysere virksomhedens likviditet og synliggøre 

den realiserede værditilvækst. 

 

1.4.5    Budgettering 
 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil budgetperioden blive 

bestemt, og budgettet for de kommende regnskabsår vil blive lagt. 

 

1.4.6    Værdiansættelse 
 

Værdiansættelsen af IC Companys vil baseres på to kapitalværdibaserede modeller:  

 Discounted Cash Flow modellen (DCF)  

 Economic Value Added modellen (EVA) 

 

DCF-modellen vil være den primære model, der danner grundlag for værdiansættelsen. 

Denne model er valgt, da den er en anerkendt model i praksis, ligesom jeg vurderer, at 

modellen giver et godt grundlag for beregning af aktiekursen. DCF-modellen har følgende 

fordele: 

 

 Modellen er teoretisk korrekt og detaljeret. 

 Beregningerne bygger på princippet om tilbagediskontering af fremtidige  

   nettobetalingsstrømme til nutidsværdi.3 

 Modellen forudsætter, at man har et indgående kendskab til virksomheden.4  

 Anvendelse af pengestrømme betyder, at der ikke medregnes ikke-likvide  

   regnskabsposter såsom regnskabsmæssige hensættelser, der ellers påvirker  

   virksomhedens regnskabsmæssige resultat. 

 

EVA-modellen er valgt til at kontrollere den beregnede værdi i DCF modellen. Ved brug af 

samme budget som input data, giver EVA-modellen det samme resultat som DCF- 

                                                 
3
 Jens O. Elling m.fl., ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, 1. udgave, 1. oplag 2003, Gads Forlag, side 185 

4
 Jens O. Elling m.fl., ”Strategisk regnskabsanalyse”, 1. udgave, 1. oplag 1998, Forlaget FSR, side 235 
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modellen. Modellen anses for værende et godt supplement, da EVA modellen tager 

udgangspunkt i beregninger fra regnskabsanalysen samt budgetteringen, og giver et godt 

indblik i, om virksomheden er i stand til at skabe værdi for sine ejere.  

 

Værdiansættelsen vil følges op af en følsomhedsanalyse, der skal identificere de mest 

følsomme parametre i værdiansættelsen, samt belyse den estimerede aktiekurs påvirkning 

af ændringer i disse parametre. 
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1.5 Struktur 

Foregående metodeafsnit er opbygget efter samme struktur som analyserne i de 

efterfølgende afsnit vil blive fremstillet. Der er i opgaven lagt vægt på at præsentere de 

enkelte afsnit i en struktureret rækkefølge, således at opgaven kan anvendes af potentielle 

investorer.  

 

For at overskueliggøre opgavens struktur, er denne illustreret i nedenstående model:   

 

Figur 2: Dispositionsplan 
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2 Virksomhedspræsentation 

2.1  IC Companys generelt 

IC Companys A/S er resultatet af fusionen mellem Carli Gry International A/S og InWear 

Group A/S. Carli Gry blev stiftet i 1940’erne og InWear i 1969. Fusionen blev en realitet i 

april 2001.  

IC Companys designer og markedsfører kvalitetsmodetøj til både mænd og kvinder, og er 

et af Nordeuropas største selskaber inden for modebranchen. Produktionen er baseret på 

underleverandører og omfatter 11 stærke brands. Produkterne afsættes dels via 

engrossalg gennem ca. 10.000 forhandlere i mere end 40 lande, der primært er 

koncentreret i Europa, og dels via retailsalg med ca. 500 butikker samt factory outlets og 

e-commerce.5 (En detaljeret gennemgang af de forskellige salgskanaler vil blive foretaget i 

afsnit 2.5). 

Omsætningen på de to hovedforretningsområder fordeler sig som vist i nedenstående 

tabel: 

Figur 3: Omsætning fordelt på forretningsområde 

Forretningsområde IC Companys A/S'  
omsætning i 2010/11 fordelt  

på forretningsområder         
(i procent) 

IC Companys A/S'  
omsætning i 2010/11 fordelt  

på forretningsområder         
(i DKK mio.) 

 
Engros 61% 2.394 

Retail (heraf Outlet)          39% (5%)          1.531 (184) 

Total                       100% 3.925 

(kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra IC Companys' årsrapport 2010/11) 

 

                                                 
5
 www.iccompanys.dk 
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2.2 Strategi og mål 

 
IC Companys overordnede mål er at være blandt de bedste udviklere af sports- og 

modebrands, og dette mål skal opfyldes via "best practice" både i og udenfor branchen, 

samt ved opbygning af selvstændige succesrige brands, hvor nøgleordene er ekspertise, 

kreativitet og innovation.6  

 

Regnskabsåret 2010/11 har været et begivenhedsrigt år for IC Companys. Virksomheden 

har været igennem en omfattende organisationsændring, med det formål at give hvert 

enkelt brand mere ansvar og selvstændighed, men med definerede målsætninger fra 

centralt hold at opfylde. Denne strategi tyder på at være en videreudvikling af 

multibrandstrategien, som selskabet lancerede tilbage i efteråret 2005. 

Multibrandstrategien har til formål at maksimere afkastet for hvert af de 11 brands ved at 

give hvert brand deres egen målbevidste ledelse, der fokuserer på brandudvikling samt de 

værdier og det image, hvert brand står for. Denne stilmæssige differentiering af 

produkterne er ligeledes med til at sprede forretningsrisikoen, da man med en bred 

produktportefølje henvender sig til flere forskellige kundesegmenter lige fra den 

afslappede sportsmand til den stilrene forretningskvinde. Hele brandporteføljen har dog en 

fælles platform, som omfatter alle de servicefunktioner, der ikke har betydning for 

brandidentiteten. Hermed kan IC Companys opdele produktporteføljen i selvstændige 

forretningsenheder, men samtidig gøre brug af stordriftsfordele i form af fælles 

administration og IT-platform mv. 

 

IC Companys porteføljestrategi har til formål at skabe maksimal værdi ved at identificere 

de markeder, hvor der er størst vækstpotentiale, samt skabe overblik over hvilke brands 

der bør fokusere på organisk vækst, og hvilke der skal fokusere på indtjening i den 

eksisterende forretning. Det er dermed en målsætning at erobre markedsandele på både 

eksisterende og nye markeder. 

  

                                                 
6
 IC companys årsrapport 2010/11, side 6 og 7 
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Udover fokus på vækst, har omkostningsminimering også været en del af koncernens nye 

strategi. Denne del af strategien skal hjælpe til at øge EBIT-marginen samt bibeholde 

konkurrenceevnen i et presset marked. 

 

2.3 Produktportefølje 

Produktporteføljen er som tidligere nævnt fordelt på 11 stærke brands, der hver især 

udstråler sin egen identitet, og som henvender sig til en bred kundegruppe. For at give et 

overblik over produktporteføljen og dens alsidighed har jeg inddelt de forskellige brands i 

nedenstående tabel og kort beskrevet, hvilke egenskaber de har, hvilken målgruppe de 

henvender sig til, samt hvilket prissegment hvert brand tilhører. 

 

Figur 4: Produktporteføljen 

Brand Egenskaber Målgruppe Prissegment 

Jackpot Individuel stil med unikke 
mønstre og farver i et ungt look 

Den naturlige og kreative 
kvinde 

Midprice 

InWear 
 

Det klassiske design forenes med 
den moderne nutidige mode 

Den stilsikre storbykvinde Midprice 

Matinique Forener det afslappede med det 
formelle look 

Den stilsikre storbymand Midprice 

Cottonfield Klassisk, farverigt, uformelt og 
maskulint look designet til det 
skandinaviske klima. 

Den afslappede og sporty 
mand med en aktiv livsstil. 

Midprice 

Part Two Kontrastfuld mode af høj kvalitet 
med fokus på detaljer. 

Den eksperimenterende 
kvinde, der gerne blander det 
feminine med det maskuline 

Midprice 

Saint Tropez Varieret og dynamisk design 
 

Den yngre modebevidste 
kvinde, der ønsker variation 

Midprice/low 

Soaked in Luxury Ungt og feminint look der følger 
tidens trends men til 
overkommelige priser 

Den feminine unge kvinde Midprice/low 

Peak 
Performance 

Sporty og funktionelt design med 
fokus på det aktive udeliv (f.eks. 
skiløb og golf) 

De aktive og 
sportsinteresserede 

Affordable 
luxury 
(highprice) 

Designers Remix  Tidløse designs med 
asymmetriske silhuetter, i høj 
kvalitet  

Den modebevidste kvinde, der 
skifter stil i takt med moden og 
tidens trend 

Affordable 
luxury 
(highprice) 

Tiger of Sweden Formelt og afslappet design af 
høj kvalitet 

Modebevidste mænd og 
kvinder i storbyen 

Affordable 
luxury 
(highprice) 

By Malene Birger Feminint og klassisk design 
kombineret med det raffinerede i 
høj kvalitet. Med Malene Birger 
som chefdesigner 

Kvinder med fokus på det 
eksklusive og unikke design 

Affordable 
luxury 
(highprice) 

(kilde: Egen tilvirkning på baggrund af  www.iccompanys.dk samt årsrapporten for 2010/11) 

http://www.iccompanys.dk/
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(Ovenstående figur 4 er med farver opdelt i to grupper, hvor den første markeret med 

mørkeblå udgør de oprindelige mærker, og den sidste markeret med lyseblå udgør de 

"nyere" mærker). 

 

Som det også fremgår af figur 4, differentierer IC Companys brands sig fra hinanden på 

både design, målgruppe og pris. Dette er en styrke for virksomheden, da moderisikoen 

derved spredes på flere segmenter. 

 

På trods af den økonomiske krise og de svære markedsforhold, formåede alle brands i 

porteføljen (på nær Soaked in Luxury), at skabe vækst i det seneste regnskabsår.  

 

Hvert brand bidrager med følgende fordeling til den totale omsætning: 

 

Figur 5: Omsætning i 2010/11 fordelt pr. brand 

 

 (kilde: IC Companys' årsrapport 2010/11 s. 42) 

 

Som det fremgår af figur 5, er det Peak Performance, der bidrager mest til den totale 

omsætning med en andel på 25% svarende til 977 mio. kr. Dernæst er det Tiger of 

Sweden (15%), Jackpot (11%) og InWear (10%) svarende til en omsætning på 

henholdsvis 563 mio. kr., 426 mio. kr. og 404 mio. kr. Som det også fremgår af figur 4, 
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differentierer disse fire mest sælgende brands sig meget fra hinanden både i form af 

målgruppe, design og funktion. Jeg mener derfor, at det giver en god indikation af, at IC 

Companys går efter en bred kundegruppe, og ikke kun satser på én bestemt stilretning, 

som i værste fald ikke falder i kundernes smag. 

2.4 Markeder 

IC Companys skaber modetøj med skandinavisk design, og over halvdelen af 

omsætningen hentes hjem i Skandinavien. Som det fremgår af figur 6, er IC Companys 

omsætning stort set udelukkende indtjent indenfor Europas grænser. IC Companys 

markeder uden for Europa bidrog kun med 5% af omsætningen i 2010/11. 

 
Figur 6: Omsætning i procent fordelt på geografiske markeder 

 
(kilde: IC Companys' årsrapport 2010/11 s. 43) 

 
 

Alle koncernens markeder (på nær Benelux) skabte vækst i det seneste regnskabsår.  

 

Dansk mode er en af Danmarks stærkeste eksportvarer, og de seneste tal fra Dansk mode 

og tekstil oplyser, at der i 2011 blev eksporteret modetøj for ca. 26 mia. kr, hvilket er mere 

end nogensinde7. De største eksportmarkeder for dansk modetøj er Tyskland, Sverige, 

Norge og Holland – markeder hvor IC Companys allerede er repræsenteret. 

 

                                                 
7
 http://politiken.dk/kultur/mode/ECE1525321/eksport-af-dansk-modetoej-boomer-paa-trods-af-krisen/ 
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Interessen for dansk mode har været stigende de seneste år, hvilket betyder at der også 

potentielt er nye eksport muligheder for IC Companys. I Centralasien har det danske 

handelskontor fundet flere potentielle handelspartnere indenfor mid-price segmentet, og i 

Rusland er der et stort marked indenfor samme segment.8 Netop i mid-price segmentet er  

IC Companys produkter godt repræsenteret.  

I Kina, som i dag er et af de største vækstmarkeder, er der ligeledes en stor interesse for 

dansk mode. Det er ikke unormalt, at en kinesisk husstand bruger 80% af indkomsten på 

forbrug, og de seneste år er forbruget af luksusvarer i Kina steget 43%. I 2012 vil der være 

500 mio. kinesere i den økonomiske middelklasse9, så selvom der muligvis er mange 

konkurrenter, der er ved at etablere sig i Kina, er markedet enormt.  

 

IC Companys satser også allerede på Kina med flere brands, hvilket jeg vurderer, er en 

god strategi. Ifølge Michael Stockfleth Coester, som er Brand Director for Part Two, har IC 

Companys et stort potentiale i Kina. Koncernen samarbejder med en kæde af 

stormagasiner (Rainbow), der pt. har 45 stormagasiner, men forventer at ekspandere, og 

åbne mindst 100 nye stormagasiner i løbet af de kommende år.10 

 

Ifølge Mette Knudsen, som er handelskonsul i Shanghai, er tendensen ved at ændre sig 

hos den kinesiske forbruger – nu behøver der ikke nødvendigvis at stå Gucci eller Louis 

Vuitton på alt, men ideen med at mikse dyrt design med designs fra andre prissegmenter 

er ved at vinde indpas.11 Dette skaber et kæmpe marked for dansk mode, og ikke mindst 

for IC Companys eksport muligheder.  

 

På længere sigt kunne en mulig eksportekspansion ligge mod vest. Pt. er IC Companys 

repræsenteret i Canada, som kun udgør en beskeden andel af koncernens omsætning, 

men amerikanerne har også vist stor interesse for dansk design. Ifølge den danske 

modevirksomhed Sands administrerende direktør, Søren Sand, er det specielt farverige og 

flamboyante designs som amerikanerne går efter.  

 

                                                 
8
 http://www.netpublikationer.dk/um/6457/html/chapter00.htm 

9
 http://www.information.dk/163157 

10
 http://www.fashionforum.dk/part-two-starter-op-i-kina 

11
 http://www.fashionforum.dk/kina-store-eksportmuligheder-for-dansk-mode 
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Sand omsatte sidste år for ca. 120 mio. kr. i Nordamerika, og direktøren forventer, at 

salget vil stige 50% i det kommende regnskabsår.12 Dette indikerer dermed, at der er et 

kæmpe vækstpotentiale for dansk mode i USA, og netop Sand vurderer jeg, som værende 

meget konkurrencedygtig og sammenlignelig med flere af IC Companys brands, såsom 

Designers Remix, Tiger of Sweden og By Malene Birger. 

 

2.5 Distributionskanaler 

Som tidligere nævnt i afsnit 2.1, kan IC Companys distribution opdeles i to hovedområder: 

engrossalg og retailsalg  

 

Engrossalget består af salg til eksterne forhandlere samt franchisetagere, og er IC 

Companys primære salgskanal med ca. 61% af omsætningen. Engrossalget kan 

yderligere opdeles i to grupper: "pre-order" og "salg i sæson".  

 

Pre-order består af forudbestillinger af de næste sæsoners kollektioner, hvor varerne 

typisk bestilles 5-7 måneder før levering. Pre-order udgjorde i regnskabsåret 2010/11 ca. 

87% af det samlede engrossalg. Salg i sæson er typisk mindre leverancer, hvor kunderne 

kan modtage varerne helt ned til 48 timer efter bestilling. 

 

Engrosomsætningen steg i alt 13% i regnskabsåret 2010/11, hvoraf pre-order 

omsætningen steg 12% og salg i sæson steg 19%. Den forholdsmæssige større stigning i 

salg i sæson i forhold til pre-order, antages at skyldes de svære markedsforhold, og 

engroskundernes påpasselighed med ikke at skabe for store lagre i tilfælde af, at 

kundernes købelyst ikke styrkes i nærmeste fremtid. Det kommende regnskabsår, ser dog 

heller ikke ud til at byde på de samme positive vækstrater. Total set er 

engrosomsætningen for de første ni måneder af 2011/12 gået tilbage med 1,45% 

sammenlignet med samme periode året før. For 3. kvartal isoleret set, er 

engrosomsætningen dog faldet med hele 7% i forhold til 3. kvartal året før, hvilket svarer til 

en tilbagegang i pre-order omsætningen på 8% og en tilbagegang i salg i sæson på 4%. I 

regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2011/12 oplyses det, at engrosomsætningen har 

                                                 
12

 Berlingske Business, 12. Juni 2012, "Sand-direktør: Amerikanerne elsker vores flamboyante tøj" 
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været præget af et øget antal rabatter, annulleringer og returvarer, samt at salget i sæson 

også er realiseret på et lavere niveau end forventet. 13 

 

Det samlede ordreoptag for sommerkollektionen faldt med 10%, og ordreoptaget for 

efterårskollektionen forventes at falde med 12%, som følge af de svære markedsforhold. 

 

Retailsalget består af direkte salg til forbrugerne via egne butikker, koncessioner (shop-in-

shop), internethandel samt outlets. Retailsalget udgør 39% af koncernens samlede  

omsætning. 

 

I regnskabsåret 2010/11 steg retailomsætningen med 11%, hvilket primært (70%) skyldtes 

åbning af 27 nye butikker og koncessioner samt lukning af 14 butikker og 58 tabsgivende 

koncessioner, hvoraf de 51 var lokaliseret i Canada. 

 

Indtjeningen i retailsegmentet har været præget af den hårde konkurrence, som har 

medført ekstra mange kampagner og rabatter. Det tyder på, at denne udvikling vil 

fortsætte i den nærmeste fremtid. 

 

Retailomsætningen for de første ni måneder af 2011/12 er gået tilbage med 3,36% 

sammenlignet med samme periode året før. I regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 

2011/12 oplyses det, at retailomsætningen har været præget af de svingende vejrforhold 

og den økonomiske usikkerhed,14 hvilket ikke ser ud til at forbedres foreløbig. Uroen i 

økonomien, specielt i de sydeuropæiske lande er forværret, hvilket smitter af på 

økonomien i resten af Europa, og på vejrfronten har starten på den danske sommer (første 

halvdel af juni) været ca. 4 grader koldere end samme periode sidste år.15 

 

Outletsalget består af løbende salg af overskydende lagerbeholdninger fra koncernens 33 

outlet butikker. Eventuelle restvarer der ikke kan afsættes i egne outlets, bliver solgt videre 

udenfor koncernens etablerede markeder.16 

                                                 
13

 IC Companys selskabsmeddelelse nr. 7/2012, side 3-5 
14

 IC Companys selskabsmeddelelse nr. 7/2012, side 6 
15

 http://www.dmi.dk/dmi/forelobig_kold_sommer-skulder 
16

 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 20, ”lagerrisiko” 
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Et af IC Companys fokusområder er at skabe vækst i den retaildrevede værdikæde, og på 

den måde øge den kontrollerede distribution.17 I de første tre kvartaler i 2011/12 er der 

åbnet 54 nye butikker (heraf 36 franchisebutikker), og i 3. kvartal alene blev der 

underskrevet 45 nye koncessionsaftaler. Dermed er koncernen pr. 31. marts 2012 oppe på 

307 retailbutikker (inklusiv ovennævnte 33 outlets), 120 koncessioner samt 188 

franchisetagere. Med fokus på at øge franchise- og koncessionssegmentet opnås større 

fleksibilitet og færre faste omkostninger bundet i lokaler. 

 

Koncernens "Companys" koncept, der har eksisteret siden 1985, har bidraget positivt til 

franchiseekspansionen. Dette koncept går ud på at samle seks af koncernens kvindelige 

brands under et tag, hvor franchisetagere tilbydes en attraktiv forretningsmodel, hvor 

indkøb er systematisk tilpasset sæson og forbrugeradfærd.18 

 

I marts 2012 åbnede den nyrenoverede Companys butik på Strøget i København, som 

fremover bliver stedet hvor nye ideer afprøves og justeres, før de implementeres i de 

resterende Companys butikker. Med relanceringen af denne flagskibsbutik på Strøget er 

det hensigten at følge de internationale shoppingtendenser, og give kunderne en mere 

komplet og nærværende oplevelse med mulighed for at blive guidet rundt i tidens trends.19  

 

Pr. udgangen af september 2011 var antallet af Companys butikker oppe på 16 i Danmark 

(I alt 38 i Europa), men ifølge Companys Brand Director, Claus Gravesen, er det målet at 

øge antallet af Companys butikker i Europa til 100 i løbet af de næste fem år.20 

 

2.6 Økonomi 

I dette afsnit vil den økonomiske udvikling i analyseperiodens fem regnskabsår blive 

belyst. Nedenstående figur 7 illustrerer udviklingen i henholdsvis nettoomsætning og årets 

resultat. En mere detaljeret analyse af nøgletallene vil blive gennemgået i afsnit 4. 

 
 
 

                                                 
17

 IC Companys selskabsmeddelelse nr. 7/2012, side 3 
18

 IC Companys selskabsmeddelelse nr. 7/2012, side 3 
19

 Fashion Forum, 13. Februar 2012, "IC Companys: Ny butik skal være et laboratorium" 
20

 Fashion Forum, 26. September 2011, "Companys ekspanderer i Europa" 
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Figur 7: Historisk udvikling i omsætning og resultat. 
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Index 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Nettoomsætning 100 111 124 120 116 130 

Årets resultat 100 107 116 99 108 121 
 
(kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra bilag 2) 
 

Som det fremgår af ovenstående graf i figur 7 steg nettoomsætningen markant i 

analyseperiodens første to år med totalt 24% i forhold til basis året 2005/06. Stigningen i 

omsætningen formåede dog ikke helt at afspejle sig i årets resultat, som i de to første 

analyse år blot steg 16%. Hovedårsagen til denne udvikling kom primært fra engros-

segmentet, som ikke formåede at udnytte den potentielle effektivisering, der var hensigten. 

Den finansielle uro i Europa begyndte at tage til, og dette kunne IC Companys mærke i 

form af en større andel af overforfaldne tilgodehavender end tidligere. Dette medførte en 

stigning i hensættelse til tab på debitorer på 21 mio. kr. til ialt 37 mio. kr. i 2007/08 

sammenlignet med året før.21  

 

I august 2008 tiltrådte den nye ledelse med ambitioner om at øge koncernens vækst og 

indtjeningsevne i 2008/09. Konsekvenserne af finanskrisen kunne dog for alvor mærkes i 

branchen, og forbrugernes mistillid til fremtiden kunne pludseligt mærkes på salget. Derfor 

blev strategien ændret, og omkostningsminimering blev et hovedfokusområde. InWear og 

Matinique samt Jackpot og Cottenfield blev slået sammen til to brandorganisationer frem 

for tidligere at have været fire. Endvidere blev medarbejderstaben blev reduceret, og  

                                                 
21

 IC Companys' årsrapport 2007/08, side 3, ”Indledning” 
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tabsgivende salgsaktiviteter i blandt andet Spanien blev afviklet. 22 

 

Regnskabsåret 2009/10 var præget af forrige regnskabsårs tilpasninger af koncernen. 

Omsætningen var fortsat faldende i regnskabsårets første tre kvartaler, men vendte dog i 

4. kvartal, hvilket gav håb om fremtidig vækst. Omkostningsbesparelserne gav udtryk i en 

stigning i årets resultat på 9% sammenlignet med året før. Forbrugernes tillid til den 

økonomiske fremtid havde dog ikke ændret sig, men nye salgsaktiviteter så som opstart af 

egen retail og e-commerce bidrog positivt til omsætningen.23 

 

I analyseperiodens seneste regnskabsår formåede IC Companys at opnå den højeste 

omsætning i koncernens historie, der steg 12% i forhold til året før. Årets resultat steg 13% 

i samme periode, hvilket ses som et resultat af omkostningsbesparelserne. 

 

I det kommende regnskabsår forventer ledelsen en omsætning på 3,7-3,8 mio. kr., hvilket 

svarer til en tilbagegang på ca. 3% i forhold til det seneste regnskabsår. Dette skal ses i 

lyset af de fortsatte svære markedsforhold med stigende konkurrence. Dog er 

råvarepriserne igen faldende, og i maj 2012 var bomuldsprisen hele tre gange lavere end  

samme periode året før,24 hvilket bidrager positivt til den fremtidig vækst på bundlinien. 

 

2.7 Organisation og Ledelse25 

IC Companys er en relativ ung virksomhed, men også en virksomhed hvor ændringerne 

har været mange i relation til organisation, strategi og ledelse. Der har, som tidligere 

nævnt, været en del uro i ledelsen, og hele tre gange er topledelsen blevet udskiftet. 

Senest i august 2008 hvor Niels Mikkelsen tiltrådte som administrerende direktør.  

Niels Mikkelsen har en lang karriere bag sig indenfor modebranchen, hvor han var 

salgschef i et par år i det daværende InWear Group, efterfulgt af 10 år som Nordic Country 

Manager i Esprit de Corp. Udover Niels Mikkelsen består den daglige ledelse af følgende 

fire personer hvoraf de tre er medlemmer af direktionen: 

 

                                                 
22

 IC Companys' årsrapport 2008/09, side 2, ”IC Companys 2008/09” 
23

 IC Companys' årsrapport 2009/10, side 2, ”IC Companys 2009/10” 
24

 http://www.dmogt.dk/Nyheder/BomuldsprisenSkraberBunden.aspx 
25

 www.iccompanys.dk 
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Chris Bigler startede som finance manager i IC Companys tilbage i 2002. I 2004, da en af 

de store udskiftninger i ledelsen stod på, blev han udnævnt til CFO for IC Companys 

koncernen, og i 2008 blev han endelig medlem af direktionen. 

 

Anders Cleemann var allerede en del af koncernen tilbage i 1997-1999 hvor han var ansat 

som International Marketingchef i InWear Group A/S. Herefter fulgte en periode på 6 år 

udenfor branchen, hvor efter han i 2005 vendte tilbage som Brand Director for Part Two. I 

august 2008 blev han udnævnt til Executive Vice President i IC Companys og dermed 

medlem af direktionen med ansvar for følgende brands: InWear, Jackpot, Matinique, 

Cottonfield, Part Two, Saint Tropez og Soaked in Luxury.26 

 

Peter Fabrin har ligeledes flere års erfaring fra modebranchen. Han startede i InWear 

Group A/S som koncernsalgsdirektør tilbage i 1997-2001. Herefter var han ude af 

koncernen i otte år, hvor han havde stor succes som administrerende direktør for 

modefirmaet Diesel Nordic. I februar 2009 tiltrådte han da en stilling som Executive Vice 

President i IC Companys med ansvar for koncernens salg og distribution, og blev ved 

samme lejlighed medlem af direktionen.   

 

Som en del af ledelsesteamet, men udenfor direktionen, er Alexander Martensen-Larsen, 

som startede i IC Companys i januar 2008 som direktionsassistent for den daværende 

administrerende direktør. Herefter blev han i august 2008 udnævnt til Vice President og 

Head of Corporate Business Development. 

                                               

IC Companys består af 11 selvstændige brands, som er fuldt ansvarlige for deres egen 

værdikæde. Organisationen er dog bygget op omkring en fælles administrativ platform, 

hvor de enkelte brands modtager support fra en række delte servicefunktioner, der 

inkluderer Corporate Finance, HR, Legal, Logistik, IT og Produktion, samt fra Corporate 

Business Development, som bistår med at udvikle de forretningsmodeller, der definerer 

den måde ledelsen ønsker, at forretningen skal drives på.  

(Et detaljeret organisationsdiagram kan findes i bilag 1). 

                                                 
26

 Berlingske Business, 6. august 2008, "IC Conpanys ansætter ny director" 
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2.8 Ejerforhold 

IC Companys samlede aktiekapital udgør pt. DKK 169.428.070 fordelt på i alt 16.406.300 

aktier i samme aktieklasse. Virksomheden har ca. 8.000 navnenoterede aktionærer, der 

tilsammen ejer ca. 97% af aktierne. Aktien er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 

mid-cap segmentet og omsættes dagligt, hvorfor ejerstrukturen løbende ændrer sig. Pr. 

30. juni 2011 var fordelingen af investorer som vist i figur 8, og den har ikke ændret sig 

væsentligt frem til 6. august 2012: 

 
Figur 8: Ejerstruktur 
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(kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra IC Companys' årsrapport 2010/11 s. 50) 
 

Friheden Invest A/S er hovedaktionær med 42,4% af aktierne. Friheden Invest A/S ejes 

med 90% af Emilie Martinsen, som er datter af selskabets bestyrelsesformand Niels 

Martinsen, som også er bestyrelsesformand i IC Companys.27 

 

ATP ejer 11,1% af aktierne, og har været aktionær i virksomheden siden tiden før 

fusionen. 

 

Andelen af egne aktier udgør afdækningen af udestående aktieoptioner, som er tildelt 

direktionen, ledelsen samt udvalgte nøglemedarbejdere.28 

 

Hanssen Holding A/S ejer 10,3% af aktierne, og har siden regnskabsåret 2008/09 ejet 

over 5% af den samlede aktiebeholdning. 

                                                 
27

 Berlingske Business, 23. November 2010, "Ridepige milliardær ved generationsskifte" 
28

 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 69-73, ”Aktieoptionsprogram" 
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Som det også fremgår af ovenstående figur 8, ejer de tre hovedaktionærer til sammen ca. 

63,8% af virksomheden, hvilket naturligt medfører at likviditeten i aktien begrænses. 

 

2.9 Sammenfatning af virksomhedspræsentation 

 

IC Companys blev dannet i 2001 ved fusionen mellem modehusene InWear Group A/S og 

Carli Gry International A/S, og er i dag en af Nordeuropas største selskaber indenfor 

modebranchen.  

 

Virksomheden består af 11 selvstændige brands, som ledes separat, men administreres 

via en fælles platform. Produktionen udføres udelukkende af underleverandører, som 

hovedsageligt er lokaliseret i Asien. De vigtigste markeder er i Europa (primært 

Skandinavien), og den primære salgskanal er engrossalg. Såvel Kina som USA vurderes 

imidlertid, at være lande med stort vækstpotentiale for dansk mode. 

 

Virksomheden har været præget af uro i ledelsen igennem de første syv år, men siden 

ansættelsen af den nuværende direktør i 2008, har der været stabilitet på den front. Uroen 

i ledelsen blev dog afløst af uro i de finansielle markeder, hvilket har medført svære 

markedsforhold med hårdere konkurrence og faldende salg. De svære betingelser har 

også medført at virksomheden har måtte foretage strukturelle ændringer i organisationen, 

samt holde skarp fokus på omkostningsminimering og effektivisering. 

IC Companys har tre stabile hovedaktionærer, der til sammen ejer mere end 60% af den 

samlede aktiekapital, hvilket medfører derfor at omsætningen på børsen begrænses. 
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3 Strategisk analyse 

3.1 Samfundsmæssige forhold (PEST-model) 

IC Companys' udviklingsmuligheder og fremtidige indtjening kan påvirkes væsentligt, hvis 

der sker betydelige ændringer i de samfundsspecifikke forhold.  

 

Til at belyse hvilke samfundsspecifikke forhold der har betydning for IC Companys, 

anvendes PEST-modellen29 (Political, Economic, Socio-cultural, Technological). PEST-

modellen omfatter fire overordnede hovedkategorier, som er listet nedenfor: 

 

• Politiske faktorer 

Monopol- og miljølovgivning, skatter, handels- og valutapolitik, regeringsstabilitet og 

arbejdsmarkedslovgivning. 

• Økonomiske faktorer 

Konjunkturer, BNP- og renteudvikling, pengemarkedet, inflation, arbejdsløshed, 

rådighedsbeløb, energiforsyning og forbrug. 

• Socio-kulturelle faktorer 

Population og demografi, indkomstfordeling, social mobilitet, livsstilsændringer, 

holdning til arbejde og fritid, forbrug og uddannelsesniveau. 

• Teknologiske faktorer 

Offentligt forbrug og forskning, regeringens og industriens fokus på den 

teknologiske udvikling, nye opdagelser og udvikling, den teknologiske udvikling og 

forældelseshastighed. 

  
    Figur 9: PEST-analyse 

 

 

 

 

 

 

                      (kilde: Egen tilvirkning) 
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3.1.1    Politiske faktorer 
 

Ekstraordinær told og afgifter på varer fra IC Companys' produktionslande, såsom Kina og 

Bangladesh, vil det ramme virksomheden hårdt, da det indirekte vil forhøje 

produktionsomkostningerne. Derved vil fortjenesten ved at producere tøj i et lavtlønsland 

bliver mindre. 

 

I øjeblikket arbejder EU på at ændre GSP-toldordningen, der er en toldreform, der giver 

nedsat told på varer fra u-lande til EU, men ingen fordele den anden vej. På nuværende 

tidspunkt er der 176 lande med i ordningen, men dette antal bliver højest sandsynligt 

skåret ned til 80 lande, så det kun er de fattigste lande, som er omfattet af ordningen.30 I 

dag får IC Companys produceret 69% af deres produkter i Kina. I første omgang bliver 

Kina dog ikke berørt af ændringen i GSP-toldordningen.  

 

I 2006 indførte EU-kommissionen antidumpingafgifter på lædersko importeret fra Kina. 

Dette skete på opfordring fra de skoproducerende lande i Europa, for at beskytte den 

europæiske produktion.31 Disse afgifter er dog afskaffet igen i år. Hvorvidt denne form for 

afgifter strider imod globaliseringen af verdensøkonomien kan diskuteres, men hvis 

lignende afgifter kan blive pålagt tekstilbranchen, vil det have stor indflydelse på 

omkostningerne i IC Companys og dermed fortjenesten eller salgspriserne. 

 

Eftersom IC Companys får produceret en overvejende del af produkterne i Asien, anser 

jeg regeringsstabilitet, specielt i det kommunistisk styrede Kina, for værende en vigtig 

faktor. Nye regeringer medfører ofte nye regler og love, hvilket potentielt kan påvirke 

samhandelen mellem Kina og EU. IC Companys er dog ikke afhængig af enkelte 

leverandører, og kan hurtigt og nemt håndtere geografiske sourcingomlægninger og flytte 

produktionen fra et sourcingland til et andet.32 
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 Information, 9. maj 2012, "Fra de fattige til de fattigste" 
31

 http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Documents/printvenlig-kort-nyt-12.pdf 
32

 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 19, ”Leverandørrisiko" 
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3.1.2    Økonomiske faktorer 
 
 
Udviklingen i valutakurserne har stor indflydelse på IC Companys indtjeningsmuligheder 

og resultat. IC Companys får produceret størstedelen af deres kollektioner i lande som 

Kina og Vietnam, der har økonomier, som læner sig op ad den amerikanske dollar. Til 

gengæld foregår ca. 95% af salget i Europa, hvor der, bortset fra de skandinaviske lande 

og Storbritanien, enten handles i EUR eller i valutaer som den danske, der følger euroen. 

Under globale økonomiske kriser rammes IC Companys hårdt, da USD ofte apprecierer, 

samtidig med at koncernens primære salgsvalutaer deprecierer. IC Companys afdækker 

deres valutaposition med valutaterminskontrakter på 15 måneders løbende basis.33  

 

En svag USD i forhold til EUR giver IC Companys en ekstra stor konkurrencemæssig 

fordel i forhold til de konkurrenter, der producerer på hjemmemarkedet eller på andre 

markeder, der følger euroen. 

 

USD-kursen har svinget en del i løbet af de seneste 5 år, men som det også fremgår af 

nedenstående kursudviklingstabel, er det nuværende niveau relativt højt. Denne udvikling 

har stor indflydelse på IC Companys indtjening. 

 

Figur 10: USD-kursens udvikling de seneste 5 år. 

 

Kilde: www.valutakurser.dk 

 

                                                 
33

 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 21, ”Finansielle risici, valutarisiko" 



 32 

Valutakursdannelsen på USD styres i store træk af udbuddet og efterspørgslen efter den 

USD. Enhver ændring i den amerikanske økonomi vil i princippet påvirke dollarkursen i 

større eller mindre grad, hvorfor det er svært at forudsige, om tendensen i kursudviklingen 

vil stige eller falde. 

 

En af de vigtigste faktorer der påvirker valutakursen, er renteniveauet. En stigende rente i 

USA vil tiltrække kapital fra udlandet i form af investeringer. Det vil få efterspørgslen efter 

USD til at stige, hvilket igen vil få valutakursen på USD til at stige. 

 

Det er svært at spå om kursens fremtidige udvikling, men på grund af USA's stigende 

arbejdsløshed og stigende underskud på betalingsbalancen, forventer jeg, at USD vil falde 

i nærmeste fremtid, i et forsøg på at få gang i den amerikanske økonomi.  

 

De kinesiske myndigheders fortsatte liberalisering af kapitalmarkederne i Kina, peger dog 

på at Kina i fremtiden vil få en mere flydende valuta, og dermed ikke være direkte påvirket 

af bevægelserne i den amerikanske økonomi. Det betyder, at IC Companys i fremtiden vil 

kunne betale sine kinesiske leverandører i CNY.34 Om dette er en fordel, vil tiden vise, 

men de seneste tal fra den kinesiske økonomi viser en afmatning af væksten i forhold til 

niveauet de seneste 10 år. I juni 2012 sænkede Kina renten 25bp, for første gang i tre år, 

som en reaktion på opbremsningen i væksten. Den globale økonomiske afmatning, har 

fået efterspørgslen efter kinesiske varer til at falde i både USA og Europa35, og dette kan 

være en medvirkende faktor til at presse Kinas eksportorienterede økonomi til at holde 

valutakursen i ro.  

 

Ser man på koncernens største salgsvalutaer, kan udviklingen i den svenske og norske 

krone have stor indflydelse på IC Companys indtjening. På nuværende tidspunkt er den 

norske og svenske krone på det stærkeste niveau i 10 år, og i løbet af det seneste år er 

SEK styrket ca. 11% og NOK styrket ca. 5% overfor den danske krone36. Denne udvikling 

har en positiv effekt på IC Companys resultat, da koncernens eksport til Sverige og Norge 

vil have en højere værdi omregnet til danske kroner. 

                                                 
34
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Den svenske økonomi er i stærk vækst, og steg 1,5% mere i første kvartal af 2012 

sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket også var langt mere end eksperterne 

havde forventet. Væksten i økonomien betyder, at svenskerne har fået flere penge mellem 

hænderne, som de gerne bruger på forbrugsgoder.37 Væksten i den svenske økonomi i 1. 

kvartal 2012 skyldtes primært en stigning i virksomhedernes investeringer, hvilket kan føre 

til nye arbejdspladser og øget forbrug. Ifølge Danske Markets, forventes renten i Sverige 

at falde i andet halvår af 2012, hvilket højst sandsynligt vil svække den svenske krone. 

Den norske økonomi har ligeledes vist positive tegn. Arbejdsløsheden er lav og fortsat 

faldende, og forbruget har været stigende. Den norske rente forventes dog, som følge af 

den fortsatte stærke indenlandske økonomi, at stige inden årsskiftet, hvilket teoretisk set 

bør styrke den norske krone yderligere.38 

 

Som vi har set gennem de seneste år, har konjunktursvingninger en vis effekt på IC 

Companys indtjening. Ved lavkonjunktur, som nu under den finansielle krise, er 

købekraften dalende. Modetøj kan betegnes som en luksusvare, men dækker dog også et 

nødvendigt behov for tøj på kroppen. IC Companys brands ligger primært i mid-price 

segmentet, hvilket gør, at disse produkter højst sandsynligt ikke vil blive fravalgt på 

samme måde som produkter fra high-price segmentet.  

 

Den økonomiske krise i Euro-zonen ser ud til at fortsætte lidt endnu, da specielt 

Grækenland, Spanien og Italien har store økonomiske problemer. De fleste europæiske 

banker er i første halvår af 2012 blevet ”down-graded” af de internationale rating bureauer, 

hvilket også er et tegn på mistillid på de finansielle markeder.  

 

Det forventes dog, at ECB vil sænke renten yderligere i løbet af 2012, for at få sat gang i 

den europæiske vækst. På nuværende tidspunkt lader det til, at Grækenland forbliver i 

euroen, så på længere sigt er der en anelse optimisme at spore. På kort sigt ser 

markedssituationen for IC Companys dog ikke ud til forbedres, da finansiel uro skaber 

usikkerhed hos forbrugerne. 
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3.1.3    Socio-kulturelle faktorer 
 
IC Companys produkter omfatter som sagt modetøj med differentierede målgrupper og 

designs. Kundernes forbrugsmønster indenfor modetøj kan svinge meget, alt efter om 

designet skaber en ny trend, eller om det ikke falder i forbrugernes smag. Det er derfor 

vigtigt for IC Companys, at kunderne kan identificere sig med det enkelte brand og på den 

måde skabe præference og loyalitet over for virksomhedens designs. Under normale 

omstændigheder, burde pre-order salget af de kommende kollektioner være en indikation 

af, om IC Companys er i stand til at forny sig og være med til at skabe de nye trends. 

Ordreoptaget for sommerkollektionen 2012 gik tilbage med 10%, og efterårskollektionen 

forventes afsluttet med en tilbagegang på 12%.39 Iflg. IC Companys skyldes denne 

nedgang engroskundernes reaktion på de svære markedsforhold, og dermed ikke at 

kollektionerne ikke falder i forbrugernes smag, hvilket jeg anser for værende sandsynligt. 

 

Et højere uddannelsesniveau i samfundet er vigtigt, hvis Danmark i fremtiden vil være 

konkurrencedygtige i den globaliserede verden. Da Danmark ikke, bortset fra beskedne 

oliefund, er begunstiget med råstoffer i undergrunden, må vi promovere os på anden vis. 

Det gør vi bedst ved at sælge os selv som et af verdens førende videnssamfund. Derfor 

vurderes det, at der i fremtiden bliver endnu større behov for en højtuddannet 

arbejdsstyrke. Højere uddannelse vil, alt andet lige, generelt betyde højere lønninger og 

dermed også flere penge til forbrug, hvilket vil være til gavn for IC Companys. 

 

En ændring i trends og livsstil kan også have en effekt på IC Companys indtjening. I den 

vestlige verden bliver vi konstant bombarderet med billeder fra en verden med krig, nød og 

naturkatastrofer. Det er min opfattelse, at mange forbrugere er villige til at betale lidt ekstra 

for en vare, hvis den støtter et godt formål, eller hvis producenten for eksempel er aktiv i 

bekæmpelse af børnearbejde eller miljøbelastning. 

 

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

består af et regelsæt, der har til formål at sørge for, at virksomheden agerer etisk 

forsvarligt og bidrager til en forbedring af arbejdsforholdene på de markeder, som 

virksomheden er repræsenteret på. Det betyder, at IC Companys stiller krav til sine 
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leverandører vedrørende menneskerettigheder, arbejdsforhold  (herunder nultolerance 

med hensyn til børnearbejde), dyrevelfærd, anti-korruption samt miljøbelastning i 

produktionen. Desuden støtter koncernen flere initiativer i produktionslandende med fokus 

på at skabe ordnede arbejdsforhold, samt for eksempel omlægning til økologisk 

bomuldsproduktion.40  

 

Disse værdier dækker alle over temaer, som er meget oppe i tiden, hvorfor IC Companys 

tilkendegivelse af selskabets politisk korrekte holdninger til ovenstående værdier vil kunne 

medvirke til øget goodwill fra kunder og andre interessegrupper. 

 

3.1.4    Teknologiske faktorer 
 

Den teknologiske udvikling har stor betydning for den måde der i dag kommunikeres og 

føres forretning på. På Business-to-business området tog IC Companys allerede 

internettet i brug tilbage før koncernens fusion.41 Med eBusiness kan en forhandler via 

internettet få direkte adgang til producentens varelager, og tjekke om den ønskede vare er 

tilgængelig.  

 

I Skandinavien og det øvrige Europa, hvor IC Companys produkter primært afsættes, går 

den teknologiske udvikling stærkt. Forbrugernes travle hverdag, og de teknologiske 

muligheder som internettet i dag tilbyder, skaber også ændringer i forbrugernes 

indkøbsmønstre. Shopping på internettet er steget eksplosivt de seneste år. Ifølge de 

seneste tal fra Eurostat, handlede 43% af europæerne på internettet i 2011. De lande der 

handler mest på nettet er Norge, Danmark, Storbritannien, Sverige og Holland. Disse 

lande udgør også IC Companys kernemarkeder. I Danmark er andelen af forbrugere der 

handler på nettet steget fra 55% til 70% det seneste år.42 
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 36 

Ifølge Danmarks Statistik er tøj, sports- og fritidsudstyr blandt de mest handlede produkter 

på internettet. I 2011 havde over halvdelen af de forbrugere der handlede på internettet i 

Danmark og EU købt varer i netop denne kategori.43 Dette er også ensbetydende med et 

kæmpe marked for IC Companys, som startede med e-commerce med brandsne InWear  

og Tiger of Sweden i slutningen af 2007. Herefter blev Peak Performance også lanceret. I 

efteråret 2009 indgik IC Companys en aftale med GSI Commerce Inc., som er en af 

verdens førende e-commerce partnere.44 I løbet af regnskabsåret 2010/11 kom yderligere 

fem brands med på  e-commerce (Matinique, Jackpot, Part Two, By Marlene Birger, og 

Soaked in Luxury). Efterfølgende er Cottonfield, Designers Remix og Saint Tropez også 

blevet lanceret på internethandelen. Ifølge årsrapporten for 2010/11 er omsætningen i e-

commerce segmentet øget betydeligt, og IC Companys vil fremover satse massivt på e-

commerceekspansion.45 Med ovenstående shopping statistik in mente, lyder det som en 

fornuftig og profitabel strategi. 

 

3.1.5    Sammenfatning PEST-analyse 
 

IC Companys produktion foregår hovedsageligt i Asien (primært Kina). Importrestriktioner 

eller nye toldbarrierer fra EU kan derfor have stor betydning for IC Companys indtjening. 

 

Krisen i Europa er langt fra overstået, og det kan mærkes på den hårde markedssituation, 

som hele branchen berøres af. Ydermere kan det også ses på de kommende kollektioners 

faldende pre-order salg. På det svenske og norske marked er der dog stor vækst i 

økonomien, hvilket er nogle af IC Companys største salgsmarkeder. 

 

USD kursens udvikling har stor betydning for IC Companys indtjening. Kursen har historisk 

set været meget volatil, og ligger nu på et relativt højt niveau sammenlignet med niveauet 

de seneste 5 år. Jeg forventer dog, at USD kursen vil falde i nærmeste fremtid grundet 

den negative udvikling i den amerikanske økonomi, hvilket isoleret set vil være positivt for 

IC Companys. 
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I den vestlige verden har forbrugerne en klar holdning til virksomhedernes sociale- og 

miljømæssige ansvarlighed. Dette har IC Companys imødekommet ved en lang række 

projekter, som blandt andet indebærer etiske restriktioner overfor leverandørerne og støtte 

til velgørende initiativer i produktionslandene. 

 

Samlet set forventer jeg, at udviklingen i de samfundsspecifikke forhold primært vil have 

en positiv effekt på IC Companys fremtidige indtjening. 

 

3.2 Branchemæssige forhold (Porter's five forces) 

For at klarlægge hvilke branchespecifikke forhold der har betydning for IC Companys, vil 

"Porter's five forces" model blive anvendt. Denne model er valgt, da den på overskuelig vis 

gennemgår de væsentligste faktorer til beskrivelse af konkurrenceintensiteten på 

markedet.  

 
Figur 11: Porters model til analyse af branchestruktur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

Kilde: Jens O. Elling m.fl., ”strategisk regnskabsanalyse”, Forlaget FSR, 1998, side 45 

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

modeproducenter. I den ene ende af skalaen findes Haute Couture segmentet, mens den 

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

hvor der hverken er fokus på brandidentitet eller design. Ingen af disse producenttyper 

anses som værende direkte konkurrenter til IC Companys. Derfor vil der i de følgende 

afsnit tages udgangspunkt i den del af branchen, der er sammenlignelig med IC 

Companys produkter, og som opererer på det europæiske marked. 
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3.2.1    Adgangsbarrierer 

 

Indtræden på et nyt marked eller i en ny branche kan være forbundet med vanskeligheder. 

For eksempel kræves der inden for visse brancher stor kapital til brug for investering i 

produktionsanlæg, og i andre brancher kan det være et must med specialiseret knowhow, 

for at kunne entrere den pågældende branche. I tøjbranchen er der overordnet set ikke de 

store adgangsbarrierer. I princippet kræves der ikke meget mere end nogle gode ideer til 

designs, en symaskine, og et salgslokale for at starte op i branchen, så kapitalkravene i 

opstartsfasen må karakteriseres som værende forholdsvis små.  

 

For at få succes i modebranchen kræves det dog, at man får etableret et brand der 

signalerer et image, som kunderne kan identificere sig med. Det kan være en 

langsommelig proces, og det kræver en del markedsføring at skille sig ud fra mængden. 

Desuden er man nødt til at lokalisere sig dér, hvor kunderne er. Det vil sige i byen, 

butikscentre, eller tætbefolkede områder. 

 

Modetøj er en yderst sæsonbetonet vare, der minimum skifter fire gange om året efter 

årstiderne. Derfor må pålidelige, loyale og rettidige leverandører være alfa og omega for at 

overleve i denne branche. Hvis en leverandør ikke leverer til den aftalte tid, kan en hel 

kollektion i værste fald gå tabt, da der eksempelvis ikke er så stor efterspørgsel efter 

dunjakker i marts måned. Desuden vil en sådan situation ikke være acceptabel i en 

branche, hvor grossisterne og detailleddet også er afhængige af at få de forudbestilte 

kollektionsvarer på hylderne til tiden. 

 

Alt efter om man befinder sig i low-, mid-, eller high-price segmentet, kan der være 

forskellige faktorer der spiller ind. Satses der f.eks på low-price segmentet, kan 

stordriftsfordele og mængderabatter have stor indflydelse på overlevelse i branchen. Dette 

konkurrenceparameter er der knap så meget fokus på i high-price segmentet, da kvalitet 

og brandidentitet primært er det som kundegruppen i dette segment efterspørger. 

 

Samlet set vurderes adgangsbarriererne som relativt små, da det ikke kræver et større 

produktionsapparat eller knowhow at starte op i branchen. Til gengæld er pålidelige  
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leverandører og et stærkt brand et krav for at forblive på markedet. 

 

3.2.2    Kundernes styrkeforhold 

 

IC Companys benytter sig som tidligere nævnt af flere salgskanaler, hvilket medfører 

forskellige kundetyper. 

 

Retailkunderne er lig med forbrugerne. I modebranchen kan denne kundegruppe generelt 

betegnes som værende meget illoyal. Hermed menes, at de færreste forbrugere sværger 

til ét enkelt brand, men køber ofte forskellige typer af designs og dermed brands. I dag er 

det også helt almindeligt at mikse dyrt design med billigt, og på den måde skabe sin egen 

stil. Derfor er det svært at kategorisere kunderne i prissegmenter, men for mange kunders 

vedkommende har et højt modeindhold en afgørende faktor. IC Companys kan i høj grad 

imødekomme kundernes omskiftelighed via virksomhedens multibrandstrategi. 

Brandporteføljen er veldiversificeret og appellerer dermed til en bred kundegruppe, både 

hvad angår pris og design. Dermed er koncernens moderisiko minimeret i forhold til 

konkurrenter med ét eller få brands. Jeg vurderer, at IC Companys styrkeposition overfor 

retailkunderne er middel, da IC Companys, på trods af de generelt illoyale kunder, har 

nogle etablerede og stærke brands. 

 

I engrossegmentet, som er IC Companys primære salgskanal, er kunderne lig med 

detailbutikkerne. Disse kunder kan betegnes som loyale kunder, men også kunder der 

stiller store krav til både hurtige og punktlige leverancer samt til produkternes mode-

indhold. Passer designs ikke ind i tidens trends, eller leveres kollektionerne for sent i 

forhold til sæsonen, kan det have fatale konsekvenser, og øge antallet af retur- og/eller 

overskudsvarer. De svære markedsbetingelser, som den økonomiske krise har forårsaget, 

er desuden en medvirkende faktor til, at salg i sæson er i vækst, og pre-order salget falder. 

 

I alle brancher gælder det, at store kunder i kraft af deres størrelse og salgspotentiale ofte 

vil kunne forhandle sig til bedre vilkår end små kunder. Desuden udgør store kunder også 

en større debitorrisiko, da der ofte vil være store udestående tilgodehavender. IC 

Companys har spredt sin risiko på mange mindre kunder (ca. 11.000 salgspunkter), og 
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ingen kunde står for mere end 3% af koncernens samlede engrosomsætning.46 Det 

betyder, at IC Companys ikke er afhængig af omsætning fra én eller få store kunder for at 

overleve, hvilket giver virksomheden en stærk position over for engroskunderne. Desuden 

er stærke brands også en medvirkende faktor til, at IC Companys styrkeposition overfor 

engroskunderne vurderes som værende høj, da stærke brands ofte efterspørges af 

slutforbrugerne. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes IC Companys styrkeposition overfor kunderne 

samlet set til over middel. 

 

3.2.3    Leverandørernes styrkeforhold47 

 

På produktionssiden satser IC Companys 100% på outsourcing. Koncernen har etableret 

uafhængige sourcingkontorer, i Kina, Hong Kong, Bangladesh, Vietnam, Indien og 

Rumænien. Disse kontorer konkurrerer indbyrdes om at finde de bedste kombinationer af 

pris og kvalitet hos eksterne leverandører. Dog står ingen leverandører for mere end 7% af 

den samlede produktion.  

 

IC Companys gør brug af knap 400 underleverandører fordelt på flere geografiske 

markeder primært i Asien med 87% (heraf 69% i Kina). Disse markeder er kendetegnet 

ved lave produktionsomkostninger og en stor arbejdsstyrke. Selvom det er kutyme i 

modebranchen, at outsource produktionen til netop disse markeder er der mange 

leverandører, der konkurrerer om at få kunderne. IC Companys vurderer løbende 

muligheden for nye leverandører på andre markeder. Det er med til at gøre produktionen 

fleksibel, og stiller IC Companys stærkt over for leverandørerne, da IC Companys ikke er 

afhængig af få store leverandører.  

 

Der er dog også ulemper forbundet med et stort antal leverandører, da det begrænser 

muligheden for løbende kontrol af produktionen. IC Companys har derfor i sinde at 

reducere antallet af leverandører og indgå tætte partnerskaber med udvalgte leverandører. 

Dette anses som en styrke, da koncernens mere end 30 års erfaring indenfor international 
                                                 
46

 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 20, ”Debitorrisiko (forhandlerrisiko)” 
47

 IC Companys' årsrapport 2010/11, side 19, ”Leverandørrisiko” 
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sourcing af produktionen, højst sandsynligt har medført nogle gode relationer i sourcing 

landende. Generelt vurderer jeg, at IC Companys styrkeposition overfor leverandørerne er 

stærk, da virksomheden benytter sig af flere forskellige leverandører, og da produktionen 

nemt og uden de store omkostninger kan flyttes i mellem de forskellige leverandører. 

 

 

3.2.4    Substitution 

 

I modebranchen er substitution en væsentlig faktor. Mange designere bliver inspireret af 

hinandens designs. Derfor er det ofte let for kunderne at finde et stykke tøj hos 

konkurrenten, der minder om noget, som IC Companys har produceret. Der er ligeledes 

mange modetøjsproducenter, der producerer og sælger tøj i samme kvalitets- og 

prissegment, som IC Companys brands befinder sig i, hvilket intensiverer konkurrencen og 

øger muligheden for substitution.  

 

Når der tales om modetøj, spiller fænomenet ”snobeffekt” imidlertid ind. For mange er det 

ikke helt ligegyldigt, hvilket mærke der er skrevet i nakken af tøjet. Ud over at der højst 

sandsynligt er en vis kvalitetsmæssig forskel på designprodukter frem for 

masseproduceret "supermarkedstøj", vil mange forbrugere gerne kunne identificere sig 

med det image, som et brand signalerer. De fleste vil formentlig ikke føle, at de udstråler 

det samme signal med ”Bilka-modellen” som med designer brandet, selvom de to designs 

kan minde om hinanden. På den anden side er der også en del forbrugere, som anser 

prisen for det primære parameter, og design og brand som det sekundære. Derfor er det 

vigtigt for modeproducenterne at være innovative og forny kollektionerne ofte, og dermed 

skabe nye trends som forbrugerne efterspørger, før eventuelle kopiprodukter når ud på 

markedet. 

 

Muligheden for substitution er generelt stor inden for tøjbranchen, hvis der rent basalt ses 

på muligheden for at dække behovet for tøj på kroppen, men da blandt andet brand-

identitet spiller en vigtig rolle for mange forbrugere, anses substitutionsmulighederne 

samlet set for værende middel for IC Companys produkter. 
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3.2.5    Konkurrenceintensiteten 

 
Modebranchen har generelt været præget af hård konkurrence blandt mange udbydere, 

der henvender sig til den samme kundegruppe på de samme markeder. Den hårde 

konkurrence er kun blevet mere intens efter den globale økonomiske recession, men har 

også skilt fårene fra bukkene. Det generelle billede viser, at det er de store virksomheder 

der overlever, og de små der må give op. Som eksempel her på, var der før krisen ca. 

1.200 modebrands i Danmark, dette antal er nu nede på 800.48 For at overleve i 

modebranchen er virksomhederne nødt til konstant at være på forkant med tidens trends 

og skabe unikke designs. Dette stiller store krav til IC Companys kreative folk, men det er 

en stor styrke, at IC Companys produktportefølje spænder bredt, og dermed appellerer til 

en bred kundegruppe. 

 

Desuden kræves det, at koncernen kan holde produktionsomkostningerne nede på et 

konkurrencedygtigt niveau sammenlignet med konkurrenterne. IC Companys har på 

produktionssiden komparative fordele i forhold til mindre konkurrenter, da de kan nyde 

godt af stordriftsfordele, ved at have flere brands som kan produceres ved samme 

leverandører. Det anses også som et stort plus, at IC Companys har formået at opdele 

sine brands i selvstændige enheder med hensyn til design, ledelse og markedsføring, men 

samtidig har centraliseret de tunge administrative opgaver, som er fælles for koncernen. 

 

IC Companys største og mest sammenlignelige konkurrenter er modevirksomhederne 

Bestseller, BTX Group, H&M samt Inditex Group. 

 

Bestseller er en familieejet dansk modekoncern der blev etableret tilbage i 1975. 

Koncernen er i dag den største modeudbyder i Europa. Koncernen omfatter 10 stærke 

brands. Her af kan blandt andet nævnes Jack & Jones, Vero Moda og Only. Bestseller 

råder over 2.800 butikker, hvoraf de 300 er lokaliseret i Danmark. Herudover forhandles 

koncernens brands i 12.000 eksterne multi-brand forretninger, som i alt er lokaliseret på 46 

markeder i henholdsvis Europa, Mellemøsten, Asien og Canada. (Bestseller har også et 

kinesisk søster selskab, som råder over 5.100 butikker fordelt i 300 kinesiske byer). 
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Årsregnskabet er ikke offentliggjort på selskabets hjemmeside, men udviklingen i 

omsætning og resultat i det seneste regnskabsår ser ud som følger: Omsætningen 

udgjorde 17,4 mia DKK, hvilket svarer til en stigning på 20% i forhold til året før, imens 

resultat før skat faldt 17%.49 Denne udvikling kan der være flere årsager til, men de hårde 

markedsvilkår har det seneste år tvunget selskaberne til at sælge varer til kampagnepriser, 

for at bevare markedsandele og tiltrække de tilbageholdende kunder. Bestsellers 

produkter befinder sig i både low- og mid-price segmentet. Det har desværre ikke været 

muligt at finde oplysninger om selskabets omsætning fordelt på markeder. 

 

H&M er en svensk modetøjsgigant der blev etableret i 1947. H&M's omsætning steg 1,5% 

i 2011 sammenlignet med året før, men bruttomarginen blev forværret med hele 2,5 

procent point og faldt fra knap 54% til godt 51%. Denne udvikling afspejler, at H&M's 

indtjening har været ramt af den seneste tids høje råvarepriser. H&M har 2.575 butikker 

lokaliseret i 44 lande, og omsatte i 2011 for ca. 105 mia. DKK.50 Som det også fremgår af 

nedenstående figur 12, er H&M's suverænt største enkelt marked Tyskland med 23% af 

omsætningen, men H&M er ligesom IC Companys, også stærkt repræsenteret i 

Skandinavien samt det øvrige Europa. Til forskel fra IC Companys befinder H&M sig dog 

primært i low-price segmentet, men har lanceret brandet COS, som prismæssigt er direkte 

konkurrent til IC Companys. 

 
Figur 12: H&M's omsætning fordelt på markeder i 2011 

23,07%7,52%

15,75%
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Øvrige Europa
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra H&M's årsrapport 
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 http://www.bestseller.com/About/Our-Company/Facts-and-figures 
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Inditex er en spansk modetøjskoncern, der udbyder 8 stærke brands. Heraf er Zara det 

markant største med en omsætningsandel på over 64% i 2011. Brandet Zara ligger 

prismæssigt tættere på H&M end IC Companys brands, og kan kategoriseres i den øvre 

del af low-price segmentet. Koncernen har nu 5.618 butikker fordelt på 82 markeder. Som 

det også fremgår af nedenstående figur 13, er koncernens største enkeltstående marked 

Spanien, men som de andre nævnte konkurrenter, er Europa klart det største afsætnings-

marked. Inditex omsætning steg 10,1% fra 2010 til 2011, men bruttomarginen forblev den 

samme på 59,3% i begge år.51 Inditex indtjening har ligeledes været ramt af de højere 

produktionsomkostninger og svære markedsvilkår.  

 

Figur 13: Inditex omsætning fordelt på markeder i 2011 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Inditex's årsrapport 

 

BTX Group er en dansk ejet modekoncern med 18 brands i porteføljen. Her af kan 

nævnes Brandtex, Fransa og Imitz. Koncernens produkter afsættes primært i Europa. 

Koncernens omsætning var på knap 2 mia. DKK i 2011, hvilket svarer til en stigning på 3% 

sammenlignet med året før, men bruttomarginen faldt marginalt i samme periode og 

forblev omkring 47%. Denne udvikling er et resultat af den Europæiske økonomiske krise, 

som specielt har ramt salget i Sydeuropa52. BTX Groups brands befinder sig både i low- 

og mid-price segmentet. Det har desværre ikke været muligt at finde oplysninger om 

selskabets omsætning fordelt på markeder.  

 

For at overskueliggøre de nævnte konkurrenters størrelse i forhold til IC Companys er 

omsætningstallene sammenholdt i nedenstående tabel: 
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Figur 14: Omsætning i mio. DKK i 2011 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra selskabernes årsrapporter 

 

Som det ses af ovenstående figur 14, er der en markant forskel på størrelsen mellem de 

tre danske virksomheder, og deres to store udenlandske konkurrenter. Dette betyder 

samtidig, at der er store markedsandele at erobre globalt set for de danske aktører, og 

ikke mindst for IC Companys. Denne teori understøttes af en opgørelse foretaget af Retail 

Institute Scandinavia. Ifølge opgørelsen er antallet af danske butikker i udlandet steget 

med 7% fra 2010 til 2011, hvilket er markant højere end tidligere vækstrater. Denne 

opgørelse dækker dog også andre brancher end modebranchen, men tre af de seks 

største danske butikskæder i udlandet er netop fra modebranchen med Bestseller som nr. 

1, Ecco sko som nr. 3, og IC Companys som nr. 6. Ifølge Dansk Erhverv forventes de 

danske virksomheders ekspansion i udlandet at fortsætte.53  

 

Samlet set vurderer jeg, at konkurrenceintensiteten i branchen er høj. De svære 

markedsvilkår kan ikke kun ses på regnskabstallene i IC Companys, men kan ligeledes 

aflæses hos konkurrenterne. IC Companys har en stærk diversificeret brandportefølje, 

som appellerer til en bred kundegruppe specielt i Skandinavien, hvor IC Companys også 

har sin primære afsætning og en stærk markedsposition. Derfor vurderer jeg, at IC 

Companys er godt rustet til at tage kampen op mod konkurrenterne, og har gode 

muligheder for at nå ud til en endnu bredere målgruppe og erobre markedsandele i resten 

af Europa, men også på nye vækstmarkeder såsom Kina og på længere sigt potentielt 

også USA. 

. 
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3.2.6    Sammenfatning af Porter's five forces 

 

IC Companys befinder sig i en branche og på et marked præget af høj konkurrence-

intensitet, og hvor adgangsbarriererne vurderes som relativt små. Til gengæld er gode 

relationer i branchen, et stærkt brand samt pålidelige leverandører noget der kræver tid og 

ressourcer at opbygge. 

 

IC Companys styrkeposition overfor kunderne vurderer jeg samlet set til over middel, på 

grund af nogle stærke brands samt en bred kundegruppe, hvor ingen kunder står for mere 

end 3% af koncernens omsætning. Heraf vurderes positionen overfor engroskunder som 

stærk, imens positionen overfor retailkunderne vurderes som middel. 

 

Generelt vurderer jeg IC Companys styrkeposition overfor leverandørerne som stærk, da 

produktionen nemt og uden de store omkostninger kan flyttes i mellem de mange 

forskellige leverandører. IC Companys er således ikke afhængige af få store leverandører. 

 

Substitutionsmulighederne vurderes samlet set for værende middel. Der er mange 

udbydere i branchen, specielt i low- og mid-price segmentet, men brandværdi og design 

spiller en stor rolle i branchen. 

 

3.3 Virksomhedsspecifikke forhold 

 

3.3.1    Markedsposition og udvikling 

 

Som ekstern analytiker er det interessant at få kortlagt, hvilket stadie i livscyklusen 

virksomhedens produkter befinder sig, samt hvor store markedsandele og potentielle 

vækstmuligheder virksomheden besidder. 

 

IC Companys designer som bekendt modetøj. Denne type produkt har i reglen en relativ 

kort livscyklus, da moden skifter op til flere gange om året. Der bliver konstant designet 

nye kollektioner, der bliver produceret, imens gamle kollektioner tages ud. Klassiske 

designs, såsom skjorter og habitter, har dog en lidt længere levetid end andre designs,  

men snittene ændres en anelse fra år til år.  
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På trods af at IC Companys brands henvender sig til forskellige kundegrupper, er 

produkttypen ”modetøj” dog ens for alle 11 brands, hvorfor IC Companys brands vil blive 

behandlet som ét i den efterfølgende beskrivelse af markedspositionen. 

 

IC Companys produkters placering i livscyklussen, samt den relative markedsandel, er 

illustreret ved hjælp af Boston-modellen (BCG-matrixen). Denne model er valgt, da den 

netop fokuserer på produktlivscyklussen for den totale produktportefølje frem for at kigge 

på produkterne enkeltvist. Desuden giver modellen overblik over virksomhedens relative 

markedsandel samt mulige vækstpotentiale.  

 

  Figur 15: BCG-matrixen      

  Stjerner   Spørgsmålstegn   
 

Høj Vækst       Udviklingsvirksomhed   
  Selvfinansierende     Likvditetsforbruger     

  Middel risiko     Ekstrem høj risiko     

  Stort afkast     Lavt afkast     
 

Markeds- 
vækst 

 

Bør opretholde omkostningseffektiviteten Ikke omkostningseffektiv   

Malkekøer Hunde 
 

 Moden virksomhed     Moden virksomhed     

  Genererer nettolikviditet   Skal generere nettolikviditet   

  Lav risiko       Middel risiko     
 Stort afkast     Lavt afkast     

Lav Omkostningseffektiv     Sandsynligvis Ikke omkostningseffektiv 

  

 

Høj 
 

 

Relativ markedsandel 
 

Lav 

  Kilde: Elling, Jens O. og Sørensen, Ole, "regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang", side 54 

 

Globalt set er modebranchen præget af et marked med relativt få store og enormt mange 

små producenter, men ingen af en dominerende markedsledende størrelse. Dog må IC 

Companys relative markedsandel som koncern betegnes som større end mange enkelte 

brands, og markedsandelen er derfor større end middel. Denne vurdering understøttes 

også af årsrapporten for 2010/11, hvor det er angivet, at IC Companys er markedsledende  

i Norden, som også er virksomhedens største afsætningsmarked. 
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10 af koncernens 11 brands havde vækst i omsætningen i det seneste regnskabsår, og 

desuden befinder IC Companys produkter sig på vækstmarkeder, jf. afsnit 2.4, hvor det er 

beskrevet, at IC Companys ekspanderer i blandt andet Kina, der må betegnes som et af 

verdens største vækstmarkeder. 

 

På baggrund af ovenstående argumenter, er IC Companys produktportefølje placeret i den 

lave ende af stjerner. Placeringen er ligeledes illustreret i ovenstående figur 15. 

 

3.3.2    Vækststrategi54 

 

I det seneste regnskabsår har koncernen implementeret en ny strategi, der har til formål at 

skabe øget ansvarlighed, transparens, eksekveringskraft samt fleksibilitet. Strategien 

bygger som udgangspunkt på, at have en fokuseret porteføljestrategi med stærke 

selvstændige brands, der supporteres af en fælles effektiv serviceplatform. 

 

Det er en del af koncernens strategi at skabe vækst på både eksisterende og nye 

markeder. Vækststrategien er dog individuel for hvert brand, afhængigt af hvilken 

markedsposition det enkelte brand besidder, og hvilken vision ledelsen for det enkelte 

brand har mv. I nedenstående figur 16 er vækststrategien pr. brand kort skitseret: 

 

Figur 16: Vækststrategi pr. brand 

Brand Vækststrategi 

Jackpot Øget udbredelse på eksisterende markeder 

InWear Øget udbredelse på eksisterende markeder  

Matinique Øget udbredelse på eksisterende markeder 

Cottonfield Øget udbredelse på eksisterende markeder 

Part Two Øget udbredelse på både eksisterende og nye internationale markeder 

Peak Performance Øget internationalisering primært på det Europæiske marked 

Saint Tropez Øget udbredelse på eksisterende markeder  

Soaked in Luxury Øget udbredelse på eksisterende markeder 

Designers Remix Øget internationalisering 

Tiger of Sweden Øget udbredelse på det nordeuropæiske marked 

By Malene Birger Øget internationalisering  
Kilde:Egen tilvirkning på baggrund af data fra IC Companys årsrapport 2010/11, side 28-39 
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Som en del af koncernens multibrandstrategi, har ledelsen for hvert brand som 

hovedfokusområde at skabe vækst, stærke brands, holde omkostningerne nede, samt 

prioritere investeringer efter rentabiliteten. 

 

Desuden vil der som en del af koncernstrategien blive fokuseret på optimering af 

forretningsgange og værdikæde. Denne del af strategien bygger på en mere fokuseret 

kollektionsudvikling med optimeret produktmiks samt færre men tættere leverandøraftaler. 

 

Øget kontrol med distributionen samt fokus på medarbejderudvikling er to yderligere 

fokusområder, som ifølge den nye koncernstrategi skal bidrage til fremtidig vækst. 

 

Som markedssituationen ser ud i dag, er det min vurdering, at der ikke vil være store 

vækst rater i branchen de næste par år, men ovenstående tiltag vil uden tvivl bidrage 

positivt til IC Companys fremtidige indtjening.  

 

3.3.3    Sammenfatning intern analyse 

 

IC Companys overordnede strategi bygger på 11 selvstændige brands, der styres af egne 

ledelser, men med en fælles administrativ platform og fælles overordnede mål, som blandt 

andet vækst, omkostningsminimering, kontrol med distributionen og medarbejderudvikling. 

 

Koncernens produktportefølje anses samlet set som havende en relativ høj markedsandel 

på de markeder, hvor de primært opererer. Desuden er produkterne repræsenteret på nye 

vækstmarkeder såsom Kina, så mulighed for erobring af yderligere markedsandele på 

vækstmarkederne vurderes at være tilstede.  

 

Samlet set vurderer jeg, at koncernens strategi kan bidrage til fremtidig vækst og 

indtjeningsmaksimering. 
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3.4 SWOT-analyse 

IC Companys styrkeprofil vil blive analyseret på baggrund af en SWOT-analyse, der giver 

et struktureret overblik over virksomhedens interne styrker og svagheder samt eksterne 

muligheder og trusler. Modellen er fundet velegnet, da den giver et helhedsindtryk af 

virksomhedens strategiske position, og opsummerer de vigtigste punkter i den foregående  

strategiske analyse. 

 

Figur 17: Styrkeprofilanalyse (SWOT) 

Interne forhold 

Stærke sider (S) Svage sider (W) 

   Stærke og selvstændige brands 
 

   Differentieret målgruppe til produkterne 
 

   Tabsgivende forretninger solgt fra 
 

   Stor kundegruppe 
 

   Flere mulige leverandører 
 

   Klar strategi fra ledelsen  
 

   Relative store markedsandele på de   
     primære markeder, og repræsenteret på  
     vækstmarkeder 
 

   Fokus på etisk og politisk korrekthed 
 

   Stor brancheerfaring i ledelsen  
     både nationalt og internationalt 
 

   Flere typer af salgskanaler 

   Begrænset kendskab til IC Companys 
     produkter udenfor Europa 
 

   Afhængig af rettidige leverancer  
     af kollektioner 
 

   Relativ substituerbare produkter  
     (generelt for branchen) 
 

   Faldende pre-order salg af nye  
     kollektioner 
 

Eksterne forhold 

Muligheder (O) Trusler (T) 

   Repræsenteret og ekspanderer  
     på vækstmarkeder såsom Kina  
     og Rusland 
 

   Voksende e-commerce salg 
 

  Større salgspotentiale når den  
    økonomiske situation i Europa forbedres 
 

  Vækst på det svenske og norske marked, som 
    er blandt de primære markeder der opereres i  
 

  Faldende USD-kurs 

   Relativ lave adgangsbarrierer 
 

   Høj konkurrenceintensitet i branchen  
 

   Fortsat økonomisk recession, og  
    dermed hårde markedsvilkår 
 

   Stigning i renten, som vil medføre  
     lavere forbrug på kortsigt 
 

   Evt. nye antidumpingafgifter eller  
     importrestriktioner på varer fra  
     eksempelvis Kina 
 

   Stigende lønninger i produktions- 
     landene 
 

   Negativ omtale i medierne 

Kilde: Elling, Jens O. og Sørensen, Ole, "regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang", side 63 
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3.5 Sammenfatning strategisk analyse 

På baggrund af ovenstående SWOT-analyse vil der afslutningsvis blive givet en samlet 

vurdering af de fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder for IC Companys. 

 

Samlet set er det min vurdering, at IC Companys i et vist omfang er følsom over for 

ændringer i omverdenen. Samtidig mener jeg, at virksomheden befinder sig i en relativt 

stærk konkurrencemæssig position indenfor branchen, som ellers er kendetegnet ved hård 

konkurrence med mange konkurrenter, illoyale kunder, samt let substituerbare produkter. 

Dette baserer jeg blandt andet på, at IC Companys har oparbejdet 11 stærke brands, der 

er i vækst, og allerede er repræsenteret, og ekspanderer, på nye vækstmarkeder såsom 

Kina. 

 

IC Companys gør brug af flere typer salgskanaler. Alle produkterne i porteføljen anvender 

nu e-commerce, som er en salgskanal i stærk vækst. Dette medfører, at produkterne når 

ud til en endnu bredere kundegruppe både nationalt og internationalt. 

 

Koncernens pre-order salg har generelt været faldende igennem de seneste kollektioner. 

Forårskollektionen 2012 faldt med 4%, sommerkollektionen 2012 faldt med 10%, og 

efterårskollektionen 2012 forventes, ifølge årsrapporten for 2010/11, at falde med 12% 

sammenlignet med samme sæson året før. Denne trend anser jeg dog ikke for at være 

engroskundernes manglende tillid til IC Companys, men derimod en reaktion på den 

generelle markedssituation, hvor pre-order salget i stigende grad erstattes af salg i sæson, 

for at mindske restlagrene i butikkerne. 

 

Udviklingen i USD-kursen, anser jeg som den største trussel fra omverdenen.  Dette 

vurderes på baggrund af det faktum, at en eventuel stigning i USD-kursen vil forøge  

omkostningsniveauet, idet hovedparten af produktionen foregår i lande, hvis valutakurs 

følger USD. Denne trussel anser jeg dog ikke som værende stor på nuværende tidspunkt, 

da udviklingen i den amerikanske økonomi peger på en svækkelse af USD i forhold til 

EUR.  
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Jeg vurderer, at IC Companys står relativt stærkt i forhold til såvel kunder som 

leverandører, idet selskabet ikke er afhængige af få store kunder eller leverandører. 

 

IC Companys har valgt åbent at tilkendegive sine ”politisk korrekte” holdninger til etiske 

problemstillinger såsom børnearbejde og miljøbelastning i produktionen, og stiller derfor 

krav til sine leverandører indenfor disse områder. Dette ses som en styrke, da det i sidste 

ende kan føre til øget goodwill hos kunderne. 

 

Det er min vurdering, at der er konsistens mellem ledelsens målsætning om vækst og den 

position, som selskabets produkter befinder sig i, da produktporteføljen samlet set anses 

som vækstskabende. 

 

Ovenstående vurdering vil blive anvendt ved budgettering af koncernens fremtidige 

indtjeningspotentiale, og vil dermed være en medvirkende faktor for den endelige 

værdiansættelse. 
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4 Regnskabsanalyse 

I nedenstående regnskabsanalyse omfattende rentabilitet, risiko, soliditet samt vækst, vil 

den økonomiske udviklingstendens hos IC Companys blive klarlagt. Denne analyse vil 

sammen med den strategiske analyse tjene som input til den senere budgettering og 

værdiansættelse. 

 

Analyseperioden er sat til fem år gældende for de fem seneste årsrapporter fra 2006/07 til 

2010/11. Analyseperioden er sat til fem år, da det vurderes, at det som minimum kræver 

fem år for at kunne identificere trends i nøgletallenes udvikling. Omvendt vil en længere 

analyseperiode ikke give mening, da IC Companys dels har været igennem en del 

restruktureringer de senere år, og den globale økonomiske situation generelt har sat sit 

præg på konkurrenceintensiteten i branchen, og dermed påvirket indtjeningspotentialet og 

væksten markant. 

 

IC Companys har aflagt regnskab efter IFRS igennem hele analyseperioden. Ændring i 

regnskabspraksis har ifølge årsrapporterne ikke påvirket det regnskabsmæssige resultat, 

men har udelukkende haft præsentationsmæssig betydning. Tallene for 2009/2010 og 

2007/2008 er tilrettet i sammenligningstallene i årsrapporten for 2010/2011 og 2008/2009, 

hvorfor tallene for disse år kan findes der. 

 

4.1 Reformulering af regnskaber 

 

For at opnå sammenlignelighed i regnskabstallene er engangsposter blevet elimineret. I 

femårsoversigten i årsrapporten for 2010/11 er "EBITDA korrigeret for engangsposter" 

opgivet. Det har ikke været muligt, at identificere præcis hvilke poster der er korrigeret for, 

men jeg antager, at alle væsentlige poster som kan påvirke sammenligneligheden er 

korrigeret i disse tal, hvorfor disse korrektioner er medtaget i resultatopgørelsen i bilag 2.  
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4.2 Rentabilitetsanalyse 

 

Begrebet rentabilitet er et udtryk for virksomhedens evne til at generere overskud af den 

investerede kapital. IC Companys rentabilitet vil blive analyseret med udgangspunkt i Du 

Pont Pyramiden som er illustreret i nedenstående figur 18.  

 

         Figur 18: Nøgletal til brug for rentabilitetsanalyse 
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Afkastningsgraden 
(AG) 

  

       

         

       
Aktivernes 

omsætningshastighed 
(AOH) 

         

         

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

 
 

EKF er et udtryk for forrentningen af den af ejerne indskudte kapital (egenkapital). Til 

forskel fra AG medregner EKF de finansielle poster samt skat af årets resultat, og måler 

rentabiliteten ud fra en ejersynsvinkel.  

 

AG er defineret som virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital, der er 

investeret i virksomhedens drift, og måler rentabiliteten uafhængigt af virksomhedens 

kapitalstruktur. AG kan dekomponeres i to underelementer: OG og AOH, hvorfor disse to 

nøgletal er beregnet til underbygning af udviklingen i AG. OG er et udtryk for, hvor stor en 

del af omsætningen der bliver til overskud (resultat af primær drift), og AOH er et udtryk for 

forholdet mellem virksomhedens aktivitet (udtrykt ved omsætningen) og de ressourcer 

(udtrykt ved aktiverne), der er investeret for at skabe aktiviteten.  
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Figur 19: Beregnede nøgletal til brug for rentabilitetsanalysen 

Beregnede nøgletal 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Afkastningsgrad (AG) 34,17% 28,59% 25,72% 34,81% 33,30% 

Overskudsgrad (OG) 8,90% 8,31% 7,65% 10,42% 10,20% 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 3,84 3,44 3,36 3,34 3,26 

Rentemarginal 31,49% 25,23% 19,35% 29,21% 28,77% 

Finansiel gearing 0,42 0,33 1,05 1,35 0,98 

Egenkapitalens forretning (EKF) 36,82% 38,81% 45,63% 50,76% 42,33% 
 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af regnskabstal og formler jf. bilag 5, 7 og 8. 

 

Som det fremgår af ovenstående figur 19, er AG steget i analyseperiodens seneste to år 

fra 25,72% til 34,17%. AG er i 2010/11 på niveau med 2007/08 før finanskrisen for alvor 

satte sit præg på branchen, så tendensen ser ud til at gå den rette vej. 

 

Udviklingen i AG er primært påvirket af udviklingen i OG, idet AOH har ligget nogenlunde 

stabil i hele analyseperioden (3,26 – 3,84). OG var stort set konstant i de to første analyse 

år, faldt derefter med næsten tre procent point i 2008/09, men har herefter i analyse-

periodens to seneste regnskabsår været svagt stigende på trods af de svære 

markedsvilkår.  

 

Den økonomiske recession er tydeligt afspejlet i udviklingen i OG, som faldt markant fra 

2007/08 til 2008/09. Denne udvikling er dels et resultat af IC Companys manglende evne, 

på daværende tidspunkt, til at få tilpasset koncernen de svære markedsvilkår, samt de 

stigende råvarepriser som hele branchen er ramt af. I 2009 blev omkostningsminimering et 

hovedfokusområde for IC Companys, der blandt andet medførte en reduktion af 

medarbejderstaben samt afvikling af tabsgivende salgsaktiviteter. Disse tiltag har vist sig 

at have en positiv effekt på OG, som i analyseperiodens seneste to år er steget, på trods 

af den øgede konkurrenceintensitet 

samt en forholdsvis høj USD kurs.  

 

Udviklingen i EKF har, bortset fra det andet analyse år, været faldende i analyseperioden, 

og følger i store træk udviklingen i AG. EKF er dog også påvirket af udviklingen i den 

finansielle gearing, som er faldet markant i de to seneste analyse år fra 1,05 i 2008/2009 til 

0,42 i 2010/2011. Udviklingen i den finansielle gearing er et resultat af koncernens strategi 
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om nedbringelse af den kortfristede gæld, som i regnskabsåret 2008/09 oversteg niveauet 

på 400 mio DKK, som koncernens strategi foreskriver.  

På trods af at EKF generelt er faldet igennem analyseperioden, må de 36,82% i det 

seneste analyse år anses for værende et tilfredsstillende niveau sammenlignet med en 

alternativ investering i for eksempel statsobligationer med en forrentning på ca. 1%55 og 

investors afkastkrav på 9,92%56. EKF på 36,82% sammenlignet med AG på 34,17% i 

2010/11 indikerer, at IC Companys tjener penge på aktiver finansieret med 

fremmedkapital. Det ses også ved, at den gennemsnitlige lånerente på 2,69% - 6,37%, jf. 

bilag 8, er markant lavere end AG på ca. 34%. 

 

Det er min vurdering, at både AG og EKF ligger på et attraktivt niveau sammenlignet med  

alternative investeringsmuligheder. Trenden i analyseperioden har været svingende for  

AG, men har vist en positiv udvikling i analyseperiodens seneste regnskabsår.  

 

                                                 
55

 3% Danske Stat INK St. lån 2021 = effektiv rente på 1,03 % d. 25/7-2012 Kilde: www.nasdaqomxnordic.com/obligationer/danmark   
56

 Ejernes afkastkrav er beregnet i afsnit 7.2.1 
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4.2.1    Risikoanalyse 

 

Risikoen for variabilitet i den forventede indtjening er et vigtigt element i IC Companys 

samlede risikoanalyse. Investorer må normalt klassificeres som værende risikoaverse, og 

forventer dermed, at blive kompenseret med en højere risikopræmie (i form af højere 

afkast) i tilfælde af øget risiko. Investors risiko øges både ved udsving i afkastet og ved en 

højere gældsandel. 

 

IC Companys samlede risiko kan udtrykkes som totalen af den driftsmæssige- og den 

finansielle risiko.57 Den driftsmæssige risiko udtrykker variansen på afkastningsgraden, 

hvorimod den finansielle risiko udtrykkes ved gældsandelen. 

 

4.2.2    Driftsmæssig risiko 

 

Den driftsmæssige risiko udgøres af den branchemæssige risiko samt risikoen i IC 

Companys omkostningsstruktur.  

 

Brancherisikoen vurderer jeg til middel, da der er relativt mange udbydere om den samme 

kundemængde, og produkterne fra de forskellige producenter basalt set substituerer 

hinanden. Som vi har set igennem finanskrisen kan branchen i nogen grad kategoriseres 

som værende konjunkturfølsom. Dog har forbrugerne uanset økonomisk lavkonjunktur 

altid et behov for tøj på kroppen. IC Companys er en af de større spillere i branchen med 

veletablerede brands, og jeg vurderer derfor, at koncernen har en lavere risikoprofil end de 

små konkurrenter. 

 

Det har ikke været muligt at udlede omkostningsstrukturen på baggrund af 

årsregnskaberne, da det ikke oplyses, hvor stor en del af omkostningerne der er 

henholdsvis faste og variable. Som surrogat herfor er forholdet mellem de materielle 

anlægsaktiver og aktivsummen anvendt som grundlag for omkostningsstrukturen.58 Denne 

teori er baseret på, at kapitalintensive virksomheder der har bundet en stor andel af 

                                                 
57

 Jens O. Elling m.fl., ”Strategisk regnskabsanalyse”, 1. udgave, 1. oplag 1998, Forlaget FSR, side 107 
58

 Jens O. Elling m.fl., ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, 1. udgave, 1. oplag 2003, Gads Forlag, side 114 
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likviderne i produktionsanlæg og bygninger, har en stor andel af faste omkostninger i form 

af afskrivninger, og dermed har en høj omkostningsrisiko.59  

 

IC Companys materielle anlægsaktiver har i analyseperioden udgjort ca. 21% af de 

samlede aktiver, hvilket indikerer, at de faste omkostninger udgør en relativ lille andel af 

de samlede omkostninger. Hovedparten af omkostningerne kan derfor tilskrives de 

variable omkostninger, som hænger fint sammen med, at IC Companys har outsourcet 

produktionen 100%, og derfor ikke har bundet penge i store produktionsanlæg. Det 

betyder, at IC Companys driftsmæssige risiko, som kan henføres til omkostnings-

strukturen, vurderes som relativt lav, hvilket giver en samlet driftsmæssig risiko lidt under 

middel. 

 

4.2.3    Finansiel risiko 

IC Companys finansielle risiko kan udtrykkes ved den finansielle gearing, der viser 

forholdet mellem gælden og egenkapitalen samt spredningen i rentemarginalen, som er et 

udtryk for forskellen mellem AG og den gennemsnitlige lånerente. 

 

Niveauet på renterisikoen afhænger primært af om virksomhedens gæld er fast- eller 

variabelt forrentet. IC Companys havde pr. 30. juni 2011 ét langfristet variabelt forrentet 

realkreditlån i DKK (140 mio.), som er swappet til fast rente på 1,73% p.a. et år frem. 

Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter (DKK 143,5 mio.) bestod pr. samme dato 

af både danske og udenlandske variabelt forrentede kassekreditter med en gennemsnitlig 

rente på 2,99% p.a., primært i DKK, SEK og EUR (62%).60 Den høje andel af variabelt 

forrentet gæld udgør i sig selv en risiko, da en eventuel stigning i renten på 1% pt. vil øge 

de finansielle omkostninger med DKK 2,4 mio.61 Renten forventes dog ikke at stige på kort 

sigt grundet den globale økonomiske afmatning, så pt. vurderer jeg renterisikoen som 

relativ lav.  

 

                                                 
59

 Jens O. Elling m.fl., ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, 1. udgave, 1. oplag 2003, Gads Forlag, side 129 
60

 IC Companys årsrapport 2010/11, note 21+22, side 82 
61

 IC Companys årsrapport 2010/11, "Renterisiko", side 86 
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Da 75% af koncernens kortfristede gæld pr. 30. juni 2011 var optaget i andre valutaer end 

DKK, er valutarisiko et andet risikoelement som bør vurderes. Koncernen afdækker dog 

valutaeksponeringen med terminsforretninger og/eller optioner for en 15 måneders 

periode. Dermed anses valutarisikoen for relativ lav, da kursen ved afdækningen kan 

reguleres i salgspriserne 15 måneder frem. 

 

Figur 20: Udvikling i finansiel gearing 

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Finansiel gearing 0,42 0,33 1,05 1,35 0,98 

Gældsandel 7,85% 7,71% 23,85% 19,04% 8,82% 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af regnskabstal og formler jf. bilag 5, 7 og 8. 

 

Som det fremgår af figur 20, har IC Companys finansielle gearing generelt været faldende 

gennem analyseperioden. Mest markant er udviklingen fra 2008/09 til 2009/10, hvor 

gearingen faldt fra 1,05 til 0,33. Denne udvikling skyldtes primært en nedbringelse af 

koncernens kortfristede gæld, og som følge heraf en lavere gældsandel. 

  

IC Companys besidder endvidere uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 630 mio. pr. 30. juni 

2011. Den udnyttede del udgjorde samme dato DKK 536 mio., hvilket giver IC Companys 

tilstrækkelige kreditmuligheder til at modstå dårlige tider. 

 

På baggrund af den i figur 20 beregnede udvikling i den finansielle gearing samt et fortsat 

forventet positivt driftsresultat vurderer jeg, at IC Companys finansielle risiko er relativ lav. 

 

4.2.4    Soliditet 

 

En virksomheds soliditet afspejler egenkapitalens evne til at absorbere eventuelle år med 

underskud. Soliditeten udtrykkes i procent ved soliditetsgraden, der viser, hvor mange 

procent af aktiverne der kan gå tabt, før kreditorerne lider tab.62 

                                                 
62

 Søren Holm-Rasmussen m.fl., ”Erhvervsøkonomi til Akademiuddannelserne”, 1. udgave, 1. oplag 2003, Systime, 

side 385 
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  Figur 21: Udvikling i soliditetsgraden         

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Egenkapitalandel (soliditetsgrad)

Egenkapitalandel
(soliditetsgrad)

 

  Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af regnskabstal og formler jf. bilag 5, 7 og 8. 

 

Som det fremgår af figur 21, har soliditetsgraden været faldende i de to første analyseår, 

hvilket afspejler de svære markedsforhold, da finanskrisen var på sit højeste. Herefter har 

tendensen generelt været stigende. Ved udgangen af det seneste regnskabsår 2010/11 

havde IC Companys en soliditetsgrad på 92,15%, hvilket er meget højt. Den høje 

soliditetsgrad/egenkapitalandel er ligeledes et resultat af ledelsens ambition om, at 

nettobankgælden skal nedbringes til nul. Jeg vurderer dermed, at IC Companys soliditet er 

tilstrækkelig høj til, at virksomheden kan imødegå eventuelle tab i de kommende år. 

 

4.2.5    Vækstanalyse 

 

Vækstpotentialet afhænger delvist af de produkt- og markedsmæssige vækstmuligheder, 

men også af IC Companys evne til at finansiere væksten. 

  

I den strategiske analyse (afsnit 3.1 til 3.4) er de produkt- og markedsmæssige 

vækstmuligheder blevet belyst. Dette afsnit vil derfor fokusere på finansiering af væksten. 

 

IC Companys kapitalstruktur er overvejende egenkapitalfinansieret, og koncernen har et 

mål om at nedbringe den nettorentebærende gæld til 0.63 Jeg finder det derfor interessant 

at kigge på nøgletallet for den selvfinansierede vækst. 
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 IC Companys årsrapport 2010/11, side 9 
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Figur 22: Den selvfinansierede vækst 

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Selvfinansierede vækst
64

 26,9% 27,7% 45,6% 38,1% 30,1% 
Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Igennem hele analyseperioden har den selvfinansierede vækst ligget på minimum 26,9%, 

hvilket jeg vurderer at være en tilfredsstillende vækst, der primært genereres via 

selskabets drift. Dog skal det bemærkes, at trenden har været faldende igennem de to 

seneste analyseår. 

 

Jeg antager dog, at IC Companys vækstpotentiale, specielt i Asien, vil skabe en positiv 

udvikling i dette nøgletal på længere sigt, da jeg forventer at væksten vil give et positivt 

afkast på bundlinien. 

 

4.3 Sammenfatning af regnskabsanalyse 

 
Nøgletallenes udvikling har været svingende i analyseperioden, men viser dog 

hovedsagelig en positiv tendens i analyseperiodens seneste regnskabsår.  

 

Rentabiliteten ligger på et attraktivt niveau sammenlignet med alternative 

investeringsmuligheder.  

 

Risikoniveauet vurderes som lidt under middel, og soliditeten samt likviditeten vurderes 

som tilstrækkelig høj til at kunne modstå dårlige tider. 

 

Dette indikerer, at der er et vækstpotentiale i IC Companys, som for eksempel kan 

udnyttes ved at øge den finansielle gearing. Dette eksempel forudsætter dog, at 

udlånsrenten forbliver på et lavere niveau end AG. Med de historisk lave udlånsrenter der i 

dag er på markedet, vil denne forudsætning dog med høj sandsynlighed holde flere år 

frem. 
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 Den selvfinansierede vækst er defineret som EKF*(resultat efter udbytte/resultat før udbytte) 
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Indtjeningen har de seneste år været hårdt presset som følge af de svære markedsvilkår, 

med høj konkurrenceintensitet, høje råvarepriser, og en relativ høj USD kurs. På trods af 

de svære markedsforhold, har IC Companys formået at skabe positive resultater. Dette er 

lykkedes ved at tilpasse koncernen til markedet ved blandt andet at minimere 

omkostningerne, omstrukturere medarbejderstaben, afvikle tabsgivende salgsaktiviteter 

samt forbedre udnyttelsen af stordriftsfordelene på indkøbssiden. 

 

Samlet set kan det konkluderes, at IC Companys økonomiske udvikling viser, at selskabet 

har en sund økonomi og dermed også et solidt grundlag for at forvente en stigende 

indtjening i de kommende år, hvor markedet forhåbentligt normaliserer sig. 
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5 Pengestrømme fra driften 
 
Pengestrømsanalyser er et af de bedste redskaber til at analysere en virksomheds 

likviditet. Med pengestrømsanalysen vises værditilvæksten, når den realiseres i 

pengestrømme, i modsætning til det regnskabsmæssige overskud, der er et udtryk for 

værditilvæksten, når den skabes.65 

 

IC Companys har i koncernregnskaberne 2006/07 til 2010/11 opstillet 

pengestrømsopgørelser efter den indirekte metode – afstemningsmodellen. IC Companys 

tager udgangspunkt i resultat af primær drift, og korrigerer derefter for kalkulatoriske 

poster, der ikke har påvirket nettobetalingsstrømmene. 

 

IC Companys pengestrømme fra driften har gennem den femårige analyseperiode 

genereret positive pengestrømme, der dog har været svingende i analyseperioden fra 

179,7 mio. kr. i 2010/11 til 424,4 mio. kr. i 2009/10 jf. bilag 6. 

 

Nettopengestrømmene fra driften benyttes ofte til vurdering af overskuddets kvalitet, da 

sammenholdelse af årets resultat med pengestrømme fra driften kan indikere, hvor tæt 

overskuddet er på at blive realiseret i nettobetalinger. Jo kortere afstanden er, desto 

højere er indtjeningens kvalitet.66 

 

Figur 23: Sammenholdelse af pengestrømme med regnskabsmæssigt resultat 

  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Pengestrømme fra driften 179,7 424,4 335,1 340,1 291,2 

Regnskabsmæssigt resultat  274,3 243,8 224,2 264,0 242,6 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af regnskabstal jf. bilag 2 og 6. 

 

Som det fremgår af tallene i figur 23, overstiger pengestrømmene fra driften det 

regnskabsmæssige resultat i analyseperiodens første fire år. Årsagen hertil er, at der i 

regnskabet benyttes kalkulatoriske poster såsom afskrivninger, skat, hensættelser og 

urealiserede gevinster/tab mv. 
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I regnskabsåret 2010/11 er forskellen mellem pengestrømmene fra driften og årets resultat 

-94,6 mio. kr. Denne forskel kan forklares ved udviklingen i driftskapitalen, som primært er 

påvirket af store stigninger i varelageret. Den negative udvikling kan tilskrives kundernes 

fortsatte skepsis til den økonomiske situation, og heraf vigende købelyst, samt det varme 

vintervejr, som gav et skuffende salg af vinterkollektionen.  

 

Samlet set vurderer jeg, at selskabets regnskabsmæssige positive resultater ikke primært 

er genereret via regnskabsmæssige kalkulatoriske poster, hvilket tyder på en god kvalitet i 

indtjeningen. 
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6 Budgettering 

En virksomheds eksakte værdi kan i teorien opgøres ved at tilbagediskontere 

virksomhedens totale fremtidige pengestrømme. Dette er dog ikke muligt i praksis, hvorfor 

budgetperioden bør afgrænses til en periode, hvor det er muligt at budgettere udviklingen i 

omsætning mv., herunder dække eventuelle perioder med overnormale afkast eller store 

forventede udsving i nøgletallene. Efterfølgende forudsættes det, at de enkelte poster 

vokser med en konstant vækstrate i terminalperioden, som dermed svarer til nøgletallenes 

langsigtede udvikling, og i samspil med budgettet dermed udgør virksomhedens totale 

fremtidige pengestrømme. 

 

Finanskrisen har som tidligere nævnt haft stor indflydelse på IC Companys økonomiske 

udvikling, og har dermed også indflydelse på valget af budgetperiode. Hvorvidt 

finanskrisen er overstået indenfor den nærmeste fremtid, er svær at spå om, men uroen 

på de europæiske finansielle markeder, ser ud til at fortsætte lidt endnu. Derfor vurderer 

jeg, at IC Companys svære markedsvilkår ligeledes vil fortsætte et par år frem. Dog finder 

jeg det sandsynligt, at IC Companys indenfor en periode på fem år vil have etableret sig 

på de nye markeder i Kina, samt at økonomien vil have stabiliseret sig, hvorfor en 

budgetperiode på fem år er valgt. Budgetperioden løber dermed i perioden 2011/12 til 

2015/16 hvorefter terminalperioden indtræffer. 

 

Ovenstående valg af budgetperiode kan desuden understøttes af en vurdering af, at en 

længere budgetperiode vil være forbundet med stor usikkerhed, og en budget-periode 

kortere end fem år vil vægte terminalværdien for højt i forhold til den samlede værdi.  

 

Til brug for den senere værdiansættelse af IC Companys aktien skal det frie cash flow 

budgetteres for de fremtidige regnskabsår. Dette budget lægges på baggrund af den 

forventede fremtidige vækst, som er estimeret ud fra de identificerede forhold i den 

strategiske analyse samt trenden i de historisk beregnede nøgletal. 

 

I et forsøg på at overskueliggøre budgetprocessen er resultatopgørelsen og balancen  

blevet reformuleret, så omkostningerne i resultatopgørelsen opdeles i henholdsvis  
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driftsomkostninger og finansielle omkostninger, og balancen opdeles i netto driftsaktiver 

(NDA), netto finansielle aktiver (NFA) og egenkapital (EQ) jf. bilag 5.  

 

6.1 Resultatopgørelsen 

Som tidligere nævnt, har de seneste års økonomiske udvikling i IC Companys været 

præget af kundernes skepsis til fremtiden, hvilket i høj grad har påvirket salget og 

omsætningen. Dette gælder dog ikke kun i IC Companys, men i hele branchen. Ydermere 

har det varme vintervejr ligeledes påvirket salget negativt i den seneste sæson, men 

alligevel har IC Companys formået at skabe vækst. 

 

Jeg vurderer, at ledelsen har formået at tilpasse virksomheden til markedsforholdene via 

omkostningsbesparelser og skærpet fokus på de enkelte brands i en sådan grad, at det er 

realistisk at forvente positive vækstrater i omsætningen fra det tredje budgetår og frem. 

Stigningen i væksten vurderes at være tiltagende gennem alle fem budgetår, for derefter 

at stabilisere sig i terminalperioden. Som det også fremgår af indekstallene i bilag 5, har 

den årlige vækst i nettoomsætningen svinget i analyseperioden, men samlet set for hele 

perioden har udviklingen dog været positiv. Jeg forventer, at trenden i omsætningskurven 

vil være faldende i det første budgetår, status quo i det andet budgetår, men herefter 

vende og være stigende i den sidste del af budgetperioden. Denne forventning baserer jeg 

dels på det faldende pre-order salg for de kommende kollektioner, og det Europæiske 

marked som forsat er i krise. Jeg forventer dog, at diverse hjælpepakker vil bringe 

markedet på ret kurs igen indenfor et par år. Moderniseringen af egne konceptbutikker i 

Danmark med mere tidssvarende butiksindretning, kan muligvis tiltrække kunderne, da 

konceptet er baseret på en bedre kundeoplevelse i forretningerne. Desuden forventer jeg, 

at IC Companys indtræden på nye vækstmarkeder såsom Kina, vil få positiv effekt på 

indtjeningen efter et par år. Ydermere er de seneste års stigning i bomuldspriserne aftaget, 

hvilket har en direkte positiv effekt på driftsomkostningerne og dermed resultatet.  

E-commerce er en salgskanal i stærk vækst, og eftersom alle brands nu anvender denne 

type salgskanal, vil det også bidrage positivt til væksten i omsætningen. Min forventning til 

omsætningens udvikling i budgetperioden er et fald på -3% det første år, 0% i år 2, og 

herefter henholdsvis 2%, 3%, og 4% vækst i de resterende budgetår, jf. bilag 9. 
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Udviklingen i første budgetår stemmer ligeledes overens med ledelsens forventning til 

omsætningen i år 2011/12 på 3.700 - 3.800 mio. kr.67   

 

Driftsoverskuddet (DO) kan sidestilles med begrebet "Resultat af primær drift". 

Overskudsgraden (OG) kan derfor betegnes som DO i forhold til omsætningen. OG har, jf. 

bilag 8, svinget i analyseperioden, og har ligget i niveauet 8,9% til 10,4%. OG har været 

stigende gennem de seneste 3 analyseår, og i det seneste analyse år var OG på 8,9%. 

Som det også fremgår af indekstallene i bilag 5, er omkostningsniveauet i analyseperioden 

totalt set steget 18%. Denne udvikling har udover den stigende omsætning, været præget 

af stigende råvarepriser, høj USD kurs (som er den primære indkøbsvaluta), samt hård 

konkurrence og stigende lønninger i Asien. Min forventning til OG i budgetperioden er en 

stigende tendens, men med udgangspunkt i et noget lavere niveau end analyseperioden. 

Dette baseres på en forventning om høje omkostninger i forbindelse med ekspansionen på 

vækstmarkeder såsom Kina. Jeg budgetterer derfor med en OG på 4% i de to første 

budgetår, 5% i tredje budgetår, 7% i fjerde budgetår og 9% i sidste budgetår, jf. bilag 9. 

Denne udvikling baseres på en formodning om fortsat høj konkurrence de næste par år, 

hvor salgspriserne i form af kampagnetilbud og lignende bliver det primære konkurrence-

parameter for at bevare markedsandelene på de nuværende markeder. Det forventes dog, 

at markedsforholdene vil bedres med en normalisering af råvarepriserne, samt en 

depreciering af USD overfor DKK, jf. afsnit 3.1.2. Ydermere er det vurderet, at IC 

Companys står relativt stærkt i forhold til såvel kunder som leverandører, hvilket taler for, 

at den høje konkurrenceintensitet i branchen ikke rammer IC Companys i samme grad 

som konkurrenter med svagere styrkeforhold til deres kunder og leverandører. 

 

De netto finansielle omkostninger er budgetteret med et årligt fald på 10%. Denne 

udvikling baserer jeg på ledelsens fremtidige mål om at nedbringe den nettorentebærende 

gæld til 0. Idet IC Companys har formået at generere pæne positive pengestrømme fra 

driften i hele analyseperioden, jf. figur 20, vurderer jeg ledelsens mål om nedbringelse af 

den nettorentebærende gæld som værende opnåelig. Dermed antages det, at eventuelle 

nye investeringer kan finansieres med egne midler, og renteomkostningerne vil derfor 

falde som følge af nedbringelse af den rentebærende gæld. 
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Koncernens forventede skatteomkostning har de seneste fire år været estimeret til 27-29% 

af resultat før skat68. Den gennemsnitlige realiserede skat i analyseperioden har dog kun 

været 20%. Den gældende skatteprocent for virksomheder i Danmark er på nuværende 

tidspunkt 25%. Da dette niveau ligger mellem det historisk realiserede og det af 

virksomheden estimerede, anses 25% som værende et realistisk niveau for skat af årets 

resultat i budgetperioden. 

6.2 Balancen 

 

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed (NDAO) er gennemgående steget i  

analyseperioden fra 3,26 i år 2006/2007 til 3,84 i år 2010/11, jf. bilag 8. Denne tendens 

forventer jeg vil fortsætte i budgetperioden, og NDAO er derfor budgetteret til 3,8 i første 

budgetår, herefter med en lineær stigning på 0,05 i de efterfølgende budgetår, jf. bilag 9. 

De netto finansielle aktiver og egenkapitalen har jeg valgt ikke at budgettere på, da disse 

poster ikke indgår i beregningen af det fremtidige frie cash flow. 

6.3  Frit cash flow 

 

Det frie cash flow (FCF) udgør pengestrømmene fra driften efter skat fratrukket penge-

strømmene fra de investeringer, der bidrager til den løbende drift. FCF defineres som: 

 
FCF = DO (efter skat) - ∆ NDA69  

 

Ovenstående formel giver mig følgende FCF for budgetperioden, jf. bilag 9: 

Figur 24: Opgørelse af det frie cash flow for budgetperioden 

   
Budgetperiode 

  År 0 
 

År 1 År 2 År3 År 4 År 5 

Pengestrømsopgørelse 2010/11 
 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

    
 

  
 

  
 

  

Driftsoverskud (DO) 349,3 
 

160,0 160,0 199,7 279,4 365,0 

Skat af driftsoverskud -64,1 
 

-40,0 -40,0 -49,9 -69,8 -91,2 

- ∆ NDA 5,7 
 

-20,1 -13,0 6,8 16,9 27,3 

Frit cash flow 279,5 
 

140,1 133,0 142,9 192,6 246,4 

Kilde: Egen tilvirkning 
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7 Værdiansættelse 

Til værdiansættelse af virksomheder kan der gøres brug af flere forskellige modeller. Jeg 

har, som tidligere beskrevet i afsnit 1.4.5, valgt at benytte DCF-modellen samt 

efterfølgende at anvende EVA-modellen som kontrol af den beregnede værdi i DCF-

modellen. DCF-modellen er en af de indirekte metoder, som mange aktieanalytikere 

foretrækker, da der i de indirekte metoder fokuseres på driftsaktiviteten og ses bort fra 

finansieringsaktiviteten. DCF-modellen går ud på at tilbagediskontere det frie cash flow for 

budgetperioden tillagt en terminalværdi, som udtryk for den værdiskabelse der ligger i 

virksomhedens restlevetid efter budgetperioden. Hermed fås værdien af netto 

driftsaktiverne (NDA). Den beregnede værdi af egenkapitalen fremkommer ved at 

fratrække den bogførte værdi af den nettorentebærende gæld (NGr) i år 2010/11 fra 

førnævnte beregnede NDA. Aktiekursen fås derefter ved at dividere værdien af den 

beregnede egenkapital med antal aktier. DCF-modellen kan illustreres som følger: 

 

Figur 25: DCF-modellen
70

 

  Tilbagediskonteret FCF 

+ Tilbagediskonteret terminalværdi 

= NDA-værdi 

- Bogført værdi af NGr 

= Egenkapitalens værdi 

(kilde: Jens O. Elling m.fl., ” Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 232) 

 

7.1  Terminalværdien 

 
Terminalværdien udgør den værdiskabelse, der ligger i virksomhedens restlevetid efter 

budgetperioden. 

 
Terminalværdien kan opgøres på to forskellige måder: 
 
T1 =  

 

T2 =     
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Figur 26: Definition af elementer i terminalværdiformlerne 

NOPLAT  = DO efter skat i sidste budgetår 

WACC   = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

FCF   = Frit cash flow i første terminalår 

g   = Forventet vækstrate  

(kilde: Jens O. Elling m.fl., ”Strategisk regnskabsanalyse”, side 232) 

 

Ved anvendelse af T1 antages det, at afkastet fra investeringer foretaget i 

terminalperioden netop vil blive modsvaret af kapitalomkostningerne. Denne opgørelse af 

terminalværdien vil derfor ofte blive anvendt af virksomheder i hård konkurrence, som ikke 

forventer at kunne opretholde en positiv indtjening på lang sigt. 

 

T2 forudsætter derimod, at investeringer foretaget i terminalperioden vil generere et afkast, 

der er større end kapitalomkostningerne.  

 

På baggrund af afkastningsgradens historiske udvikling, jf. figur 19, samt den forventede 

fortsatte vækst i selskabet i kraft af vækstpotentialerne på de nye markeder, vil 

terminalværdien i afsnit 7.4 blive beregnet på baggrund af formel T2. 

 

Vækstraten skal ses som et udtryk for den langsigtede vækstrate i økonomien. Jeg 

antager derfor at denne kan sidestilles med inflationen, og estimerer derfor 2% som et 

rimeligt niveau for den langsigtede vækst.  

 

7.2 De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

For at kunne beregne terminalværdien må WACC beregnes. WACC kan defineres som 

den diskonteringsfaktor, der anvendes til fastsættelse af en vægtet gennemsnits- 

forrentning af fremmedkapital og egenkapital. WACC er med andre ord et vægtet 

gennemsnit af ejernes og långivernes afkastkrav. 

 

WACC kan opgøres ved følgende formel71: 
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WACC = G * r (1-t) + EK * ke 

 

Figur 27: Definition af elementer i WACC formel 

G = Gældsandel 

EK = Egenkapitalandel 

r = Gennemsnitlig lånerente på fremmedkapitalen 

ke = Investors afkastkrav 

t = Skatteprocenten for virksomheden 

Kilde: Jens O. Elling m.fl., ”Strategisk regnskabsanalyse”,  side 232 

 

Som det fremgår af ovenstående formel, er IC Companys kapitalstruktur i høj grad 

bestemmende for WACC-værdien. Forrentningen af den rentebærende gæld efter 

skattemæssige fradrag defineres således som G * r (1-t), og forrentningen af 

egenkapitalen defineres som EK * ke. 

 

G og EK er beregnet i bilag 8, og er i år 2010/11 opgjort til: 

 
G = 8% 

EK = 92%  

 
Den gennemsnitlige lånerente var i det seneste regnskabsår 2,69%. Renteniveauet i 

Danmark er dog nu historisk lavt, hvorfor det er forventeligt at renten vil stige, når der igen  

kommer stabilitet i økonomien. Jeg vurderer derfor, at den gennemsnitlige lånerente i hele  

den femårige analyseperiode på 4,51% er et mere realistisk niveau for det fremtidige 

renteniveau. Efter skat svarer det til 3,384%. 

 

Skatteprocenten er som tidligere nævnt i afsnit 6.1 fastsat til 25%. Den sidste faktor, der 

mangler at blive beregnet, er investors afkastkrav. 
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7.2.1    Investors afkastkrav 

 

Investors afkastkrav kan fastlægges ved anvendelse af CAPM-modellen (Capital Asset 

Pricing Model). Denne model tager udgangspunkt i sammenhængen mellem den enkelte 

virksomheds afkast og afkastet for hele aktiemarkedet.72 Hermed menes, at såfremt 

afkastet generelt stiger på hele aktiemarkedet, så formodes der ligeledes at være et  

stigende afkast for den enkelte aktie. 

 

Investors afkastkrav sammensætter sig af afkastet ved en risikofri investering (såsom 

statsobligationer) samt et risikotillæg som kompensation for den risiko, der er ved 

investeringen. Jo større risiko der er ved aktien, des større afkast forventes den potentielt 

at kunne generere. 

 

Den totale risiko ved aktieinvestering består i en usystematisk og en systematisk risiko. 

Den usystematiske risiko afhænger af virksomhedsspecifikke forhold. I CAPM-modellen 

antages det, at den usystematiske risiko kan bortelimineres, idet der foretages 

investeringer i flere forskellige aktier. 

 

Det er dermed kun den systematiske markedsbestemte risiko, der indgår i modellen. Den 

systematiske risiko udtrykkes ved en betaværdi (β), der kan tolkes som følger73: 

 

β = 0  Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

Β = 1  Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

Β > 1  Investering med større risiko end markedsporteføljen 

 

CAPM-modellen kan udtrykkes ved følgende formel74: 

 

Ke = rf + β * [E (rm) – rf] 
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Figur 28: Definition af elementer i investors afkastkrav formel 

                

  Ke = Investors afkastkrav       

  rf = Risikofri rente       

  β = Beta (systematisk risiko)     

  E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

  [E(rm) - rf] = Markedets risikopræmie     

                
Kilde: Jens O. Elling m.fl., ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 208 

 

Den risikofri rente udtrykkes ofte ved den effektive rente på en toneangivende 

statsobligation, men eftersom renten pt. er ca. 1%, som følge af finanskrisen, mener jeg 

ikke, at denne kan bruges som en proxy for den fremtidige risikofri rente. Jeg har derfor 

valgt at anvende en risikofri rente på 4%, da dette niveau vurderes som et mere realistisk 

niveau på lang sigt, ligesom dette renteniveau anvendes i praksis af professionelle 

analytikere.75  

 

Betaværdien udtrykker den enkelte akties usystematiske risiko i forhold til den generelle 

risiko på aktiemarkedet. Jeg har valgt at anvende OMXC20 indekset som et udtryk for 

aktiemarkedet, da dette indeks indeholder de 20 mest omsatte aktier på Københavns 

Fondsbørs, og derfor anses som et repræsentativt udsnit af aktiemarkedet. Beta for IC 

Companys kan i teorien beregnes ved at tage kovariansen mellem IC Companys og 

markedet, og dividere dette resultat med variansen på markedet. Hvis OMXC20 indekset 

antages at være en proxy for markedet, kan IC Companys beta beregnes til 0,89476. 

Sammenholdes den beregnede betaværdi med den justerede betaværdi aflæst på 

Bloomberg for samme periode (0,819) jf. bilag 10, er der en afvigelse på 0,075. Jeg 

antager derfor, at den beregnede beta på 0,894 er et rimeligt niveau, som kan anvendes i 

de efterfølgende beregninger. 

   

IC Companys betaværdi på 0,894 indikerer, at investering i IC Companys aktier er mindre 

risikofyldt end markedsporteføljen. Dette niveau stemmer ligeledes overens med resultatet 

af risikoanalysen, jf. afsnit 4.2, hvor risikoen blev vurderet til at ligge lidt under middel. 
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Markedets risikopræmie kan defineres som det risikotillæg, der tillægges den risikofri 

investering (statsobligationer). Risikopræmien vil således variere i takt med, at den 

generelle tillid til aktiemarkedet ændres.  

 

Aktiemarkedets generelle risiko kan afspejles i OMXC20 indekset, der udgør de tyve mest 

omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. Kursudviklingen i OMXC20-indekset de 

seneste fem år kan ses i nedenstående figur 29.  

 

Figur 29: OMXC20 indeks historisk aktiekurs 

 

Kilde: www.euroinvestor.dk 

 

Den generelle udvikling har været stigende over tid. Efter ca. 1 år med negativt afkast, 

steg indekset 14% i første halvår af 2012. Jeg vurderer, at den seneste tids positive 

udvikling indikerer en generel tiltagende tillid til aktiemarkedet, hvilket taler for, at 

markedspræmien vil være relativ lav. Den finansielle uro der fortsat præger billedet 

specielt i Europa, taler dog for en høj markedspræmie. I praksis er der stor uenighed om 

hvilket niveau markedspræmien skal have. Efter korrespondance med aktieanalytikere i 

flere større danske banker, kalkuleres der i praksis pt. med en markedspræmie på mellem 

4% og 7%.77 Under normale markedsforhold kalkuleres oftest med en markedspræmie 

mellem 4% og 5%. Det er derfor min vurdering, at 4% er i den lave ende, når den 
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finansielle uro tages i betragtning, men 7% vurderes dog at være højt sat og langt fra 

normen.  

En markedspræmie på 5,5% vurderes derfor som et rimeligt niveau.  

 

Hermed kan investors afkastkrav, jf. figur 28,  opgøres til:  4 + (0,894 * 5,5) = 8,92% 

 

Som supplement til CAPM er det almindelig anvendt i praksis, at tillægge et 

illikviditetstillæg på aktier der blot omsættes i begrænset omfang.78 Som det også fremgår 

af afsnit 2.8 ejer IC Companys tre hovedaktionærer en overvejende del af aktierne, hvorfor 

jeg vurderer, at der bør tillægges et illikviditetstillæg på 1% til det ovenfor beregnede 

afkastkrav. Dermed kan investors afkastkrav endelig opgøres til: 8,92% + 1% = 9,92% 

 

7.3 Beregning af WACC og terminalværdi 

 

Med investors afkastkrav på plads kan WACC opgøres til 9,394%, jf. figur 30: 

 

Figur 30: Beregning af WACC 

Beregning af WACC       

Gennemsnitlig lånerente (r)   =   4,51% 

Selskabsskatteprocent (t) =   25% 

Gældsandel (G) =   8% 

Egenkapitalandel (EK) =   92% 

Investors afkastkrav = 4+(0,894*5,5)+1 9,92% 

WACC = ((8*4,51*(1 - 0,25))+(92*9,92))/100 9,394% 
Kilde: Egen tilvirkning 

Terminalværdien er på baggrund af metode T2 beregnet til 3.494,5 mio. kr., jf. figur 31: 

 

Figur 31: Beregning af terminalværdi 

Beregning af Terminalværdi       

FCF = 
 

                                         258,4  

WACC =   9,394% 

Vækstrate =   2% 

Terminalværdi = 258,4/(9,394%-2%)                                  3.494,50 
Kilde: Egen tilvirkning 
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7.4 Værdiansættelse ved DCF-modellen 

 

På baggrund af ovenstående beregninger af variable til brug for selve værdiansættelsen 

kan aktiekursen estimeres som følger: 

 

Figur 32: Værdiansættelse ved DCF-modellen, jf. bilag 11 

  Værdi 

  
Tilbagediskonteret FCF 
i (budgetperioden) 

Mio. kr. 
                 

640  

+ 
Tilbagediskonteret 
terminalværdi 

Mio. kr. 
              

2.231  

= NDA-værdi Mio. kr. 
              

2.871  

- Bogført værdi af NGr Mio. kr. 
                 

311  

= 
Egenkapitalens værdi 
(EQ) 

Mio. kr. 
              

2.560  

/ 
Antal aktier ekskl. egne 
aktier 

stk. 
      

16.406.300  

= 
Aktiekurs for IC 
Companys 

Kr. 
                 

156  

 

Kilde: Jens O. Elling m.fl., ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 200 
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7.5 Værdiansættelse ved EVA-modellen 

 

Den ovenfor beregnede værdi i DCF modellen (2.560 mio. kr.) vil i dette afsnit blive 

kontrolleret ved hjælp af EVA-modellen.  

 

EVA-modellen sammenholder afkastet af den investerede kapital (AG) med 

kapitalomkostningerne (WACC), og belyser dermed den merværdi (EVA), som 

virksomhedens investeringer genererer til sine ejere.  

 

Som det også fremgår af nedenstående formel, beregnes virksomhedens totale værdi ved 

at tilbagediskontere summen af EVA i budgetårene samt terminalperioden, og tillægge 

værdien af den investerede kapital i dag samt fratrække den nettorentebærende gæld. 

   ∞ 

EV0 = Gns. NDA0 + ∑(((AGt – WACC) * Gns. NDAt)/(1+WACC)t) 
 

Aktiekursen for IC Companys kan herved opgøres som følger: 

Figur 33: Værdiansættelse ved EVA-modellen, jf. bilag 12 

 Værdi 

 Tilbagediskonteret EVA (budgetperioden) Mio. kr. 281 

+ Tilbagediskonteret EVA (terminalperioden) Mio. kr. 1.550 

= Tilføjet markedsværdi Mio. kr. 1.831 

+ Investeret kapital primo Mio. kr. 1.022 

- Bogført værdi af NGr Mio. kr. 311 

= Estimeret værdi af egenkapital (EQ) Mio. kr. 2.542 

/ Antal aktier ekskl. egne aktier stk. 16.406.300 

= Aktiekurs for IC Companys Kr. 155 

Kilde: Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele. 

 

Eftersom ovenstående værdiansættelse kun afviger minimalt (1 kr. pr. aktie), fra den 

estimerede værdi ved DCF-modellen, antager jeg at beregningen er korrekt. 

 

Desuden viser ovenstående værdiansættelse ved EVA-modellen, at det forventes at IC 

Companys vil skabe merværdi for sine ejere, da de estimerede afkast af den investerede 

kapital overstiger kapitalomkostningerne.
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7.6 Følsomhedsanalyse 

 
Til brug for belysning af følsomheden på den ovenfor beregnede aktiekurs på ca. 156 kr. 

pr. aktie, har jeg valgt, at analysere hvor meget den beregnede aktiekurs påvirkes, såfremt 

diskonteringsfaktoren (WACC) eller FCF og terminalværdien ændrer sig. Nedenstående 

følsomhedsanalyse viser aktiekursens påvirkning ved ændring af én eller begge disse 

parametre.  

 

          Figur 34: Følsomhedsanalyse ved ændring i WACC og/eller FCF og terminalværdi 

  
∆ WACC  (i procent-point)            

  
-1,00% -0,75% -0,50% -0,25% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% 

∆ 
FCF 
& T2 -3% 180 172 164 157 151 145 139 134 129 

  -2% 182 174 166 159 153 146 141 135 130 

  -1% 184 176 168 161 154 148 142 137 132 

  0% 186 178 170 163 156 150 144 139 133 

  1% 188 179 172 165 158 151 146 140 135 

  2% 190 181 174 166 160 153 147 142 136 

  3% 192 183 175 168 161 155 149 143 138 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af følsomhedsanalysen, jf. ovenstående figur 34, fremgår det, at den højeste kurs (192 kr.) 

opnås med den laveste WACC og den højeste FCF- & Terminalværdi. Det kan desuden 

udledes, at WACC er den af de to parametre, der påvirker kursen mest. Holdes FCF & T2 

uændret, svinger kursen fra 133 kr. (WACC = +1% point) til 186 kr. (WACC = -1% point). 

Holdes WACC derimod uændret, svinger kursen fra 151 kr. (FCF & T2 = -3%) til 161 kr. 

(FCF & T2 = 3%). 

 

Ovenstående kursudsving svarer til, at kursen svinger 39% i intervallet for WACC's to 

yderpunkter, men kun 7% i intervallet for FCF & Terminalværdiens to yderpunkter. 

 

Ovenstående følsomhedsanalyse viser, at den beregnede kursværdi er behæftet med stor 

usikkerhed, eftersom kursen ændres væsentligt ved selv små ændringer i diskonterings-

faktoren.  
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7.7 Sammenfatning af værdiansættelse 

 

I forgående afsnit 7.5 og 7.6 er en teoretisk kurs på IC Companys aktien beregnet ved 

hjælp af henholdsvis DCF- & EVA-modellen.  

 

De parametre der indgår i mine beregninger, er baseret på data analyseret i den 

strategiske del af opgaven. Diskonteringsfaktoren (WACC) er med udgangspunkt i CAPM-

modellen estimeret til 9,943% baseret på en risikopræmie på 5,5%, en betaværdi på 

0,894, en risikofri rente på 4%, samt et illikviditetstillæg på 1%. Under disse 

forudsætninger har jeg beregnet en aktiekurs på 156 kr. pr. aktie, hvilket er ca. 70% højere 

end kursniveauet pr. 6. august 2012 på 92 kr. pr. aktie.  

 

Følsomhedsanalysen har belyst, hvorledes selv små ændringer i WACC medfører 

betydelige kursudsving. Som det også fremgår af figur 34, vil en ændring af WACC på +/- 

0,25% point medføre en kurs på henholdsvis 150 kr. og 163 kr. pr. aktie. Det er derfor af 

stor betydning, at estimeringen af de parametre, der danner grundlag for beregningerne, 

er grundigt bearbejdet og analyseret for at opnå en kursværdi, der afspejler 

virksomhedens reelle værdi.  
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8 Konklusion 
 
Formålet med denne opgave er at estimere, hvilken kursværdi IC Companys aktien bør 

handles til på Københavns Fondsbørs. I det foregående afsnit blev aktiekursen værdiansat 

til 156 kr. pr. aktie. Denne kurs er estimeret på baggrund af en fundamentalanalyse, hvor 

både IC Companys strategiske situation, historiske regnskabstal samt forventede 

budgettal i forening danner grundlag for værdiansættelsen. Jeg anser derfor den 

estimerede kurs som et realistisk niveau, og dermed den kurs som aktien burde handles til 

på Københavns Fondsbørs. 

 

Dermed kan det samtidig konkluderes, at IC Companys aktien efter min vurdering er 

undervurderet af aktiemarkedet, og jeg vil derfor anbefale denne aktie som 

investeringsobjekt.  

 

I forbindelse med værdiansættelsen belyste følsomhedsanalysen vigtigheden af, at 

parametrene der ligger til grund for værdiansættelsen er gennemarbejdet. Selv små 

udsving i specielt diskonteringsfaktoren (WACC), men også i FCF & terminalværdien, kan 

give store udsving på resultatet af værdiansættelsen. Følsomhedsanalysen viste blandt 

andet at en ændring i WACC på +/-0,25%-point, fik kursen til at svinge 9%, fra kurs 150 til 

kurs 163. En ændring i FCF & terminalværdien på +/- 3%, fik kursen til at svinge 7%, fra 

kurs 151 til kurs 161.  

 

De eksterne faktorer som primært påvirker branchen og markedet som IC Companys 

opererer i er følgende: 

 

Det er min vurdering, at udviklingen i USD-kursen, er den største trussel fra omverdenen, 

da denne udvikling direkte påvirker IC Companys resultat. Hovedparten af virksomhedens 

indkøb foregår i USD baserede valutaer. Salget sker primært i europæiske valutaer, der 

følger udviklingen i EUR. En eventuel stigende USD-kurs overfor EUR vil derfor medføre 

øgede driftsomkostninger. IC Companys afdækker dog sin valutaposition på 15 måneders 

løbende basis, hvilket begrænser den finansielle risiko på kort sigt. Det er dog min 

forventning, at USD-kursen på kort sigt vil være faldende i et forsøg på at få gang i den 
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amerikanske økonomi. Denne forventede udvikling vil styrke IC Companys 

indtjeningsmuligheder, og er en medvirkende faktor til, at jeg tror på, at aktien har et 

vækstpotentiale.  

 

En anden ekstern faktor, der ikke kun påvirker IC Companys indtjening, men hele 

branchen, er råvarepriserne. Stiger råvarepriserne og dermed produktionsomkostningerne, 

har det enten en direkte effekt på indtjeningen, eller en direkte effekt på salgspriserne, alt 

efter om prisstigningen tillægges salgsprisen. Bomuldspriserne er dog tilbage på et 

normaliseret niveau efter et år med markant højere priser end normen, så dette vil isoleret 

set have en positiv effekt på indtjeningen sammenlignet med det seneste regnskabsår. 

 

Den økonomiske recession har skabt hårde markedsvilkår, hvor virksomhederne i 

branchen i højere grad tvinges til at konkurrere på prisen for ikke at tabe markedsandele. 

Det faldende pre-oder salg og den fortsatte skepsis til fremtiden, er ligeledes medvirkende 

til en stigning i kampagnesalg med reducerede priser i branchen, og heraf faldende 

indtjening på kort sigt.  

 

Det er min vurdering, at IC Companys har en stærk markedsposition, og er desuden 

blandt de større aktører i branchen. En afgørende faktor til denne position, er den 

differentierede og stilmæssigt brede produktportefølje, der minimerer den forretnings-

mæssige risiko. 

 

Multibrandstrategien anser jeg som en af IC Companys største styrker, da de 11 

selvstændige brands henvender sig til en bred kundegruppe. Desuden har hvert brand sin 

egen selvstændige ledelse, der har mulighed for at udvikle og promovere det enkelte 

brand efter det image, som det enkelte brand står for. Hele brandporteføljen har dog en 

fælles administrativ platform, som minimerer de faste omkostninger for det enkelte brand, 

og giver stordriftsfordele ved f.eks. produktion af større mængder hos samme leverandør. 

 

Jeg anser det som en styrke, at samtlige brands i porteføljen nu også anvender e-

commerce som salgskanal, da denne form for salg ikke blot er i vækst, men samtidig 

åbner op for, at produkterne potentielt bliver opdaget udenfor de eksisterende markeder. 
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En af IC Companys svage sider er efter min vurdering, at virksomhedens produkter kun er 

begrænset kendt udenfor Europas grænser. Ekspansion på vækstmarkeder udenfor 

Europa vil være forbundet med betydelige markedsføringsomkostninger for at skabe øget 

kendskab til virksomhedens brands. 

 

IC Companys produkter er generelt karakteriseret som produkter med et højt 

modeindhold. Jeg anser det derfor som en svaghed, at produktionen er 100% outsourcet, 

da IC Companys i høj grad er afhængig af rettidige leverancer af kollektionerne. Dog har 

IC Companys nogle gode relationer til leverandørerne, og er desuden ikke afhængig af få 

store leverandører.   

 

Dansk mode er blevet en af Danmarks største eksportvarer, og interessen for dansk mode 

i udlandet er stigende. Derfor anser jeg det som et strategisk godt træk, at ledelsen har til 

målsætning at identificere hvilke brands der har størst vækstpotentiale på de forskellige 

markeder, og samtidig forsøge at ekspandere på vækstmarkeder såsom Kina og Rusland.  

 

IC Companys indtjeningsevne har i høj grad været præget af den høje konkurrence-

intensitet, men virksomheden har igennem restruktureringer tilpasset sig den økonomisk 

plagede branche, og har på trods heraf formået at skabe vækst og overskud. Jeg vurderer 

dermed også, at virksomheden har skabt et godt fundament for fremtidig vækst i 

indtjeningen. Den faldende tendens i egenkapitalens forrentning, er en konsekvens af den 

faldende gearing. Dette er dog en del af ledelsens målsætning om at nedbringe den 

nettorentebærende gæld til nul. 

 

Samlet set har analysen af de økonomiske forhold vist, at IC Companys har en sund 

økonomi. Soliditetsgraden på 92% indikerer tydeligt, at virksomheden er i stand til at klare 

flere år med hårde markedsvilkår. Jeg vurderer derfor, at virksomheden har et 

tilstrækkeligt solidt økonomisk grundlag for, at kunne realisere stigende indtjening i 

fremtiden.  
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        BILAG 1 

 
 
IC Companys organisationsdiagram: 
 
 
 
 
 

 

Kilde: www.iccompanys.dk 
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BILAG 2 

 

Historiske regnskabstal - Resultatopgørelse 

Resultatopgørelse for IC Companys koncernen for 2006/07 - 2010/11 (i mio. kr.) 

 

    2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

EBITDA   446,3 412,2 308,8 462,1 436,4 

EBITDA korrigeret for engangsposter   474,3 420,2 423,8 502,1 438,4 

Engangsposter   28,0 8,0 115,0 40,0 2,0 

       

       

       

RESULTATOPGØRELSE   2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

              

Nettoomsætning 3.925,4 3.495,3 3.621,1 3.737,2 3.353,8 

Vareforbrug -1.603,8 -1.370,9 -1.464,7 -1.478,4 -1.370,9 

Bruttoresultat   2.321,6 2.124,4 2.156,4 2.258,8 1.982,9 

            

Andre eksterne omkostninger   -867,4 -785,2 -909,5 -871,0 -755,5 

Personaleomkostninger   -1.016,4 -927,0 -948,6 -931,2 -807,2 
Andre driftsindtægter og -
omkostninger   8,5 0,0 10,5 5,5 16,2 

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver   -125,0 -129,6 -146,7 -112,8 -96,3 

Korrektion for engangsposter   28,0 8,0 115,0 40,0 2,0 

Resultat af primær drift   349,3 290,6 277,1 389,3 342,1 

              

Finansielle indtægter   7,4 18,3 31,5 13,2 16,9 

Finansielle omkostninger   -20,8 -23,5 -42,3 -45,1 -36,6 

Resultat før skat   335,9 285,4 266,3 357,4 322,4 

              

Skat af årets resultat   -61,6 -41,6 -42,1 -93,4 -79,8 

Årets resultat   274,3 243,8 224,2 264,0 242,6 
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           BILAG 3 

 

Historiske regnskabstal - Balance 

Aktiver for IC Companys koncernen for 2006/07 - 2010/11 (i mio. kr.) 

 

AKTIVER   2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

             

Goodwill   199,4 194,3 178,8 198,2 201,0  

Software og IT-systemer   28,6 21,4 21,5 30,5 24,0  

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

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

IT systemer under udvikling   13,8 13,6 0,0 1,0 0,0  

Immaterielle anlægsaktiver D 262,4 249,0 220,2 252,4 245,8 221,5 

             

Grunde og bygninger   155,0 161,5 167,3 174,6 177,6  

Indretning af lejede lokaler   118,0 132,5 124,5 108,0 100,2  

Driftsmateriel og inventar   96,6 106,9 119,6 129,8 122,8  

Materielle aktiver under opførelse   5,9 7,5 7,7 11,5 8,2  

Materielle anlægsaktiver D 375,5 408,4 419,1 423,9 408,8 361,7 

             

Finansielle aktiver   33,8 36,0 35,4 25,6 24,4  

Udskudt skat   99,0 99,9 129,0 123,9 137,1  

Finansielle anlægsaktiver D 132,8 135,9 164,4 149,5 161,5 204,3 

             

Varebeholdninger D 556,5 428,7 439,6 532,2 466,4 391,1 

Tilgodehavender fra salg D 358,0 262,1 257,6 296,7 266,6 207,7 

Tilgodehavende selskabsskat D 35,2 30,2 48,3 1,6 3,1 9,7 

Andre tilgodehavender D 45,4 112,9 61,2 35,0 54,3 76,3 

Periodeafgrænsningsposter D 106,8 104,7 92,1 108,8 97,9 93,1 

Likvide beholdninger F 53,8 71,9 82,2 132,0 144,9 99,6 

Omsætningsaktiver   1.155,7 1.010,5 981,0 1.106,3 1.033,2 877,5 

             

AKTIVER I ALT   1.926,4 1.803,8 1.784,7 1.932,1 1.849,3 1.665,00 

 

D = Indgår i nettodriftsaktiverne 

F = Indgår i nettorentebærende gæld 

E = Egenkapital
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           BILAG 4 

 

Historiske regnskabstal - Balance 

Passiver for IC Companys koncernen for 2006/07 - 2010/11 (i mio. kr.) 

 

PASSIVER   2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 

             

Selskabskapital   169,4 169,4 169,4 179,2 183,9  

Reserve for sikringstransaktioner   -47,7 2,4 21,2 -22,1 -4,7  

Reserve for valutakursregulering   -40,6 -30,4 -62,5 -23,9 -10,7  

Overført resultat   657,5 591,9 367,5 331,8 391,0  

             

EK tilhørende moderselskabets 
aktionærer 738.6 738,6 733,3 495,6 465,0 559,5 

EK tilhørende minoritetsinteresser   4,1 13,9 13,5 8,5 7,1  

Egenkapital i alt E 742,7 747,2 509,1 473,5 566,6 579,5 

             

Udskudte skatteforpligtelser D 56,3 47,5 39,3 44,9 29,0 19,9 

Pensionsforpligtelser D 5,8 6,9 4,6 5,7 5,1 5,1 

Gæld til kreditinstitutter F 140,0 140,0 168,0 168,0 168,0 168,0 

Hensatte forpligtelser D 0,0 2,2 10,9 0,0 0,0 0 

Anden gæld D 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Langfristede forpligtelser i alt   246,1 196,6 222,8 218,6 202,1 154,5 

             

Gæld til kreditinstitutter F 224,7 175,3 447,3 603,0 534,5 333,0 

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser D 348,9 354,8 291,7 313,8 296,8 

287,4 

Selskabsskat D 10,2 12,3 63,7 45,4 38,9 47,5 

Anden gæld D 353,8 317,6 250,1 278,0 210,4 263,1 

Kortfristede forpligtelser i alt   937,6 860,0 1.052,8 1.240,2 1.080,6 931,0 

             

Forpligtelser i alt   1.183,7 1.056,6 1.275,6 1.458,8 1.282,7 1.085,5 

             

PASSIVER I ALT   1.926,4 1.803,8 1.784,7 1.932,3 1.849,3 1.665,0 

 

D = Indgår i nettodriftsaktiverne 

F = Indgår i nettorentebærende gæld 

E = Egenkapital
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Reformuleret resultatopgørelse og balance 

 

       INDEKS 

RESULTATOPGØRELSE 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

                   

Nettoomsætning 3.925,4 3.495,3 3.621,1 3.737,2 3.353,8  117,0 104,2 108,0 111,4 100,0 

Driftsomkostninger -3.576,1 -3.204,7 -3.344,0 -3.347,9 -3.011,7  118,7 106,4 111,0 111,2 100,0 

Resultat af primær drift 349,3 290,6 277,1 389,3 342,1  102,1 84,9 81,0 113,8 100,0 

                   
Netto finansielle 
omkostninger -13,4 -5,2 -10,8 -31,9 -19,7  68,0 26,4 54,8 161,9 100,0 

Resultat før skat 335,9 285,4 266,3 357,4 322,4  104,2 88,5 82,6 110,9 100,0 

                   

Skat af årets resultat -61,6 -41,6 -42,1 -93,4 -79,8          

Årets resultat 274,3 243,8 224,2 264 242,6  113,1 100,5 92,4 108,8 100,0 

            

       INDEKS 

AKTIVER 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

                   

Driftsaktiver (DA) 1.872,6 1.731,9 1.702,5 1.800,1 1.704,4  109,9 101,6 99,9 105,6 100,0 

Driftsgæld (Gd) -819 -741,3 -660,3 -687,8 -580,2  141,2 127,8 113,8 118,5 100,0 

Netto driftsaktiver (NDA) 1.053,6 990,6 1.042,2 1.112,3 1.124,2  93,7 88,1 92,7 98,9 100,0 

Gennemsnitlige (NDA) 1.022,1 1.016,4 1.077,3 1.118,3 1.027,3       

       INDEKS 

PASSIVER 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

                   

Rentebærende gæld (Gr) 364,7 315,3 615,3 771,0 702,5  51,9 44,9 87,6 109,8 100,0 

Finansielle aktiver (FA) -53,8 -71,9 -82,2 -132,0 -144,9  37,1 49,6 56,7 91,1 100,0 

Netto 
rentebærendegæld 
(NGr) 310,9 243,4 533,1 639,0 557,6  55,8 43,7 95,6 114,6 100,0 

                     

Egenkapital 742,7 747,2 509,1 473,5 566,6  131,1 131,9 89,9 83,6 100,0 

                   

Totale reformulerede 
passiver 1.053,6 990,6 1.042,2 1.112,5 1.124,2  93,7 88,1 92,7 99,0 100,0 
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           BILAG 6 

Historisk pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelse for IC Companys koncernen for 2006/07 - 2010/11 (i mio. kr.) 

 

PENGESTRØMME     2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07   I alt 

Resultat af primær drift   321,3 282,6 162,1 349,3 340,1   1.455,4 

                    

Tilbageførte af- og nedskrivninger samt             

gevinst og tab ved salg af langfristede aktiver 130,2 129,6 146,7 112,8 95,9   615,2 

Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 7,7 5,3 3,5 6,2 6,0   28,7 

Andre reguleringer     11,5 23,5 -29,2 -2,3 -1,0   2,5 

Ændring i driftskapital   -235,5 51,0 133,5 -39,8 -93,1   -183,9 

Pengestrømme fra drift før fin. poster 235,2 492,0 416,6 426,2 347,9   1.917,9 

                    

Modtagne finansielle indtægter   23,0 18,6 31,5 12,9 16,4   102,4 

Betalte finansielle udgifter   -29,5 -27,2 -42,3 -45,3 -36,4   -180,7 

Pengestrømme fra ordinær drift 228,7 483,4 405,8 393,8 327,9   1.839,6 

                    

Betalt selskabsskat     -49,0 -59,0 -70,7 -53,8 -36,7   -269,2 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 179,7 424,4 335,1 340,1 291,2   1.570,5 

                    

Køb/Salg af aktiviteter mv     0,0 0,0 10,5 0,0 -37,0   -26,5 

Investeringer i immaterielle aktiver -23,0 -31,9 -13,2 -26,7 -17,3   -112,1 

Investeringer i materielle aktiver   -79,3 -92,1 -129,5 -113,9 -133,6   -548,4 

Ændring i deposita og andre finansielle aktiver -3,5 -0,6 -9,7 -1,2 -2,2   -17,2 

Køb og salg af øvrige langfristede aktiver 2,6 2,1 6,1 3,4 3,7   17,9 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -103,2 -122,5 -135,8 -138,4 -186,4   -686,3 

                    

Pengestrømme fra drifts- og inv.aktiviteter 76,5 301,9 199,3 201,6 104,8   884,1 

                    

Nettoprovenu ved optagelse af langfristede             

finansielle forpligtelser   0,0 140,0 0,0 0,0 7,5   147,5 

Andre transaktioner med aktionærer -56,8 0,0 0,0 0,0 0,0   -56,8 

Indfrielse af langfristede finansielle forpligtelser 0,0 -168,0 0,0 0,0 0,0   -168,0 

Aktietilbagekøb -13,0 -10,6 -13,1 -237,8 -225,5   -500,0 

Udbetalt udbytte     -73,0 -5,7 -69,9 -73,9 -67,7   -290,2 

Provenu ved udnyt. af aktieincitamentsprogram 0,0 0,0 0,0 26,4 24,2   50,6 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -142,8 -44,3 -83,0 -285,3 -261,5   -816,9 

                    

Årets likviditetsvirkning   -66,3 257,6 116,3 -83,7 -156,7   67,2 

           

LIKVIDER     2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07   

                

Beholdning primo regnskabsåret   -103,4 -365,1 -471,0 -389,6 -233,4   

Valutakursregulering af likvider primo -1,2 4,1 -10,4 2,3 0,5   

Årets likviditetsvirkning   -66,3 257,6 116,3 -83,7 -156,7   

Beholdninger ultimo   -170,9 -103,4 -365,1 -471,0 -389,6   
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Formeloversigt 

 

 

Afkastningsgrad (AG) =   Resultat af primær drift*100 / Gns. inv. Kapital (NDA)  
        

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) =   Nettoomsætning*100 / Gns. inv. Kapital (NDA)   
        
Gns. Investerest kapital =   Gns. Arbejdskapital + anlægsaktiver – hensatte forpligtelser      
        

Bruttomargin (BM) =   Bruttoresultat / Nettoomsætning    
        

Markedsværdi (MV) af egenkapital =   Gns. antal aktier ex. egne aktier * børskursværdi ultimo   

     

Markedsværdi (MV) af fremmedkapital =   Nettorentebærende gæld   

     

Virksomhedens samlede MV =   MV af egenkapital + MV af fremmedkapital   

     

Egenkapitalandel =   Markedsværdi (MV) af egenkapital / virksomhedens samlede MV     
        

Egenkapitalens forrentning (EKF) =   Årets resultat*100 / Gns. egenkapital   
        

Netto rentebærende gæld
 

=
 
  Gældsforpligtelser til kreditinstitutter samt leasinggæld 

      

    
minus likvide beholdninger

      

        

Finansiel gearing =   Nettorentebærende gæld / Egenkapital ultimo   
        

Gennemsnitlig lånerente =   Renter af gæld til kreditinstitutter*100 / Gæld til kreditinstitutter 
        

Gældsandel =   Nettorentebærende gæld / virksomhedens samlede MV  
        

Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (NDAO) =   Nettoomsætning*100 / Nettodriftsaktiverne   
        

Overskudsgrad (OG) =   Resultat af primær drift*100 / Nettoomsætning  
        

Soliditetsgrad (SG) =   Egenkapital / Samlede aktiver    
 
Selvfinansieret vækst       =  EKF*(resultat efter udbytte / resultat før udbytte) 
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           BILAG 8 

 

Anvendte historiske nøgletal 

 

 

Beregnede nøgletal 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

            

          

Bruttomargin 59,14% 60,78% 59,55% 60,44% 59,12% 

          

Afkastningsgrad (AG) 34,17% 28,59% 25,72% 34,81% 33,30% 

Overskudsgrad (OG) 8,90% 8,31% 7,65% 10,42% 10,20% 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 3,84 3,44 3,36 3,34 3,26 

Egenkapitalens forretning (EKF) 36,82% 38,81% 45,63% 50,76% 42,33% 

          
Netto driftsaktivers omsætningshastighed 
(NDAO) 3,84 3,44 3,36 3,34 3,26 

          

Finansiel gearing 0,42 0,33 1,05 1,35 0,98 

Gældsandel 7,85% 7,71% 23,85% 19,04% 8,82% 

Egenkapitalandel (soliditetsgrad) 92,15% 92,29% 76,15% 80,96% 91,18% 

Gennemsnitlig lånerente (r) 2,69% 3,36% 6,37% 5,60% 4,53% 

      

Den gennemsnitlige lånerente på tværs af analyseperioden = 4,51% 

      

Renteomkostningerne til beregning af gennemsnitlig lånerente er fundet i noten vedr. finansielle poster 

i årsregnskaberne (note 8 i 2006/07 og note 7 i 2007/08-2010/11).    
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Budgettal (i mio. kr.) 

    
Budgetperiode 

    År 0 
 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

RESULTATOPGØRELSE   2010/11 
 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

  
 

  
 

          

Nettoomsætning 
 

3.925,40 
 

3.807,6 3.807,6 3.883,8 4.000,3 4.160,3 

Driftsomkostninger 
 

-3.576,10 
 

-3.647,6 -3.647,6 -3.684,1 -3.720,9 -3.795,4 

Driftsoverskud (DO)   349,30 
 

160,0 160,0 199,7 279,4 365,0 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Netto finansielle omk. (NFO) 
 

-13,4 
 

-12,1 -10,9 -9,8 -8,8 -7,9 

Resultat før skat   335,90 
 

148,0 149,2 189,9 270,6 357,0 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Skat af DO 
 

-64,1 
 

-40,0 -40,0 -49,9 -69,8 -91,2 

Skat af NFO 
 

2,5 
 

3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 

Årets resultat   274,30 
 

111,0 111,9 142,4 202,9 267,8 

         NB! Skatten i 2010/11 er fordelt forholdsmæssigt på DO og NFO, da oplysningerne ikke findes i regnskabet. 

         

         

    
Budgetperiode 

  År -1 År 0 
 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Balance 2009/10 2010/11 
 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

  
 

  
 

          

Netto driftsaktiver (NDA) 1.016,4 1.022,1 
 

1.002,0 989,0 995,8 1.012,7 1.040,1 

Netto finansielle aktiver 
(NFA) 269,2 279,4 

      Egenkapital 747,2 742,7 
      

         

    
Budgetperiode       

  År 0 
  

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Pengestrømsopgørelse 2010/11 
  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

    
  

  
 

  
 

  

Driftsoverskud (DO) 349,3 
  

160,0 160,0 199,7 279,4 365,0 

Skat af driftsoverskud -64,1 
  

-40,0 -40,0 -49,9 -69,8 -91,2 

- ∆ NDA 5,7 
  

-20,1 -13,0 6,8 16,9 27,3 

Frit cash flow 279,5 
  

140,1 133,0 142,9 192,6 246,4 

         Diskonteringsfaktor 
   

0,91412 0,83562 0,76387 0,69827 0,63830 

Tilbagediskonteret frit cash flow: 
  

129 128 111 109 135 

         Total 
   

640 
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Historisk Betaværdi fra Bloomberg terminal 
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Beregninger bag værdiansættelse i DCF-modellen 

 

  Budgetperiode       

Terminal-
periode 

  År 1 År 2 År3 År 4 År 5 

Pengestrømsopgørelse 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

    
 

  
 

    

Driftsoverskud (DO) 160,0 160,0 199,7 279,4 365,0 372,3 

Skat af driftsoverskud -40,0 -40,0 -49,9 -69,8 -91,2 -93,1 

- ∆ NDA -20,1 -13,0 6,8 16,9 27,3 20,8 

Frit cash flow 140,1 133,0 142,9 192,6 246,4 258,4 

       Diskonteringsfaktor 0,91412 0,83562 0,76387 0,69827 0,63830 
 Tilbagediskonteret frit cash flow: 128 111 109 135 157 
 

       Total 640 
     

       Beregning af Terminalværdi           Værdi 

FCF =   
           

258,4  

WACC = ((8*4,51*(1 - 0,25))+(92*9,917))/100 9,394% 

Vækstrate =   2% 

Terminalværdi = 258,4/(9,394%-2%) 
           

3.495  

Tilbagediskonteret terminalværdi = (3.494,50*(1+0,09394)^-5) 
           

2.231  

       Værdiansættelse ved DCF-modellen         Værdi 

    Tilbagediskonteret FCF i (budgetperioden) 
Mio. kr. 

             
640  

+  Tilbagediskonteret terminalværdi   
Mio. kr. 

          
2.231  

=  NDA-værdi   
Mio. kr. 

          
2.871  

-   Bogført værdi af NGr ,(jf. bilag 5)   
Mio. kr. 

             
311  

=  Egenkapitalens værdi (EQ)   
Mio. kr. 

          
2.560  

/   Antal aktier ekskl. egne aktier   
Stk. 

 
16.406.300  

=  Aktiekurs for IC Companys   Kr. pr. aktie 156 
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Beregninger bag værdiansættelse i EVA-modellen 

 

 
WACC 9,394% 

   

 
Vækst i terminalperioden 2% 

   

       

         År1 År2 År3 År4 År5 Terminal 

ROIC 0,119771 0,121347 0,150394 0,206889 0,263171 0,263171 

NDA     1.002,01         989,00         995,84      1.012,74      1.040,08      1.060,88  

EVA          25,88           27,10           56,22         114,39         176,01         179,53  

Disc.faktor 0,91412491 0,83562435 0,76386504 0,69826806 0,63830423 0,63830423 

NV EVA 24 23 43 80 112   

  
   

  
  Total NV EVA (24+23+43+80+112) Mio. kr.             281  
    

   
  

  EVA Terminal (179,53/(9,394%-2%) Mio. kr.          2.428  
  NV EVA Terminal (2.428*0,63830423) Mio. kr.          1.550  
  NDA År0 

  
Mio. kr.          1.022  

  Værdi af NDA (281+1.550+1022) Mio. kr.          2.853  
  NGr 

  
Mio. kr.             311  

  Total værdi (2.853-311)   Mio. kr.          2.542  
  Antal aktier 

  
Stk.  16.406.300  

  Kurs (2.542/16,4063) Kr. pr. aktie             155  
  DCF-kurs     Kr. pr. aktie             156  
  Difference     

 
              (1) 

  
           


